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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Основно образовање и васпитање остварује се на основу Школског програма.   

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског заступника у 

избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног 

рада и напредовања сваког ученика.    

Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма према потребама ученика и 

родитеља, школе и заједнице тј. локалне самоуправе. Разрађен је по циклусима и образовним подручјима и доступан 

је свим ученицима, родитељима и осталим заинтересованим за рад и живот школе. Школски програм представља 

основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад.   

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

 

 1. Зоран Пантовић, директор школе  

2. Данијела  Ракићевић, педагог школе  

3. Милева Глишић, наставник математике 

4. Горица Ристановић, наставник српског језика 

5. Јелена Александров, наставник историје 

6.Тамара Богдановић, наставник енглеског језика 

7.Вера  Трнавац, наставник разредне наставе 

8. Ана Зарић, наставник разредне наставе 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 
 

- Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013 и 101/2017); 

 - Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017); 

 - Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24. и 61/2005, 54/09 и 32/2013, 75/2014, 13/2017–одлука УСРС); 

 - Закон о уџбеницима („Сл. Гласник РС“ бр. 27/2018);  

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника 

(Сл.гласник РС, бр. 81/2017);  

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ("Сл. гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017); 

 - Правилник о врсти стручне спреме наставника, који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у 

основној школи („Сл.гласник РС- Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017); 

 - Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 

за први разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“ бр. 10/2017); 

- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Сл гласник 

РС“ бр10/04,.20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11-I, 7/11-II, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16-I, 11/16-II, 

6/17); 

 - Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања 

и наставном програму за трећи разред („Сл.гласник РС“ бр.1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 3/11, 7/11-I, 7/11-II, 1/13, 11/14, 

11/16-I, 11/16-II);   

- Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС– Просветни 

гласник“ бр.3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11-I, 7/11-2, 1/13, 11/14, 11/16-1, 11/16-II, 7/17);  
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- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за V разред 

основног образовања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.6/07, 2/10, 7/10- други пропис, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16-

I, 11/16-II, 8/17); 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ("Службеном гласнику РС - 

Просветни гласник", бр. 9/2017); 

- Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни 

гласник“ бр.5/08, 3/11, 1/13, 5/14-I, 5/14-II, 11/16-I, 11/16-II);  

- Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања ("Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2018); 

 - Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни 

гласник“ бр. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16-I, 11/16-II);  

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни 

гласник“ бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16-I, 11/16-II);  

- Правилник о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклуцу основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.7/10 и упутства министарства просвете о реализације екскурзија и наставе 

у природи бр 610-790/2010-01-од 16.09.2010);  

- Правилник о оцењивању ученика у основновном образовању и васпитању („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ 

бр.67/13);  

- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима („Сл.гласник РС – Просветни гласник“  бр. 2/92, 2/00, и 

допис МПС бр.011-00-97-2003-08);  

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 

вредновање („Службени гласник РС – Просветни гласник“”, број 76/10);  

- Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања, („Сл.гласник 

РС – Просветни гласник“, бр. 5/10); 

 - Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, 

математика и природа и друштво  („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.5/2011); 

 - Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл.гласник РС“ бр. 9/2012); - Правилник о стандардима 

компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр. 

5/11); 

 - Правилник о стручно-педагошком надзору  (,,Службени гласник РС'', бр. 34/2012); - Правилник о ближим условима 

организовања целодневне наставе и продуженог боравка, („Службеном гласнику РС“', бр. 77/2014);  

- Закон о заштити од пожара („Службеном гласнику РС“, бр. 1/10);  

- Правилник о безбедности и здрављу на раду („Службеном гласнику РС“, бр. 20/12).  

- Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/19. годину („Сл.гласник РС – 

Просветни гласник“ бр. 10/18);  

- Анализa рада и резултата рада, извештаји, записници и друга бројна документација стручних органа школе и 

надлежних институција;  

- Бројно стањe ученика и расположивог школског простора. 

- Остали подзаконски акти  

- Нормативни акти школе 

 - Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

 - Школски развојни план 

 - Самовредновање и вредновање рада школе  

  

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.   

Поједини делови Школског програма иновирају се у току његовог остваривања.   

  

  За израду Школског програма велику подршку и препоруку имами смо од просветног саветника из Школске управе  

Чачак, Данијеле Ковачевић-Микић. 
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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Циљ израде Школског програма првенствено је у томе: да обухвати све процесе и активности усмерене на 

остваривање исхода (циљева) наставе и учења уз коришћење обавезних и препоручених садржаја. Циљевима 

означавамо исходишну тачку коју желимо достићи и прeма којој треба да буду усмерени појединачни напори свих 

учесника у реализацији васпитнообразовне делатности.   

Овај документ уважава и поштује све учеснике у образовном процесу. Уважава и поштује личност, лична 

својства, узрасне и развојне карактеристике ученика. Уграђује у процес образовања и васпитања потребе ученика и 

родитеља, потребе локалне заједнице, и труди се да све то усклади са потенцијалима школе.   

За квалитет образовања треба да буду одговорни не само наставници и школа, већ и сви остали 

заинтересовани актери – родитељи, као и локална заједница.  

Школски програм утемељен је на начелима:  

1) усмерености на процесе и исходе учења;  

2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;  

3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и усвајања 

вредности код ученика; 

 4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних предмета; 

 5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања, као и 

могућности личног избора у слободним активностима;  

6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и учења; 

 7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима 

наставе;  

8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог интересовања 

за учење и образовање у току целог живота;  

9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање ученика; 

 10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова за живот и 

рад у школи;  

 

ПРИНЦИПИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

- Образовање једнако и доступно за сву децу; 

 - Образвање које поштује индивидуалне разлике; 

 - Образовање засновано на стандардима;  

- Образовање усмерено на исходе и процес учења;  

- За квалитет образовања су одговорни сви актери образовног система (наставници, родитељи, ученици, локална 

заједница...)  

- Образовање засновано на  искуственим, активним, игровним, партициaтивним методама наставе, учења и 

разноноврсним облицима оцењивања којима се подиже квалитет постигнућа;  

- Образовање које уважава свакодневно искуство ученика и знања која они стичу ван школе и која повезују са 

садржајима наставе;  

- Образовање које код ученика развикја позитиван однос, ставове и вредности  према школи и подстиче 

интересовање за непрекидно образовање;  
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- Образовање засновано на тековинама и прати достигнућа савремене науке; 

- Образовање и васпитање којима се негује сарадња, толеранција, моралне вредностои којима се осигурава пуно 

поштовање права детета, ученика и одраслог. 

 

АНАЛИЗА ПОТРЕБА УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА, ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ КОЈА ПОЛАЗИ У ПРВИ РАЗРЕД 
  

У циљу прављења Школског  програма  који ће одговарати потребама  ученика, родитеља и локалне 

заједнице, а сходно могућностима школе,  испитали смо наведене  релевантне  учеснике  као  равноправне у процесу 

образовања.  Кроз  процес  самовредновања  добили смо релевантне  податке о потребама ученика, родитеља и 

локалне заједнице. Потребе су испитане и у индивидуалним  контактима са  децом  и родитељима  приликом 

тестирања  деце  за полазак у први разред  и  путем  анкетних  листова  за родитеље. Резултати анализе показали су 

да деца желе уређеније школско двориште, укључивање у активности  које  ће  их ставити у позицију да манипулишу 

различитим  материјалима,  да буду активни и компетентни  учесници у образовном  процесу, пријатнију школску 

атмосферу  и  занимљивију  понуду  ваннаставних  активности.  Програм  будућих  активности  захтева  учионице са 

прилагођеним  простором. Родитељи су  изразили жељу за већим укључивањем   деце  у “креативне радионице” и 

спортске  активности, као и пружање већих могућности  з а дружење  ученика.  

Највећи део потреба школа  ће моћи да задовољи  кроз обавезне  и  изборне  предмете.  

Потребе  везане  з а уређење простора школа  неће бити у могућности да задовољи у потпуности због 

ограничених  средстава  којима  располаже, али би то могао бити још  један  од  разлога  укључивања  родитеља  и 

локалне заједнице у живот и рад школе. Школа је пре  годину дана формирала  Клуб родитеља и наставника  у циљу 

боље сарадње и укључивања у разним  хуманитарним акцијама .Родитељи су за сарадњу  и активности које се 

реализују у оквиру школе.  

 У Прањанима  деца су  похађала   припремни предшколски  програм  у установи „Сунце“  у издвојеним 

одељењима  ради учитељ , где је требало да стекну основна знања и искуства  неопходна  за  укључивање  у наставу. 

Упркос  томе, изражене су тешкоће у моторном  развоју  и  нарочито у развоју говора, проблеми пажње и одлагања 

задовољења  потреба, присутна  је емотивна  незрелост  вероватно као последица  презаштићености  од стране 

родитеља.    

 

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 26 km,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.  
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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. Наша школа је учестовала у разним пројектима и 

то: „Еко- школа“, „АЦЕС“, „Школа без насиља“, фестивалима „Зрачак вири“, „Лето са мизама“ и Дечијим фестивалу 

литкарства.  

Школа у протеклом периоду покушава да измени систем извођења наставе и учини да она биде занимљивија 

ученицима тако што наставници изводе интегративну,  диференцирану, пројектну, амбијенталну наставу и часове 

сценарију активног учења у настави. Из искуства ученика сазнајемо  да је таква настава интересантнија, занимљивија 

и да  су  они активни у процесу учења. 

Ради  боље сарадње са родитељима и њиховог активнијег укључивања у рад школе формирали смо Клуб 

наставника и родитеља. 

Како би пратили нове трендове и актуелности у образовању формирали смо Интернет тим који има задатак на 

интернету приналази све оно што је актуелно и применљиво  у образовно- васпитном раду. 

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 локација. 

Највећи број ученика  и наставника су путници. 

МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

ОШ „Иво Андрић“ је организована као самостална осморазредна васпитнообразовна установа.  

Настава се у школи одвија на српском језику.    

За извођење васпитно-образовног рада од I до VIII разредa Школа располаже следећим просторијама које 

углавном одговарају прописаним  нормативима: 

 

Кабинети за информатику  3 
Кабинети музичку културу 1 
Учионице за разредну и предметну наставу 25 
Учионица за припремни  разред * 1 
Учионице за  продужени боравак  1 
Фискултурна сала 1 
Библиотека 1 
Канцеларија 5 
Зборница 3 
Кухиња са трпезаријом 4 
Архива 1 
Сaнитарни простор 9 
Отворени спортски терени за кошарку, одбојку  и фудбал 5 
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*Уколико има  пет и више предшколаца школа обезбеђује простор за васпитача и предшколску групу.п 

Настава се изводи у првој смени  у матичној школи и издвојеним одељењима. Сви ученици имају своје 

учионице. Просторије у школи у потпуности служе својој намени.   

Кабинет информатике – дигитална учионица :Опремљен са 25 рачунара + 1 сервер и прикључком на 

интернет (Академска – АМРЕС мрежа) који се активно користе у процесу наставе не само информатике већ и других 

наставних предмета. На рачунарима је инсталиран комплет ЦД- дискова за биологију, хемију, физику, математику, 

енглески језик. Школа је прикључена на кабловски интернет. 

Фискултурна сала  се налази у матичној школи и има велику и малу салу. Велика сала служи за спортске 

активности, турнире, а мала сала за приредбе, позоришне представе, квизове и предавања. У саставу школе имамо и 

спортске терене за фудбал и кошарку са одговарајућом расветлом.   

Библиотека располаже са  7.500  књига из домаће и стране литературе, како из обавезне лектире тако и 

популарних дела намењених деци и младима. Библиотекар је  задуженеа за рад док мала сала  школске библиотеке 

обезбедиће и организоваће време рада тако да сви ученици у школи у своје слободно време могу да позајмљују и 

враћају прочитане књиге. Ту су и наслови из стручне литератире, намењени наставницима. Осим тога библиотека је 

опремљена и рачунаром, тако да ће библиотекар увек имати податке о најчитанијим  књигама, о броју читалаца, као 

и о томе које наслове треба обновити. Постојећи фонд се допуњује новим издањима. Просторија у којој се налази 

библиотека није просторно адекватна.   

Продужени боравак:  Простор за  продужени боравак  је уређен према  педагошким стандардима, 

организован  је за ученике I и II разреда.  У овим одељењима раде једна  учитељице задужене да реализују програм 

образовно-васпитног рада али и да са ученицима у слободном времену утврђују тај програм. У учионицама у боравку 

се налазе: 1  ТВ пријемника прикључена на к, видео пројектор који служи за гледаљњ цртаних филмова. У холу 

боравка по два ученика деле ормарић за одлагање одеће и обуће.  Урађен је санитарни чвор у згради боравка. 

Рад школске кухиње:  У школској кухињи запослена је једна куварица која припрема храну за матичну 

школи и издвојена одељења Каменицу, Брезну и Гојну Гору, где постоји трпезарија за обедовање ученика и 

наставника. У кухињи се припрема доручак и ужина за продужени боравак.У школској 2016/2017. донацијом 

принцезе Катарине Карађорђевић  и Општине Горњи Милановац, реновирана је кухиња са трпезаријом у матичној 

школи. 

Канцеларије школе: Од осталих капацитета у школи постоје и просторије за рад директора, секретара, 

педагога, психолога, финансијске службе и наставничких канцеларија, које су опремљене  6 рачунара  и  5 лап-

топовима, 7 штампача, 2 фотокопир апарата и клима уређајима. 

Учионице су снабдевене намештајем  који  задовољава тренутне потребе школе, али  га треба мењати и 

обнављати. У школи се поклања велика пажња уређивању и оплемењивању животне средине. Настојаће се  да панои 

у учионицама и у холу буду приказ стваралаштва ученика и живота школе. У учионицама постављене су беле табле. 
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Наставна средства 

Опремљеност наставним средствима је следећа: 

Наставна средства количина 

графоскоп 4 

касетофон са ЦД-ом 9 

мини линија са ЦД-ом 1 

ТВ апарат  8 

ПЦ рачунара 30 

Лаптоп 15 

Ласерски штампач 6 

Дигитална камера 1 

Видео бим 15 

Озвучење са појачалом 1 

Микрофони 1 

Клавир 1 

Фотокопир апарат 1 

Учила за биологију 3 

Учила за физику и хемију 3 

Справе за физичко васпитање 6 

Разредна словарица 9 

Карте за географију 20 

Карте за историју 20 

Звучну карту Србије 9 

 

Сви рачунари у школи прикључени су на интернет; у свим учионицама, боравку и школском дворишту 

доступан је одличан WiFi сигнал.  

Школа је споља и изнутра делимично покривена видео надзором.  Просторије за руковођење и друге пратеће 

просторије административних радника школе опремљене су у складу са важећим нормативима. Канцеларије имају 

адекватан иочуван намештај, компјутерску и др. техничку опрему. Опрема, одржавање, осветљење и  намештај 

наставничке канцеларије одговарају својој намени.   

Просторије за педагога и психолога школе су такође потпуно опремљене да омогућују квалитетан рад.  

Школски домар има на располагању посебну просторију за рад и смештање алата и опреме.   

Школски простор је тако организован да представља безбедно, подстицајно и пријатно место за ученике и 

наставнике.   

Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни материјали, аудио-визуелна 

средства, компјутери...) која су у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. При коришћењу  

кабинета,  као и фискултурне сале постоји утврђени распоред и евиденција о коришћењу.   

Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и 

ваннаставних активности. Постоји план коришћења материјалнотехничких ресурса. Ученици се упућују и подстичу 

на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.   

Подаци о структури и врсти стручне спреме запослених говоре да је у школи запослен стручан и 

професионалан наставни и ненаставни кадар. Оваква структура запослених омогућава квалитетан рад школе.  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

Дужина радног стажа запослених оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства  наставног 

кадра  у циљу унапређивања  квалитета  рада.   

Школа има прецизан финансијски план. У јулу месецу предаје се финансијски план за наредну календарску 

годину (на основу буџета из предходне године и параметара који су дати).  

 Средства Републичког буџета редовно се уплаћују. На рачун школе уплаћују се средства Општинског 

буџета, који укључује и помоћ локалне заједнице.   

Самостални извори прихода доприносе повећању расположивих финансијских средстава. Остварују се 

издавањем школског простора (фискултурне сале), органозовањем претплате уџбеника и фотографисањем ученика (о 

чијем утрошку одлучује Савет родитеља), прикупљањем секундарних сировина (пет амбалаже и старе хартије), 

организацијом семинара и такмичења, спровођењем акција уз подршку ђачких родитеља. Одређена средства 

оствариће се продајом ученичких радова приликом организовања Новогодишњег и Ускршњег вашара.   

Сва финансијска средства, користе се строго наменски, у складу са финасијским планом и Годишњим планом 

рада школе. Расподела средстава врши се према приоритетним потребама школе, а у складу са одлукама Педагошког 

колегијума и Школског одбора. 

Сарадња просветних радника са ђачким родитељима и локалном заједницом је на завидном нивоу. Школа 

сарађује и са радним организацијама које су у реону школе. 
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2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Основна школа „Иво Андрић“ је општеобразовна установа општег типа. Настава се одвија у два циклуса на 

српском језику. 

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНЕ, ИЗБОРНЕ, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Млађи разреди 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено васпитање 3 108 - - - - - - 

9. Физичко васпитање - - 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО А: 19 684 20 720 20 720 20 720 

 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ/ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

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

1. Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција - - - - - - - - 

3. Чувари природе - - 1 36 1 36 1 36 

4. Од играчке до рачунара - - 1 36 1 36 1 36 

5. Рука у тесту - - 1 36 1 36 1 36 

6. Шах - - 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О    Б 1 36 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О    А+Б 20 720 22 792 22 792 22 792 

 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 20 720 22 792 22 792 22 792 

2. Пројектна настава 1 36 - - - - - - 

3. Допунска настава 1 36 - - - - - - 

4. Додатни рад - - - - - - 1 36 

5. Настава у природи 7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНЕ, ИЗБОРНЕ, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

Старији разред 

Ред. 

бро

ј 

А. Обавезни наставни 

предмети   

пети разред шести разред седми разред осми разред 

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

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 36 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 36 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техн. и инф. обр. - - - - 2 72 2 68 

12. Техника и технологија 2 72 2 72 - - - - 

13. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 - - - - 

14. Физичко васпитање - - - - 2 72 2 68 

15. Физичко и здравствствено 

васпитање 

 

2 

 

72+541 

 

2 

 

72+541 

- - - - 

УКУПНО А: 24 864 25 900 26 936 26 884 

Ред. 

бр. 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ/ 

ПРЕДМЕТИ 

пети разред шести разред седми разред осми разред 

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

1. Верска настава/ Грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Немачки језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

4. Изабрани спорт - - - - 1 36 1 34 

УКУПНО Б: 3 108 3 108 4 144 4 136 

УКУПНО А+Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

Ред. 

бр. 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

пети разред шести разред седми разред осми разред 

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

1. Свакодневни живот у 

прошлости 

- - - - 1 36 1 34 

2. Цртање, сл. и вајање - - - - 1 36 1 34 

3. Хор и оркестар - - - - 1 36 1 34 

4. Информатика и рачунарство - - - - 1 36 1 34 

ред.

бр. 

Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

пети разред шести разред седми разред осми разред 

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

Слобосне наставне активности:         

1. Чувари природе 1 36 1 36 - - - - 

2. Свакодневни живот и прошлос 1 36 1 36 - - - - 

3. Цртање, сликање и вајање 1 36 1 36 - - - - 

4. Хор и оркетар 1 36 1 36 - - - - 

5. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

6. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО Г: 3 108 3 108 2 72 2 68 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ред.

бр. 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

пети разред шести разред седми разред осми разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне (ваннаставне) 

активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

3. Екскурзија 1 дан 

годишње 

1 дан 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 3 дана 

годишње 

 

Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја циклуса.   

Ученик бира спортску  грану са листе коју нуди  школа на  почетку школске године, организује се у току прве 

смене. 

Школа поред обавезних изборних  предмета, ученицима нуди још четири изборна предмета од којих ученик 

бира један, према својим склоностима.   

Избор слободних активности зависи од интересовања ученика, планираће се Годишњим програмом рада школе 

за наредну школску годину.   

У току школске године биће организована такмичења од III до VIII разреда из свих наставних предмета по 

распореду које одреди Министарство просвете Републике Србије. У циљу афирмације образовно-васпитног рада, 

постигнућа ученика и подизања квалитета образовања школа, односно Стручна већа ће организовати школска 

такмичења из обавезних наставних предмета, а затим и узети учешће на осталим нивоима такмичења. 

 

ОПШТИ ИСХОДИ И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

  Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се 

oбезбеђује да деца, ученици и одрасли стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће допринети њиховом развоју 

и успеху, развоју и успеху њихових породица, заједнице и друштва у целини.  

 Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и одрасли постижу опште 

исходе, односно буду оспособљени да: 

 1. усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;  

 2. науче како да уче и да користе свој ум;   

 3. идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;  

 4. раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;   

5. одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;   

6. прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;   

7. ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;   

8. ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу 

других и животној средини;  

 9. схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису 

изоловани;   

10. покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну 

оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.    

 

Oстваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовноваспитним процесом на 

свим нивоима образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 

 
Стандарди  образовања  и  васпитања  обухватају:  

1. опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у даљем тексту: 

општи и посебни стандарди постигнућа);   

2. стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за професију наставника и 

васпитача и њиховог професионалног развоја;   

3. стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног саветника;   

4. стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;   

5. стандарде квалитета рада установе.    

Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, врсту 

образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул.   

Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима, 

циклусима и врстама образовања и васпитања, односно образовним профилима.   

Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на основу 

општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа.   

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то 

потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење његовог 

развоја.За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком 

појединачно, уз стално праћење развоја.  

 

 

ПРАЋЕЊЕ  ОСТВАТИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

1. Да ли су ученици учили успешно?  

2. Да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду?  

3. Да ли су активности биле прилагођене ученицима?  

4. Да ли су наставна средства била прилагођена ученицима?  

 

 Одговори на ова питања добиће се на основу: посматрања ангажованости, активности, кооперативности 

ученика, креативности и  испитивања. Испитивање ће бити: 

 

-  усмено (разговором, усменим излагањем ученика на задате теме, ученичким објашњавањем појава, појмова и 

процеса, јавним презентирањем самосталног или групног рада, дискусијом, расправама, летећим усменим 

испитивањем целе групе или одељења у форми кратких питања и одговора и сл.); 

- писмено (диктати, краће писмено одговарање, контролни задаци, пригодни неформални тестови); 

- домаћим радовима; 

- продуктима дечјих активности; 

- учешћу у пројектној настави; 

- разговором са ученицима у свим сегментима процеса учења и наставе. 

У процес праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, стручни сарадници, стручне 

институције, директор, просветни саветници... 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

Праћење остваривања школског програма у целини може се остварити кроз:   

1. самовредновање рада школе  

2.  сталне састанке стручног актива  

3.  праћење постигнућа исхода  

4.  консултације са просветним саветницима за осигурање квалитета  

5.  посете суседним школама и разменом искустава са њима  

6.  реорганизацију циљева, исхода, садржаја, активности и метода  

7.  израду тестова... 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм се остварује применом различитих метода и облика рада, у складу са садржајима. Приликом 

планирања и избора начина рада предност се, када је то могуће, даје методама које  стављају нагласак на активности 

ученика, чиме се омогућава стицање виших нивоа знања, развој когнитивних и других вештина и способности. 

 

Смислено учење 

Карактеристике  

- Селекција онога што је битно, разумевање и повезивање са постојећим знањем   

Активности наставника Активности ученика 

-Утврђивање  претходних  знања и искустава  која 

ученици имају о градиву које треба да уче; 

- Повезивање нових знања са животним искуствима, са 

претходним знањима из датог предмета, са знањима из 

других предмета; 

- Проблемско излагање садржаја (одговарање на 

питања, решавање проблема); 

- Подстицање ученика да постављају питања чим им 

нешто није јасно; 

- Излагање прво општег контекста, кључне тезе, идеје, а 

тек затим периферних појмова и информација; 

- Прецизно и тачно дефинисање појмова, са нужним 

наглашавањем сличности и разлика међу додирним 

појмовима; 

- Објашњавање неке нове речи и новог појма преко оних 

за које смо проверили да их ученик зна; 

- Коришћење различитих техника да се дође до истог 

резултата, излагање градива на више различитих 

начина; 

- Презентовање  истог садржаја из више различитих 

перспектива, углова; 

- Вежбање ученика у разликовању чињеница од 

хипотеза и интерпретација... 

-Постављање питања; 

- Тражење информација и објашњења; 

- Повезивање новог са већ постојећим знањем; 

- Извођење закључака. 
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Практично учење 

Карактеристике  

 Практично механичко учење- учење практичних моторичких вештина које се морају строго научити, као 

што су: пливање, руковање разним техничким уређајима, вожња бицикла, аутомобила, како се покреће 

програм рачунара, како се држи оловка... 

 Практично смисаоно учење- учење сложених практичних вештина уз разумевање њиховог смисла: учење 

техника цртања и сликања, свирања на музичким инструментима...   

Активности наставника Активности ученика 

Практично механичко учење 

- Давање упутства о ономе што треба научити,   

- Осигуравање средства чије руковање треба научити, 

- Давање обрасца вештине која се учи, 

- Извођење активност пред ученицима, 

- Вршење надзора над практичним радом ученика и 

кориговање га када је то потребно.. 

Практично смисаоно учење 

- Организовање процеса учења 

- Припрема услова за такво учење, 

- Демонстрација како се изводе практичне активности, 

- Праћење и контрола тока учења... 

 

Практично механичко учење 

- Практиковање (практично извођење) вештине која се 

учи, 

- Понављање делатности уз евентуално кориговање 

грешака, 

- Техничко усавршавање вештине... 

Практично смисаоно учење 

- разумевање смисла практичних радњи (поступака) 

који се уче, 

- практично извођење,   

- техничко усавршавање наученог, 

- повећавање тачности, брзине и прецизности извођења 

поступака који се учи.... 

- Стицање умења (како се нешто ради), наспрам знања. 

 

Рецептивно учење 

Карактеристике  

 Усвајање знања или умења која су прописана;  

  Примање готових знања, презентованих вербално, која је потребно с разумевањем усвојити; 

 Највећи део школског садржаја усваја се кроз рецептивно учење; 

 Рецептивним учењем могу се примати постојећа знања, али се не могу креирати нова. 

Активности наставника Активности ученика 

-Презентовање знања -Ученик не долази самостално до знања, не открива их, 

него их добија и усваја; 

-Меморисање садржаја. 

 

Учење путем открића  

Карактеристике  

 Самостално долажење до сазнања< 

 Стицање неких умења, вештина, а не стицање одређене суме знања  

Активности наставника Активности ученика 

-Прилагођавање задатка способностима ученика; 

-Одређивање потребног материјала; 

-Избор приступа у решавању проблема; 

-Вођење процеса решавања; 

-Постављање питања, дискутовање са ученицима; 

-Праћење активности ученика. 

-Уочавање, дефинисање и прецизирање проблема; 

-Самостално прикупљање и анализирање чињеница које 

су потребне за решења; 

-Давање идеја за решавање проблема. 
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Конвергентно (логичко) учење 

Карактеристике  

 Заснива се на ригорозним правилима логичког мишљења, нпр. алгоритам за решавање неких 

математичких задатака   

 

Дивергентно (стваралачко) учење 

Карактеристике  

 Подразумева стварање што већег броја идеја, оригиналних, креативних...  

 Флексибилност мишљења  

  Откривање алтернативних начина решавања једног истог проблема, нпр. Писање слободног састава. 

 Циљеви ове методе учења јесу подстицање иницијативности и самосталности, неговање стваралаштва (тј. 

способности за проналажење властитих и оригиналних решења). 

Активности наставника Активности ученика 

-Стварање услова за стваралаштво; 

-Подстицање климе опуштености; 

-Уважавање свих идеја. 

-Продуковање великог броја идеја; 

-Проналажење оригиналних, неуобичајених и не честих 

решења; 

-Флексибилност у мишљењу 

 

Интерактивно (кооперативно) учење 

Карактеристике  

 Кооперативно учење наставник-ученик и кооперативно учење у групама ученика; 

 Мотивисање ученика за рад и учење;   

 Активно учешће ученика у раду; 

 Приближавање ученицима апстрактних појмова; 

 Развијање осећаја припадности, прихваћености , осећаја обавеза и одговорности; 

 Способност повезивања и примене претходних знања 

Активности наставника Активности ученика 

-Припремање дидактичких средстава, 

-Планирањетока часа, 

-Стварање проблемске ситуације; 

-Организовање; 

-Партнерски однос у решавању проблема   

-Решавање проблемске ситуације, 

-Извођење практичних и интелектуалних радњи 
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ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

Оцењивање ученика зависи од предмета, модула и узраста ученика. Оцењује се: 

 Вештина изражавања и саопштавања  

 Разумевање, повезивање, примена и вредновање научених поступака и процедура; 

 Рад са подацима и рад на различитим врстама текстова   

 Уметничко изражавање и разумевање уметничких дела  

 Моторичке вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатак; 

 Практично извођење онога што је учено, и провера разумевања изведеног; 

 Иницијативност, самосталност у раду; 

 Креативност, степен оригиналности процеса решавања 

Критеријуми оцењивања се дефинишу за сваки предмет и разред посебно. 

Ученици се оцењују путем:: 

 Усмене провере потигнућа; 

 Писмене провере постигнућа; 

 Практичног рада; 

 Активности на часу; 

 Оцењивања активности ученика и резултата његовог рада, у које спадају: 

- излагање и представљање (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска 

решења и др.) 

-учешће у дебати и дискусији; 

-писање есеја; 

-писање домаћих задатака; 

-учешће у различитим облицима групног рада; 

-рад на пројектима; 

-збирка одабраних ученикових продуката рада-портфолио 
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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ 

ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА,  

СА НАЧИНИМА И 

ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 
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Разред:    ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног 

 изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других 

уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
-разликује изговорени 

глас и написано слово; 

изговорене и написане 

речи и реченице;  

- влада основном 

техником читања и 

писања ћириличког 

текста;  

- разуме оно што 

прочита;  

- активно слуша и 

разуме садржај 

књижевноуметничког 

текста који се чита 

 

 

 

 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

Глас и слово;штампана и писана слова 

ћириличког писма.  

Речи и реченице као говорне и писане 

целине.  

Текстови засићени словима која се 

обрађују / текстови предвиђени за 

глобално читање.  

Све врсте текстова који су написани 

штампаним или писаним словима. 

Језичке игре.   

Аналитичко-синтетичка вежбања; 

лексичка и синтаксичка вежбања; 

моторичке вежбе.  

Писање (преписивање, самостално 

писање и диктат). 

Остваривање садржаја 

програма кроз 

традиционалне методе:   

-дијалошка, 

демонстративно-

илустративна,    

-текстуална, 

-писаних радова,  

 -практичних радова,  

Посебан акценат  дати 

савременим методама 

рада а то су : 

Посматрају 

слике, описују 

предмете, бића 

и појаве, 

именују и 

читају слова, 

ређају  

слагалице од 

слова и слика, 

праве реченице 

од речи 

исечених из 

штампе, 

подражавају 

звукове из 

природе и 

- Свет око нас 

(Непосредно 

окружење – Ја и 

други, Породични 

дом, школа)  

  

- Ликовна култура 

(Споразумевање)  

  

- Музичка култура 

(Слушање музике) 
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ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
- препозна песму, 

причу и драмскитекст; 

-одреди главни 

догађај, време 

(редослед догађаја) и 

место дешавања у вези 

са прочитаним 

текстом;  

- уочи ликове и прави 

разлику између 

њихових позитивних и 

негативних особина;  

- изрази своје 

мишљење о понашању 

ликова у књижевном 

делу;  

- препозна загонетку и 

разуме њено значење;  

-препозна баснуи 

разуме њено значење;   

- разликује слово, реч 

и реченицу;  

-правилно изговори 

 Читање (шчитавање / глобално 

читање, гласно и тихо читање); питања 

којима се проверава разумевање 

прочитаног. 

 Изговор и писање гласова који 

ученицима причињавају тешкоће (нпр. 

ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 

-Партиципативне методе 

учења, 

-Решавање проблем-

ситуација,  

-Кооперативне методе 

учења, 

-Интерактивне методе, 

-Амбијентално учење; 

Игра.  

 

„говор 

животиња“, 

измишљају 

причу на основу 

слике, решавају 

ребусе, 

укрштенице, 

сецкају, лепе, 

доцртавају, 

украшавају, 

моделују, 

певају, играју 

се, цртају мапе 

ума, уче, 

договарају се, 

слушају, мисле, 

активно 

учествују у 

комуникацији, 

размењују своја 

мишљења, 

презентују свој 

рад, прате свој 

напредак, 

читају, пишу 

процењују чиме 

су задовољни, 

доносе одлуке 

шта би волели 

да 

- Грађанско 

васпитање (Људска 

права – Ја и други у 

одељењу) 

К 

Њ 

И 

Ж 

Е 

В 

Н 

О 

С 

Т 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА  
Поезија   

Народна песма, Ја сам чудо видео  

Јован Јовановић Змај, Зимска песма  

Војислав Илић, Пролетња зора / 

 Воја Царић, Пролеће / 

 Мира Алечковић, Ветар сејач  

Десанка Максимовић, Првак;  

Хвалисави зечеви / У гостима / 

Ливадскозвонце 

Гвидо Тартаља,  Китова беба / Мрави / 

Постеља за зеку Бранко Ћопић,Јежева 

кућица (читање у наставцима)  

Душан Радовић, Јесења песма / Срећна 

Нова година  

Љубивоје Ршумовић,  Ау што је школа 

 -Свет око нас 

(Непосредно 

окружење - Ја и 

други, Породични 

дом, школа) 

 - Ликовна култура 

(Споразумевање)  

- Музичка култура 

(Слушање музике) - 

Грађанско 

васпитање (Људска 

права – Ја и други у 

одељењу) 
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ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
и напише кратку и 

потпуну  реченицу 

једноставне структуре 

са одговарајућом 

интонацијом, односно  

интерпункцијским 

знаком на крају; 

правилно употреби 

учтиво учествује у 

вођеном и слободном 

усмену поруку 

служећи се 

одговарајућим речима; 

усмено прича према 

слици/сликама и о 

усмено описује ствари 

из непосредног 

о

користи 

К 

Њ 

И 

Ж 

Е 

В 

Н 

О 

С 

Т 

згодна;Дете / Деца су украс света 

Стеван Раичковић, Цртанка / 

Бранислав Лазаревић, Сликар  

Перо Зубац,  Добар друг ти вреди 

више  

Драгомир Ђорђевић,  Није лако бити 

дете  

Проза  

Народна прича,Свети Сава и ђаци 

Народна прича, Деда и репа / Голуб и 

пчела  

Народна басна, Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић,Два јарца; Две козе 

Лав Николајевич Толстој,Два друга 

Драган Лукић, Јоца вози тролејбус / 

Игор Коларов,  Дум-дум Оливер и 

његов бубањ 

Ђуро Дамјановић,Дан кад је јутро 

било слово /  

Весна Ћоровић Бутрић,Ноћни ћошак  

Избор из народних и ауторских  

загонетки (Десанка Максимовић, 

Загонетке лаке за прваке ђаке, 

Загонетке Григора Витеза и Бране 

Цветковића)  

Драмски текстови  

Гвидо Тартаља, Зна он унапред 

-Партиципативне методе 

учења, 

 

-Решавање 

 проблем-ситуација, 

 

- Кооперативне методе 

учења,  

 

-Интерактивне методе, 

 

-Амбијентално учење,  

 

-Игра.  

  

 

 

Остваривање садржаја 

програма кроз 

традиционалне методе: 

-дијалошка,  

-демонстративно-

илустративна,   

-текстуална, 

-писаних радова,  

-практичних радова, 

промене, игра 

улога, 

примењују 

стечено знање, 

користе рачунар 

у игри 

 

 

Посматрају 

слике, описују 

предмете, бића 

и појаве, 

именују и 

читају слова, 

ређају  

слагалице од 

слова и слика, 

праве реченице 

од речи 

исечених из 

штампе, 

подражавају 

звукове из 

природе и 

„говор 

животиња“, 

измишљају 

причу на основу 

слике, решавају 

ребусе,  

- Свет око нас 

(Непосредно 

окружење - Ја и 

други, Породични 

дом, школа)  

  

- Ликовна култура 

(Споразумевање)  

  

- Музичка култура 

(Слушање музике)  

  

- Грађанско 

васпитање (Људска 

права – Ја и други у 

одељењу) 

 

 

 

22 
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ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
одговарајуће речи у 

говору; на правилан 

начин користи нове 

речи у свакодневном 

говору;  

- напамет   говори 

   краће књижевне 

   текстове; 

- учествује у  

  сценском  извођењу 

  текста;       

- пажљиво и културно  

  слуша саговорнике;   

-слуша, разуме и 

  парафразира 

  поруку;   

-слуша   

 интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова 

ради разумевања и 

доживљавања;  

- примењује основна  

   правописна 

   правила;  

- пише читко и уредно; 

К 

Њ 

И 

Ж 

Е 

В 

Н 

О 

С 

Т 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће увек да 

буде први  

Бора Ољачић, Први дан у школи  

 

Популарни и информативни 

текстови  
Избор из илустрованих енциклопедија 

и часописа за децу о значајним 

личностима српског језика, 

књижевности и културе (Свети Сава, 

Вук Стефановић Караџић, знаменита 

завичајна личност и др.); Милан 

Шипка: Буквар 

 

 ДОМАЋА ЛЕКТИРА  
 

Јован Јовановић  Змај, Песме за децу 

(избор) 

 

 Избор из басни и сликовница за децу  

 

 Књижевни појмови: 

 - песма; прича; догађај; место и време 

збивања; књижевни лик  

– изглед, основне особине и поступци; 

драмски текст за децу; шаљива песма; 

басна; загонетка. 

Посебан акценат  дати 

савременим методама 

рада а то су : -

Партиципативне методе 

учења, - Решавање 

проблем-ситуација, - 

Кооперативне методе 

учења, - Интерактивне 

методе, - Амбијентално 

учење;  - Игра 

укрштенице, 

сецкају, лепе, 

доцртавају, 

украшавају, 

моделују, 

певају, играју 

се, цртају мапе 

ума, уче, 

договарају се, 

слушају, мисле, 

активно 

учествују у 

комуникацији, 

размењују своја 

мишљења, 

презентују свој 

рад, прате свој 

напредак, 

читају, пишу 

процењују чиме 

су задовољни, 

доносе одлуке 

шта би волели 

да промене, 

игра улога, 

примењују 

стечено знање, 

користе рачунар 

у игри  

 

- Свет око нас 

(Непосредно 

окружење - Ја и 

други, Породични 

дом, школа)  

  

- Ликовна култура 

(Споразумевање)  

  

- Музичка култура 

(Слушање музике)  

  

- Грађанско 

васпитање (Људска 

права – Ја и други у 

одељењу) 
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ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
-писмено одговара на 

постављена питања;   

-спаја више реченица у 

краћу целину;  

- пише реченице по 

диктату примењујући 

основна правописна 

правила;  

- гласно чита, 

правилно и са 

разумевањем;  

- тихо чита (у себи) са 

разумевањем 

прочитаног;  

- пронађе информације 

експлицитно изнете у 

тексту. 

Ј 

Е 

З 

И 

Ч 

К 

А 

 

К 

У 

Л 

Т 

У 

Р 

А 

Г
о
в

о
р

ењ
е 

Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци.  

Усмена порука. Причање, 

препричавање и описивање.  

Казивање књижевног текста.  

Драмски, драматизовани текстови, 

сценска импровизација. 

Сценскоизвођењетекста (драмско и 

луткарско).  

Богаћење речника: лексичке и 

синтаксичке вежбе.  

Разговорне, ситуационе и језичке 

игре. 

Остваривање садржаја 

програма  кроз 

традиционалне методе:   

-дијалошка,  

-демонстративно-

илустративна,   

-текстуална, 

 -писаних радова,  

 -практичних радова,   

 

 

 

Посебан акценат  дати 

савременим методама 

рада а то су :  

-Партиципативне методе 

учења, 

 

 - Решавање  

проблем-ситуација,  

 

- Кооперативне методе 

учења,  

 

- Интерактивне методе,  

 

- Амбијентално учење;   

 

- Игра. 

Подражавају 

звукове из 

природе и 

„говор 

животиња“, 

измишљају 

причу на основу 

слике, решавају 

ребусе, 

укрштенице, 

сецкају, лепе, 

доцртавају, 

украшавају, 

моделују, 

певају, играју се, 

цртају мапе ума, 

уче, договарају 

се, слушају, 

мисле, активно 

учествују у 

комуникацији, 

размењују своја 

мишљења, 

презентују свој 

рад, прате свој 

напредак, 

читају, пишу 

процењују чиме 

су задовољни, 

 

- Свет око нас 

(Непосредно 

окружење - Ја и 

други, Породични 

дом, школа)  

  

- Ликовна култура 

(Споразумевање)  

  

- Музичка култура 

(Слушање музике)  

  

- Грађанско 

васпитање (Људска 

права – Ја и други у 

одељењу)  

С
л

у
ш

а
њ

е 

 

Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука.  

Аудио-визуелни записи.  

Игре за развијање слушне пажње. 

 

П
и

са
њ

е 

Питања о сопственом искуству, 

бићима, предметима, појавама, 

сликама, о књижевном и 

некњижевном тексту.  

 

Писана порука.  

 

Kраћа текстуална целина: о 

сопственом искуству, о доживљају, о 

сликама, поводом књижевног текста. 

  

Реченице / кратак текст погодан за 

диктирање. 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
  

Ч
и

т
а
њ

е 

Књижевни текстови.   

 

Текстови са практичном наменом: 

позивница, упутство, списак за 

куповину и др. 

  

Нелинеарни текстови: текст у табели, 

распоред часова, стрип, улазница и др.  

 

 Информативни текстови:  

1.уџбенички: Милан Шипка, Буквар; 

текстови о знаменитим личностима 

српске културе  

2. вануџбенички: о правилима учтивог 

понашања (бонтон); о месту у којем 

ученици живе; о животињама итд. 

 доносе одлуке 

шта би волели 

да промене, игра 

улога, 

примењују 

стечено знање, 

користе рачунар 

у игри. 

 

 

 

 

Начин праћења и 

процењивања 

квалитета програма 

 Говорне вежбе (ученик уме да исприча догађај, доживљај; опише: простор, животињу, особу)  

  Казивање одабраних текстова  

  Гласно читање (почетно, течно, изражајно)  

 Издвајање непознатих речи и израза, прављење речника   

  Писмени одговори на питања  

 Писмено препричавање краћих текстова   

  Ученик: пише краће текстове поштујући учена правописна правила;   

 први план за усмено и писмено изражавање–за препричавање, за писње наративног или дескриптивног текста;  

 радећи у групи уме да саслуша предлоге других и даје своје предлоге за рад ;  

 креира индивидуално или у групи стрип према прочитаном књижевном делу,  

  поштује договорени план,  

  придржава се донесених правила у раду одељења и групе,  

  учествује у пројектима и даје свој допринос,  

вреднује свој и рад других према постављеним критеријумима. 

 

Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура. 
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Разред:  ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:   180 

 

Предмет:   МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:     5 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ:           

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне ставове према математици,  способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
-одреди међусобни 

положај предмета и 

бића и њихов 

положај у односу на 

тло; 

 -упореди предмете 

и бића по  величини;  

- уочи и именује 

геометријске облике 

предмета из 

непосредне околине; 

-именује 

геометријска тела и 

фигуре; 

-групише предмете 

и 

Г 

Е 

О 

М 

Е 

Т 

Р 

И 

Ј 

А 

ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА 

И ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА 

Просторне релације.  

 

Величина предмета и бића.  

 

Геометријска тела: лопта, коцка, 

квадар, ваљак, пирамида и купа.  

 

Геометријске фигуре: круг, 

правоугаоник, квадрат и троугао. 

Остваривање 

садржаја програма 

кроз  

традиционалне 

методе:   

-дијалошка,  

-демонстративно-

илустративна,  

 -текстуална,  

-писаних радова,  

-практичних 

радова,   

Посебан акценат  

дати савременим 

-Одређују 

међусобни 

положај, -

упоређују 

предмете и бића по 

величини,  

-уочавају и 

именују 

геометријске 

облике из 

окружења,   

-именују 

геометријска тела  

и фигуре, 

-Свет око нас 

(Непосредно 

окружењеОријентација 

у простору)  

  

-Ликовна култура 

(Односи у видном 

пољу-Облици и 

положај облика)  

  

-Српски језик (Језичка 

култураБогаћење 

речника) -Физичко  и 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
бића са заједничким 

својством; 

-сложи/разложи 

фигуру која се 

састоји од познатих 

облика 

Г 

Е 

О 

М 

Е 

Т 

Р 

И 

Ј 

А 

ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА 

И ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА 

 методама рада а то 

су :  

-Партиципативне 

методе учења, 

-Решавање проблем-

ситуација, - 

Кооперативне 

методе учења,  

- Интерактивне 

методе,  

- Амбијентално 

учење,  

- Игра.  

 Облици рада:  

-индивидуални рад, -

рад у пару,   

-индивидуализована 

настава, 

- групни рад, 

-истраживачки рад,  

-пројектна настава 

-групишу предмете 

и бића са 

заједничким 

својством, 

 -слажу и разлажу 

задате фигуре које 

се састоје од 

познатих облика, 

 -уочавају, 

 -упоређују, 

 -анализирају, 

 -процењују,  

-закључују,  

-примењују, 

 -користе 

технологију,  

-повезују са 

свакодневним 

животом,    

-сарађују у раду. 

здравствено 

васпитање 

(Моторичке 

вештине)  

  

-Грађанско 

васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, Одељење-

група као 

заједница)  

  

-Пројектна настава 

− разликује: криву, 

праву, изломљену, 
  Права, крива и изломљена линија Остваривање 

садржаја програма 

-Уочавају, 

подебљавају, 

Ликовна култура 

(Обликовање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
затворену и отворену 

линију;  

− црта праву линију 

и дуж помоћу 

лењира; 

Г 

Е 

О 

М 

Е 

Т 

Р 

И 

Ј 

А 

Л 

 

И 

 

Н 

 

И 

 

Ј 

 

Е 

Затворена и отворена линија. Тачка и 

линија. Дуж. 

кроз традиционалне 

методе: 

 -дијалошка,  

-демонстративно-

илустративна,  

 -текстуална, 

 -писаних радова,  

 -практичних радова. 

 Посебан акценат  

дати савременим 

методама рада а то 

су :  

-Партиципативне 

методе учења,  

- Решавање 

проблемситуација,  

- Кооперативне 

методе учења,  

- Интерактивне 

методе, 

 - Амбијентално 

учење, 

 - Игра. 

 Облици рада:  
-индивидуални рад, 

 -рад у пару, 

 -индивидуализована 

настава,  

- групни рад, 

 -истраживачки рад, 

 -пројектна настава 

спајају, цртају 

криве, праве, 

изломљене, 

отворене и 

затворене линије, -

цртају праву линију 

и дуж лењиром,  -

одређују тачке,  

  

-уочавају, -

упоређују, -

анализирају, -

процењују, -

закључују, -

примењују, -

користе 

технологију, -

повезују са 

свакодневним 

животом,   -

сарађују у раду. 

Обликовање 

цртежа)  

  

-Физичко и 

здравствено 

васпитање 

(Моторичке 

вештине)  

  

-Српски језик 

(Језичка 

култураБогаћење 

речника)  

  

-Грађанско 

васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, Одељење-

група као 

заједница)  

  

- Пројектна настава 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

− броји унапред и 

уназад и са 

прескоком;  

 − прочита, запише, 

упореди и уреди 

бројеве прве 

стотине и прикаже 

их на бројевној 

правој;  

− користи редне 

бројеве; 

− разликује парне и 

непарне бројеве, 

одреди највећи и 

најмањи број, 

претходника и 

следбеника;  

 − користи појмове: 

сабирак, збир, 

умањеник, 

умањилац, разлика; 

 − сабира и одузима 

два једноцифрена 

броја не 

 

 

Б 

 

Р 

 

О 

 

Ј 

 

Е 

 

В 

 

И 

 

Бројање, писање и читање 

бројева. 

 

Приказивање бројева помоћу 

тачака на бројевној правој.  

 

Упоређивање бројева.  

 

Редни бројеви. 

 

 Сабирање и одузимање бројева 

у оквиру 20 и приказивање на 

бројевној правој. 

 

 Сабирање и одузимање бројева 

до 100 без прелаза преко 

десетице и приказивање на 

бројевној правој. 

 

 Својства сабирања. 

Оствативање садржаја 

програма кроз 

традиционалне 

методе:  

 -дијалошка, 

 -демонстративно-

илустративна,   

-текстуална, -писаних 

радова,   

-практичних радова. 

 

Посебан акценат  

дати савременим 

методама рада а то 

су:  

-Партиципативне 

методе учења, 

 - Решавање  

проблем-ситуација, 

 - Кооперативне 

методе учења, 

- Цртају и боје 

скупове,  

-заокружују и 

образују скупове,   

-уочавају и  

именују елементе 

сваког скупа,   

-придружују 

скупове,  

- упоређују и 

допуњују скупове,  

-броје, читају, 

записују и 

упоређују 

бројеведо100,  

 -читају, пишу и 

означавају редне 

бројеве, 

-Музичка култура 

(Извођење 

музикеИзговор бројалица 

у ритму)  

  

-Физичко и здравствено 

васпитање (Моторичке 

вештине)  

  

-Српски језик (Језичка 

култураБогаћење 

речника)  

  

-Ликовна култура 

(ОбликовањеОбликовање 

цртежа)  

  

-Грађанско васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

− броји унапред и 

уназад и са 

прескоком;  

 − прочита, запише, 

упореди и уреди 

бројеве прве 

стотине и прикаже 

их на бројевној 

правој;  

− користи редне 

бројеве; 

− разликује парне и 

непарне бројеве, 

одреди највећи и 

најмањи број, 

претходника и 

следбеника;  

 − користи појмове: 

сабирак, збир, 

умањеник, 

умањилац, разлика; 

 − сабира и одузима 

два једноцифрена 

броја не 

 

 

Б 

 

Р 

 

О 

 

Ј 

 

Е 

 

В 

 

И 

 

Бројање, писање и читање 

бројева. 

 

Приказивање бројева помоћу 

тачака на бројевној правој.  

 

Упоређивање бројева.  

 

Редни бројеви. 

 

 Сабирање и одузимање бројева 

у оквиру 20 и приказивање на 

бројевној правој. 

 

 Сабирање и одузимање бројева 

до 100 без прелаза преко 

десетице и приказивање на 

бројевној правој. 

 

 Својства сабирања. 

Оствативање садржаја 

програма кроз 

традиционалне 

методе:  

 -дијалошка, 

 -демонстративно-

илустративна,   

-текстуална, -писаних 

радова,   

-практичних радова. 

 

Посебан акценат  

дати савременим 

методама рада а то 

су:  

-Партиципативне 

методе учења, 

 - Решавање  

проблем-ситуација, 

 - Кооперативне 

методе учења, 

- Цртају и боје 

скупове,  

-заокружују и 

образују скупове,   

-уочавају и  

именују елементе 

сваког скупа,   

-придружују 

скупове,  

- упоређују и 

допуњују скупове,  

-броје, читају, 

записују и 

упоређују 

бројеведо100,  

 -читају, пишу и 

означавају редне 

бројеве, 

-Музичка култура 

(Извођење 

музикеИзговор бројалица 

у ритму)  

  

-Физичко и здравствено 

васпитање (Моторичке 

вештине)  

  

-Српски језик (Језичка 

култураБогаћење 

речника)  

  

-Ликовна култура 

(ОбликовањеОбликовање 

цртежа)  

  

-Грађанско васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
записујући поступак;  

-сабира и одузима до 

100 без прелаза 

преко десетице;   

-растави број на 

сабирке и примени 

замену места и 

здруживање 

сабирака ради 

лакшег рачунања;  

-реши текстуални 

задатак са једном 

операцијом; 

-разликује новчане 

апоене до 100 динара 

и упореди њихову 

вредност;  

- уочи правило и 

одреди следећи члан 

започетог низа;  

- прочита и користи 

податке са 

једноставнијег 

стубичног и 

сликовног дијаграма 

или табеле; 

 

 

Б 

 

Р 

 

О 

 

Ј 

 

Е 

 

В 

 

И 

Откривање непознатог броја у 

једнакостима с једном операцијом. 

Динар, кованице и новчанице до 

100 динара.  

 

- Интерактивне 

методе,  

- Амбијентално учење, 

- Игра. Облици рада: 

 -индивидуални рад, 

 -рад у пару,  

 -индивидуализована 

настава,  

- групни рад, 

 -истраживачки рад, 

 -пројектна настава 

-сабирају и 

одузимају до 100,  

-именују елементе 

сабирања и 

одузимања,  

-примена замене 

места и 

здруживање 

сабирака, 

 -решавање 

текстуалних 

задатака,  

-решавање 

проблема,  

-разликовање 

новчаних апоена, 

упоређивање и 

њихова примена у 

свакодневном 

животу,  

-читање и 

коришћење 

података са  

једноставнијих 

стубичних и 

сликовних 

Одељење-група као 

заједница)  

  

- Пројектна настава 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
  

 

Б 

 

Р 

 

О 

 

Ј 

 

Е 

 

В 

 

И 

  дијаграма или 

табела,  

-уочавају,  

-упоређују,  

-анализирају,  

-процењују,  

-закључују,  

-примењују,  

-користе 

технологију,  

-повезују са 

свакодневним 

животом,    

-сарађују у раду. 

 

− измери дужину 

задатом, 

нестандардном 

јединицом мере;  

− преслика тачке и 

фигуре у квадратној 

мрежи на основу 

задатог упутства 

М 

Е 

Р 

Е 

Њ 

Е  

 

И 

 

 М 

Е 

Р 

Е 

Мерење дужине нестандардним 

јединицама мере. 

Остваривање садржаја 

програма 

 кроз традиционалне 

методе:  -дијалошка,  

-демонстративно-

илустративна,   

-текстуална,  

-писаних радова,   

-практичних радова. 

Мерење дужине 

задатим 

нестандарним 

јединицама мере,  

-пресликавају тачке 

и фигуре, 

 -моделовање 

фигура, 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање 

(Моторичке 

вештине)  

  

-Математика 

(Положај, величина 

и облик предмета; 

Линије; Бројеви) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
 М 

Е 

Р 

Е 

Њ 

Е  

 

И 

 

 М 

Е 

Р 

Е 

 Посебан акценат  дати 

савременим методама 

рада а то су : -

Партиципативне 

методе учења, - 

Решавање 

проблемситуација, - 

Кооперативне методе 

учења, - Интерактивне 

методе, - 

Амбијентално учење, - 

Игра. Облици рада: -

индивидуални рад, -

рад у пару,  -

индивидуализована 

настава, - групни рад, -

истраживачки рад, -

пројектна настава 

-уочавају,  

-упоређују,  

-анализирају,  

-процењују,  

-закључују,  

-примењују,  

-користе 

технологију,  

-повезују са 

свакодневним 

животом,    

-сарађују у раду 

-Грађанско 

васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, Одељење-

група као 

заједница)  

  

- Пројектна настава 

Начин праћења и процењивања 

квалитета програма 

Предвиђена је провера остварености  циља и исхода учења наставног предмета кроз:  

 

посматрање, разговор (комуникацију),  рад у групи (сарадњу), ангажовање ученика, продуктe 

дечјих активности, тестирање,  домаће задатке, израду мини пројеката, решавање теоријских и 

практичних проблема,  примену знања у решавању разноврсних задатака, примену знања у 

свакодневном животу,  задовољство ученика на часу, самопроцену знања.    Обавезна  је повратна 

информација за сваког ученика, као и препорука за даље учење. 

 

 

Кључни појмови: односи у простору, геометријски облици, број, сабирање и одузимање и мерење. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:  ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:   72 

 

Предмет:   СВЕТ ОКО НАС 
 

 

Недељни фонд часова:     2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ:   

Циљ наставе и учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
− препозна и искаже 

радост, страх, тугу и 

бес уважавајући себе 

и друге;  

− правовремено и 

примерено ситуацији 

искаже своје основне 

животне потребе за 

храном, водом и 

одласком у тоалет; 

 − се понаша тако да 

уважава 

различитости својих 

вршњака и других 

људи;  

− придржава се 

договорених правила 

Н 

 Е 

 П 

 О 

 С  

Р 

 Е 

 Д  

Н  

О  

  

 О  

Р  

У  

Ж  

Е  

Њ  

Е 

 

 

 

 

Ја и други 

Основна осећања 

(радост, страх, туга и 

бес).  

 

Основне животне 

потребе  

(дисање, храна, вода, 

спавање и потреба за 

тоалетом).  

 

Сличности и разлике по 

полу, старости, 

способностима и 

интересовањима. 

Смисаоно, активно и 

искуствено учење, учење 

откривањем, едукативне 

радионице, посматрањем 

реалних ситуација из 

свакодневице, истраживачко 

и продуктивно учење, 

индивидуални рад, рад у 

паровима, 

индивидуализована настава, 

мултимедије у настави, 

групни рад, кооперативно 

учење, вршњачко 

подуавање, самосталан рад и 

решавање задатака код куће, 

рад на наставним листићима, 

задаци на 

Посматрају са усмереном 

и концентрисаном 

пажњом ради јасног 

запажања и уочавања 

света;  Описују – 

вербално или ликовно 

изражавају спољашња и 

унутрашња запажања; 

Процењују – самостално 

одмеравају; Групишу – 

уочавају сличности и 

различитости ради 

класификовања; Прате – 

континуирано 

посматрају ради 

запажања промена; 

Сакупљају – праве 

Српски  језик -

Почетно читање и 

писање;   

-Језичка култура  

Музичка култура  

-Извођење музике  

Ликовна култура  

-Односи у видном 

пољу  

Грађанско 

васпитање -

Људска права: Ја и 

други у одељењу;  - 

Демократско 

друштво: 

Одељење/група као 

заједница; - 

Процеси у 

савременом свету: 

Комуникација и 

Породични 

дом, школа 

Групе људи: 

породица, школска 

заједница, разред, 

одељење, суседи. 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
понашања у школи и 

прихвата последице 

ако их прекрши;  

− сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима;  

 − одржава личну 

хигијену и адекватно 

се одева у циљу 

очувања здравља;  

− чува своју, 

школску и имовину 

других;  

− прати инструкције 

одраслих у опасним 

ситуацијама: 

поплава, земљотрес, 

пожар; 

 − својим речима 

опише пример неке 

опасне ситуације из 

свог непосредног 

окружења;  

− примењује правила 

безбедног понашања 

на путу од куће до 

школе приликом 

кретања улицом са и 

без тротоара и 

преласка улице; 

Н 
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 С  
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 Д  

Н  

О  
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Р  

У  
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 Права и обавезе чланова 

група.  

Правила понашања 

појединаца и групе.  

Празници: породични, 

школски. 

три нивоа тежине, мапе ума, 

техника „грозд“, МЕНСА  

  

  

  

Смисаоно, активно и 

искуствено учење, учење 

откривањем, едукативне 

радионице, посматрањем 

реалних ситуација из 

свакодневице, истраживачко 

и продуктивно учење, 

индивидуални рад, рад у 

паровима, 

индивидуализована настава, 

мултимедије у настави, 

групни рад, кооперативно 

учење, вршњачко 

подуавање, самосталан рад и 

решавање задатака код куће, 

рад на наставним листићима, 

задаци на три нивоа тежине, 

мапе ума, техника „грозд“, 

МЕНСА 

албума из природног и 

друштвеног окружења; 

Стварају  

– креативна продукција; 

Играју се  

– дидактичке, 

едукативне и спонтане 

игре; 

 Активности у оквиру 

мини-пројекта 

 – осмишљавају и 

реализују 

сарадња Физичко и 

здравствено 

васпитање:  

- Моторичке 

вештине: 

Полигони, Вежбе 

равнотеже 

 

Здравље и 

безбедност 

Здрав начин живота: 

становање, одевање, 

исхрана, лична 

хигијена, рад, одмор. 

Безбедно понашање у 

саобраћају на путу од 

куће до школе (кретање 

улицом са и без 

тротоара, прелажење 

преко улице, безбедно 

место за игру). Опасне 

ситуације по живот, 

здравље и околину, 

превенција и правилно 

понашање (у дому и 

школској средини, 

саобраћају, током 

природних непогода). 

Посматрају, описују, 

именују, орјентишу се у 

простору и времену, 

прате, бележе, цртају, 

боје, примењују знања у 

игри и учењу, сарађују, 

играју игре улога, 

прикупљају податке, 

истражују, решавају 

ребусе, мозгалице, 

примењују своје знање, 

процењују своје знање и 

знање својих вршњака  

  

Практикују – у настави, 

свакодневном животу и 

спонтаној игри и раду;  

 

Експериментишу – 

Ликовна култура: 

-Обликовање -

Односи у видном 

пољу  

Музичка култура: 

-Слушање музике 

Физичко и 

здравствено 

васпитање: - 

Моторичке 

вештине: Вежбе 

равнотеже, Вежбе 

са реквизитима, 

Полигони - 

Физичка и 

здравствена 

култура 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
− снађе се у 

простору помоћу 

просторних 

одредница: 

напредназад, лево-

десно, горедоле и 

карактеристичних 

објеката;  − одреди 

време својих 

активности помоћу 

временских 

одредница: делови 

дана, обданица и 

ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, 

јуче, данас, сутра, 

прекјуче, 

прекосутра; − 

посматрањем и 

опипавањем 

предмета одреди 

својства материјала: 

тврдо-меко, 

провидно-

непровидно, 

храпаво- глатко;  − 

учествује у извођењу 

једноставних огледа 

којима испитује 

природне феномене; 

− разликује природу 

од производа 

људског рада 
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 Е 
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 С  
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 Д  

Н  

О  
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Р  

У  

Ж  

Е  
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Оријентација 

у простору и 

времену 

Кретање и сналажење у 

простору у односу на 

просторне одреднице: 

напред-назад, 

леводесно, горе-доле и 

карактеристичне 

објекте.  

Сналажење у времену у 

односу на временске 

одреднице: делови 

дана, обданица и ноћ, 

дани у недељи, пре, 

сада, после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

Учење откривањем, 

амбијентално учење, 

решавање проблема, 

интерактивне методе од рада 

у паровима до тимског рада, 

кооперативне методе учења, 

ситуационо учење, учење 

кроз игру, експериментална 

метода, истраживање, 

радионице, мозгалица, 

техника „грозд“, учење 

помоћу илустрације,  учење 

помоћу асоцијације, 

мултимедијала настава 

намерно модификоване 

активности, огледи које 

изводи сам ученик; 

Истражују – испитују 

својства и особине, везе 

и узрочно-последичне 

односе; 

Математика: -

Положај, величина 

и облик предмета - 

Линије Ликовна 

култура: -

Обликовање -

Односи у видном 

пољу Музичка 

култура: -Слушање 

музике Физичко и 

здравствено 

васпитање: - 

Моторичке 

вештине: Вежбе 

равнотеже, Вежбе 

са реквизитима, 

Полигони - 

Физичка и 

здравствена 

култура 

Човек ствара Човек ради и ствара 

(материјали и средства 

за рад, производи 

људског рада). 

Материјали за израду 

предмета (дрво, камен, 

метал, стакло, гума, 

пластика, папир, 

тканина) и њихова 

својства (тврдо-меко, 

провидно-непровидно, 

храпаво- глатко) 

Посматрају са 

усмереном и 

концентрисаном пажњом 

ради јасног запажања и 

уочавања света;  

 Описују – вербално или 

ликовно изражавају 

спољашња и унутрашња 

запажања; 

 Процењују – самостално 

одмеравају;  

Групишу – уочавају 

сличности и 

различитости ради 

класификовања; 

 Прате – континуирано 

посматрају ради 

Разноврсност 

природе 

Сунчева светлост и 

топлота. Основна 

својства ваздуха: 

провидност, 

Смисаоно, активно и 

искуствено учење, 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
на примерима из 

непосредног 

окружења; 

 − препознаје облике 

појављивања воде у 

непосредном 

окружењу: потоци, 

реке, баре, језера; 

 − препознаје изглед 

земљишта у 

непосредном 

окружењу: равница, 

брдо, планина;  

− идентификује 

биљке и животиње 

из непосредног 

окружења на основу 

њиховог спољашњег 

изгледа; 

− уочава 

разноврсност биљака 

и животиња на 

основу спољашњег 

изгледа; 

 − препознаје главу, 

труп, руке и ноге као 

делове тела и 

њихову улогу у 

његовом 

свакодневном 

животу;  

− препознаје улогу 

чула 
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Р  
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 мирис, кретање. 

Облици појављивања 

воде: потоци, реке, 

баре, језера, киша, снег. 

Облици појављивања 

воде у непосредном 

окружењу. Основна 

својства воде: укус, 

мирис, провидност, 

раствара поједине 

материјале. Изглед 

земљишта: равница, 

брдо, планина. Изглед 

земљишта у 

непосредном 

окружењу. Основна 

својства земљишта: 

боја, растреситост, 

влажност;  

Карактеристичне биљке 

и животиње у 

непосредном 

окружењу. Изглед и 

делови тела биљака. 

Изглед и делови тела 

животиња на 

примерима сисара, 

птица, риба, инсеката. 

Човеково тело – делови 

тела (глава, труп , руке 

и ноге) и чула (вида, 

слуха 

учење откривањем, 

едукативне радионице, 

посматрањем реалних 

ситуација из свакодневице, 

истраживачко и 

продуктивно учење, 

индивидуални рад, рад у 

паровима, 

индивидуализована настава, 

мултимедије у настави, 

групни рад, кооперативно 

учење, вршњачко 

подуавање, самосталан рад и 

решавање задатака код куће, 

рад на наставним 

листићима, задаци на три 

нивоа тежине, мапе ума, 

техника „грозд“, МЕНСА  

  

Смисаоно, активно и 

искуствено учење, учење 

откривањем, едукативне 

радионице, посматрањем 

реалних ситуација из 

свакодневице, истраживачко 

и продуктивно учење, 

индивидуални рад, рад у 

паровима, 

запажања промена; 

Сакупљају – праве 

колекције, збирке, 

албума из природног и 

друштвеног окружења; 

Стварају – креативна 

продукција; Играју се – 

дидактичке, едукативне 

и спонтане игре; 

Активности у оквиру 

мини-пројекта – 

осмишљавају и 

реализују.  

  

Посматрају, описују, 

именују, орјентишу се у 

простору и времену, 

прате, бележе, цртају, 

боје, примењују знања у 

игри и учењу, сарађују, 

играју игре улога, 

прикупљају податке, 

истражују, решавају 

ребусе, мозгалице, 

примењују своје знање, 

процењују своје знање и 

знање својих вршњака; 

Практикују – у настави, 

свакодневном животу и 

спонтаној игри и раду; 

Експериментишу – 

 

Математика: -

Положај, величина 

и облик предмета 

- Линије  

 

Ликовна култура: 
-Обликовање  

-Односи у видном 

пољу  

 

Музичка култура: 
-Слушање музике  

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање: - 

Моторичке 

вештине: Вежбе 

равнотеже, Вежбе 

са реквизитима, 

Полигони - 

Физичка и 

здравствена 

култура   
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
вида, слуха, мириса, 

укуса и додира у 

његовом 

свакодневном 

функционисању и 

сазнавању 

окружења;  

− штеди воду и 

одлаже отпад на 

предвиђена места;  

− се понаша тако да 

не угрожава биљке и 

животиње  у 

непосредном 

окружењу;  

- повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом.  
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Разноврсност 

природе 

укуса, мириса и 

додира). Значај воде, 

ваздуха, земљишта, 

сунчеве светлости и 

топлоте за живот 

биљака, 

животиња/човека. 

Одговоран однос 

човека према животној 

средини (штедња воде, 

одлагање  отпада  на 

предвиђена места, 

брига о биљкама и 

животињама). 

индивидуализована настава, 

мултимедије у настави, 

групни рад, кооперативно 

учење, вршњачко 

подуавање, самосталан рад и 

решавање задатака код куће, 

рад на наставним 

листићима, задаци на три 

нивоа тежине, мапе ума, 

техника „грозд“, МЕНСА 

намерно модификоване 

активности, огледи које 

изводи сам ученик; 

Истражују – испитују 

својства и особине, везе 

и узрочно-последичне 

односе;  

 

 

Начин праћења и процењивања квалитета 

програма 

Планирано и детаљно припремљено, заступљено у свим фазама наставног процеса, реализовано 

различитим стратегијама и поступцима (посматрање, усмено и писмено испитивање, ученички радови, 

међусобно оцењивање и самооцењивање) подложно евалуацији и систематском унапређивању, 

континуирано уважавајући интересовања и активности ученика у процесу учења, а у складу са 

индивидуалним развојним способностима.  При процесу праћења и вредновања наставе и учења 

оријентисаних на исходе, пожељно је што мање користити класичне писмене провере знања – контролне 

и писмене вежбе. Поред мотивационог  значаја, оцена треба да представља и одраз квалитета 

испуњености постављених стандарда (знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета. 

Ученички радови као продукти ученичких активности: домаћи задаци, ликовни, музички радови, 

приредбе, учешће у пројектној настави. Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и 

препорука за даље учење. 

 

Кључни појмови: оријентација, култура живљења и друштвена стварност у непосредном окружењу.  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:  ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:   36 

 

Предмет:   ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:     1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ: 

 Циљ наставе и учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

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

 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
– опише, својим 

речима,  визуелне 

карактеристике по 

којима препознаје 

облике и простор; – 

пореди своје утиске 

и утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу 

објеката/предмета и 

облицима из природе 

и 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА И  

ОКРУЖЕЊЕ 

Простор. Отворени и затворени 

простор, природа и простор који је 

човек обликовао. Карактеристичне 

визуелне одлике по којима се 

препознаје врста простора. Значај 

чувања споменика или значајних 

објеката у најближем окружењу. Значај 

уређења простора у коме ученик 

борави.    

Уметничка занимања и продукти. 
Сликар – слика, вајар – скулптура, 

фотограф – фотографија... Изглед 

употребних предмета које су 

дизајнирали уметници.  

Установе културе (биоскоп, музеј, 

-разговор -цртачка, 

сликарска или вајарска 

техника -групни рад,  

 -кооперативно учење, 

 -вршњачко 

подучавање, 

 -самосталан рад,   

-учествовање на 

тематским конкурсима,  

-графички радови,   

-игровне активности  

 

-црта  

-боји  

-посматра 

 -уочава  

-машта  

-украшава  

-мисаоно се ангажује 

Српски језик: - 

Језичка култура 

(Причање на 

основу датих 

слика)  

Математика: - 

Геометрија  

– Положај, 

величина и облик 

предмета; Линије 

 Свет око нас: 

 -Орјентација у 

простору и времену 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
окружења; 

 – одреди, 

самостално и у 

сарадњи са другима, 

положај облика у 

простору и у равни;  

– црта на различитим 

подлогама и 

форматима папира; 

 – користи материјал 

и прибор у складу са 

инструкцијама;  

– обликује 

једноставне фигуре 

од меког материјала;  

– одабере, 

самостално, начин 

спајања најмање два 

материјала;  

– преведе  

једноставне 

 галерија, позориште, библиотека…). 

Правила понашања и облачења у 

различитим установама културе, 

договорена правила понашања. 

-интерактивна настава -

Пројектна настава 

 -Ја и други 

Физичко и 

здравствено 

васпитање: - 

Моторичке 

вештине 

ОДНОСИ  У 

ВИДНОМ 

ПОЉУ 

Облици. Облици из природе, облици 

које је створио човек, правилни и 

неправилни облици. Својства облика 

(цело, део, велико, мало, високо, ниско, 

краће, дуже, уско, широко, светло, 

тамно, обојено, безбојно, једнобојно, 

шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, 

обло, рогљасто).   

Положај облика у простору и у равни 
(горе, доле, између, испод, у, на, 

испред, иза, усправно, положено, косо, 

лево, десно).   

Кретање. Покретни и непокретни 

облици. Кретање бића и машина. Смер 

кретања облика (налево, надесно, 

нагоре и надоле). Безбедност у 

саобраћају – илузија величине 

покретних и непокретних објеката у 

односу на  удаљеност од посматрача. 

Светлост и сенка. Природни и 

вештачки извори осветљењаПромена 

осветљености у току дана. Изглед 

облика и сенке у зависности од 

осветљења.  

-разговор  

-цртачка, сликарска или 

вајарска техника 

 -групни рад,   

-кооперативно учење,  

-вршњачко подучавање, 

-самосталан рад,   

-учествовање на 

тематским конкурсима,  

-графички радови,   

-игровне активности  

-интерактивна настава  

-Пројектна настава 

-цртају, 

 -боје,  

-посматрају,   

-уочавају,   

-размишљају,   

-закључују,  

-смишљају,   

-анализирају,   

-упоређују,  

-схватају,   

-процењују,   

-праве,   

-стварају,   

-маштају... 

Математика: - 

Геометрија: 

Положај, величина 

и облик предмета, 

Линије -Бројеви 

Српски  језик: -

Почетно читање и 

писање  

Музичка култура: 
-Извођење музике -

Музичко 

стваралаштво  

Свет око нас: -

Орјентација у 

простору и времену 

-Ја и други 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
појмове и 

информације у 

ликовни рад; 

 – изрази, 

материјалом и 

техником по избору, 

своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

 – преобликује, сам 

или у сарадњи са 

другима, употребне 

предмете мењајући 

им намену; 

 – изрази познате 

појмове мимиком и 

покретом тела, без 

звука; 

 – повеже одабрану 

установу културе са 

њеном 

О 

Б 

Л 

И 

К 

О 

В 

А 

Њ 

Е 

Материјал и прибор. Поступци 

правилног и безбедног руковања и 

одржавања материјала, прибора и радне 

површине, значај одржавања хигијене и 

безбедног руковања прибором. 

Обликовање скулптуре. Обликовање 

меких материјала поступком додавања. 

Спајање разноврсних материјала.  

Обликовање цртежа. Врсте линија 

(отворена, затворена, права, крива, 

светла, тамна, широка, уска, дугачка, 

кратка, непрекинута, испрекидана, 

груба, нежна, спирална, таласаста, 

степенаста...).  Изражајна својства 

линија у односу на материјал и прибор. 

Обликовање слике. Боја природних 

облика и боја облика које је створио 

човек. Изражајна својства боје у односу 

на материјал и прибор.  

Преобликовање. Предмети и 

материјал погодни за преобликовање 

(оштећени предмети, амбалажа, остаци 

тканина...).  

Различите информације као 

мотивација за стваралачки рад. 

Природа и непосредно окружење; 

машта и стварни догађаји; приче, песме 

и текстови из књига и часописа за децу 

и уџбеника, уметничка дела... 

Цртачке, сликарске 

технике, технике 

колажа и комбиноване 

технике -Учење од 

природе, посматрање, 

опажање и уочавање 

непоновљивости 

природе -ученик сам 

треба да проналази 

решења задатка, по 

логици непосредног 

естетског доживљаја -

Закопчавање, 

рајфершлус, зидање, 

лепљење, закивање, 

варење, ткање и 

шивење као везивање. 

 -прошнирати два 

облика свеже 

глине, везивати глину 

саргијом, канапом  -

вајарске и комбиноване 

технике  

 

 

-На белим мајицама 

воштаним пастелима 

да цртају цртеже по 

својој жељи, -на 

кошуљама лепе 

комадиће крпица, по 

принципу колажа,  -

праве, -спајају, -боје, 

-посматрају,  -

уочавају,  -

размишљају,  -

закључују, -

смишљају,  -

анализирају,  -

упоређују, -схватају,  

-процењују,  -

стварају,  -маштају... 

Српски језик 
Теме: -Основе 

читања и писања -

Језичка култура  

  

Математика  
Теме:  

Математика: - 

Геометрија: Линије 

-Мерење и мере 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
наменом;  

– поштује договоре и 

правила понашања и 

облачења приликом 

посете установама 

културе. 

С 

П 

О 

Р 

А 

З 

У 

М 

Е 

В 

А 

Њ 

Е 

Читање визуелних информација. 
Илустрација у дечјим књигама и 

уџбеницима. Стрип. Цртани и 

анимирани филм – традиционално 

урађени (слободоручно обликовани или 

нацртани ликови) и савремени (урађени 

у апликативном програму). Прича у 

цртаном и анимираном филму. Изглед 

места и ликова.   

Знак. Графички знак (ноте, слова и 

цифре), гестовни и звучни знак. Лепо 

писање. Украсна слова.  

Традиција.  

Празници и украшавање.  

Невербално изражавање. Пантомима, 

игре, перформанс. 

-разговор 

 -цртачка, сликарска 

или вајарска техника  

-групни рад,  

 -кооперативно учење, 

-вршњачко подучавање, 

-самосталан рад,  

 -учествовање на 

тематским  

конкурсима,   

-графички радови,  

 -игровне активности  

-интерактивна настава 

 -Пројектна настава 

-читају 

 -разговарају 

 -цртају, 

 -боје, 

 -посматрају,  

 -уочавају,   

-размишљају, 

  -закључују, 

 -смишљају, 

  -анализирају,  

 -упоређују, 

 -схватају,  

 -процењују,  

 -праве,   

-стварају,   

-маштају... 

Српски језик 
Теме: -Основе 

читања и писања -

Језичка култура 

Начин праћења и процењивања 

квалитета програма 

Описно оцењивање изводи наставник континуирано:  

● систематским посматрањем ученика у свим наставним ситуацијама,  

● усменим испитивањем (разговор, дискусија),  

● практичним проверавањем, користећи следећу документацију: дневник рада, свеска за континуирано праћење 

напредовања ученика (скале, забелешке) 

-  Критеријуми оцењивања: описна оцена изражава квантитет и квалитет учениковог знања, вештина  и навика, 

као и уложен труд, зависно од личних способности сваког ученика самопроцењивање, повратна информација. 

Усмено (квалитативно, континуирано) самопроцењивање, повратна информација. 

 

Кључни појмови: простор, облик и линија. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:  ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:   36 

 

Предмет:   МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:     1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ:        

Циљ наставе и учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе  интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко 

искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког 

наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
- објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај прегласне 

музике и њеног 

утицаја на тело и 

зашто је тишина 

важна;  

- разликује одабране 

звукове и тонове, 

певање / свирање; 

хор / један певач / 

група певача; 

оркестар / један 

свирач / група 

свирача, боју 

различитих певачких 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и 

анимираним филмовима. Однос звук – 

лик, музика – радња. Композиције које 

илуструју различита осећања. Звук и 

тон (извори). Звуци тела (пулс, куцање 

срца, дисање...). Звуци из природе и 

окружења. Звучни знак (школско звоно, 

аутомобилска сирена...).  Тон: боја 

(различити гласови и инструменти), 

трајање (кратак – дуг), јачина (гласан – 

тих), висина (висок – 

Остваривање садржаја 

програма кроз 

традиционалне методе:  

-дијалошка,  

-демонстративно-

илустративна,  

 -текстуална, 

 -писаних радова, 

  -практичних радова. 

Посебан акценат  дати 

савременим методама 

рада а то 

-слуша  

-црта 

 -изражава  

-уочава -истражује   

-закључује 

-Ликовна култура 

(Ликовна култура и 

окружење, 

Споразумевање)  

  

-Свет око нас 

(Непосредно 

окружење)  

  

-Грађанско 

васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, Одељење-

група 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
гласова и 

инструмената и 

музичке изражајне 

елементе;  

- препозна музички 

почетак и крај и 

понављање теме или 

карактеристичног 

мотива у слушаном 

делу;  

- повезује музичко 

дело у односу на 

њему блиске 

ситуације, врсту 

гласа и боју 

инструмента са 

карактером дела;  

- поштује договорена 

правила понашања 

при слушању музике;   

- користи самостално 

или уз помоћ 

одраслих, доступне 

носиоце звука; 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

дубок).   

Тишина и одсуство звука.  

Композиције које илуструју различите 

боје људског гласа и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас 

и инструмент, два гласа, два 

инструмента, један свирач, група 

свирача, оркестар).  

 Различити жанрови везани за ситуације 

значајне за ученике (празници, 

приредбе, свечаности, рођендани, 

венчања, новогодишње и божићне 

песме...).   

Музичка прича. Карактер дела и 

елементи музичке изражајности 

(условљеност).   

Музички бонтон.  

Музика и здравље. Носиоци звука (це-

де плејер,  ем пе 3 плејер, рачунар...). 

су :  

-Партиципативне 

методе учења, 

 - Решавање 

 проблем-ситуација, 

 - Кооперативне методе 

учења,  

- Интерактивне методе, 

- Амбијентално учење, 

 - Игра.  

Облици рада:  

-индивидуални рад,  

-рад у пару,   

-индивидуализована 

настава,  

- групни рад, 

 -истраживачки рад,  

-пројектна настава 

 као заједница)  

  

-Физичко и 

здравствено 

васпитање 

(Физичка и 

здравствена 

култура)  

  

-Српски  језик 

(Језичка култура)  

  

- Пројектна 

настава 

уз покрет бројалице; 

песме различитог 

садржаја и 

 Изговор бројалице у ритму уз покрет – 

пљескање, пуцкетање прстима, 

корачање, дланом о 

Остваривање садржаја 

програма кроз 

традиционалне методе:  

 

-уочава  

-слуша  

-пева  

 -црта  

 

Ликовна култура 

(Ликовна култура и 

окружење, 

Споразумевање) 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
расположења;  

- пева по слуху уз 

покрет народне 

песме, музичке игре; 

-примењује правилан 

начин певања и 

договорена правила 

понашања у групном 

певању и свирању;  

- свира по слуху 

звучне ономатопеје и 

илустрације, 

ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, 

једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким 

играма;  

- повезује почетне 

тонове песама-

модела и 

једноставних 

наменских песама са 

бојама, ритам са 

графичким 

приказом;  

- објашњава својим 

речима доживљај 

свог и туђег 

извођења;  

- учествује у 

школским 

приредбама и 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

надланицу, ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање – правилaн 

начин певања.    

Правилна дикција – изговарање 

брзалица и бројалица. 

 Певање песама по слуху различитог 

садржаја и карактера.  

Певање песама уз покрет – песме уз 

игру и народне песме.  

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова 

уз боју (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, 

фа-плаво и солцрвено). 

 Дечји ритмички инструменти и начииа 

свирања на њима.  

Свирање по слуху пратње уз бројалице 

и песме – пулс, ритам, груписање 

удара.   

Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечјим инструментима – 

песме уз игру, дидактичке 

-дијалошка,  

-демонстративно-

илустративна,  

 -текстуална,  

-писаних радова,   

-практичних радова.  

 

Посебан акценат  дати 

савременим методама 

рада а то су : 

 -Партиципативне 

методе учења, 

 - Решавање  

проблем-ситуација,  

- Кооперативне методе 

учења, 

 - Интерактивне методе, 

- Амбијентално учење,  

- Игра.  

Облици рада:  

-индивидуални рад, 

 -рад у пару,   

-индивидуализована 

настава, 

 - групни рад, 

 -истраживачки рад, 

 -пројектна настава, 

 -драматизација, 

-изражава се   

-комуницира 

 -истражује  

 -свира 

-Матемазика 

(Бројеви, Редни 

бријеви) -Свет око 

нас (Непосредно 

окружење)  

  

-Грађанско 

васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, Одељење-

група као 

заједница)  

  

-Физичко и 

здравствено 

васпитање 

(Моторичке 

вештине, Физичка 

и здравствена 

култура)  

  

-Српски  језик 

(Књижевност и 

Језичка култура) 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
манифестацијама;  игре, музичке драматизације.  

Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим ритмичким 

инструментима и на алтернативним 

изворима звука. Свирање графички 

представљеног ритма. Музички 

бонтон. 

-слободно 

импровизовање 

покретима;  

 -дидактичке, игре са 

певањем, игре уз 

инструменталну 

пратњу 

 - Пројектна настава 

- направи дечје 

ритмичке 

инструменте;  

- ствара звучне 

ефекте, покрете уз 

музику, мању 

ритмичку целину 

помоћу различитих 

извора звука, 

ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и 

музичке игре 

помоћу различитих 

извора звука, 

музичко питање и 

одговор на 

ритмичким 

удараљкама, 

једноставну 

мелодију на краћи 

задати текст;  

-изабере према 

литерарном 

садржају 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких 

инструмената од различитих 

материјала.  

Стварање звукова из непосредне 

околине и природе спонтаном или 

договореном импровизацијом.  

Креирање сопствених покрета уз 

музику која се изводи или слуша. 

Стварање звучних ефеката и 

једноставне ритмичке пратње 

користећи различите изворе звука. 

Бирање инструмената на основу 

звука и стварање једноставне 

ритмичке пратње уз бројалице, 

песме и музичке игре. 

Остваривање садржаја 

програма кроз 

традиционалне методе:  

-дијалошка, -

демонстративно-

илустративна,  

 -текстуална,  

-писаних радова,  

 -практичних радова.  

 

Посебан акценат  

дати савременим 

методама рада а то су: 

-Партиципативне 

методе учења,  

- Решавање 

проблемситуација, 

 - Кооперативне методе 

учења, 

шта би волео да 

промени 

 -игра улоге,  

 -примењује стечено 

знање 

-Ликовна култура 

(Ликовна култура и 

окружење, 

Обликивање, 

Споразумевање)  

  

-Свет око нас 

(Непосредно 

окружење)  

  

-Матемазика 

(Бројеви, Редни 

бријеви)  

  

-Грађанско 

васпитање 

(Комуникација и 

сарадња, 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
одговарајући 

музички садржај. 
 Стварање мањих ритмичких целина на 

основу музичког искуства – изговором 

у ритму, различитим покретима, 

предметима и дечјим ритмичким 

инструментима.  

Стварање музичких питања и одговора 

на дечјим ритмичким инструментима у 

дијалогу.   

Стварање једноставне мелодије на 

краћи текст.  

Бирање познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација за 

стварање звучне приче – праћење 

литерарног текста. 

- Интерактивне методе, 

- Амбијентално учење,  

- Игра.  

Облици рада:  

-индивидуални рад, 

 -рад у пару,   

-индивидуализована 

настава, 

- групни рад, 

-истраживачки рад, 

-пројектна настава,  

-импровизација 

покрета,  

-одређивање ритма за 

задати текс 

 Одељење-група као 

заједница)  

  

-Физичко и 

здравствено 

васпитање 
(Моторичке 

вештине)  

  

-Српски  језик 
(Књижевност и 

Језичка култура)  

  

- Пројектна настава  

Начин праћења и процењивања  

квалитета програма 

Предвиђена је провера остварености  циља и исхода учења наставног предмета кроз:       

посматрање,  разговор (комуникацију),  рад у групи (сарадњу), ангажовање ученика, продуктe дечјих 

активности, тестирање,  домаће задатке, израду мини пројеката, решавање теоријских и практичних 

проблема,  примена знања у решавању разноврсних задатака, примена знања у свакодневном животу,  

задовољство ученика на часу, самопроцена знања.   

      

 Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и препорука за даље учење. 

 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење. 
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Разред:  ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:   108 

 

Предмет:   ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:     3 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ:       

Циљ наставе и учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

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

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
-примени једноставнe, 

двоставне опште 

припремне вежбе 

(вежбе обликовања);  

-правилно изведе 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања;  

-комбинује и користи 

усвојене моторичке 

вештине у игри и у 

свакодневном 

животу;  

-одржава равнотежу у 

Ф 

И 

З 

И 

Ч 

К 

E  

 

С 

П 

О 

С 

О 

Б 

Н 

О 

С 

Т 

И 

Вежбе за развој снаге.  

Вежбе за развој покретљивости.  

Вежбе за развој издржљивости. 

 Вежбе за развој брзине.  

Вежбе за развој координације. 

-Упознати ученике са 

циљем и исходима 

учења првог разреда 

путем слика, постера и 

других очигледних 

средстава како би 

ученици постали 

активни учесници у 

процесу наставе и 

оспособљавали се за 

самостално вежбање у 

слободно време. 

посматрају,  

уочавају,  

сарађују, 

 играју се пењу,  

трче, ходају, скачу,   

прескачу, бацају, 

 хватају, вежбају,  

такмиче, дижу,  

гађају, описују, 

  процењују, 

групишу, прате,   

практикују, играју  

 

Mатематика: 

Теме: -Положај, 

величина и облик 

предмета -Линије, -

Бројеви, -Мерење и 

мере  

  

Свет око нас: 

Тема: -Непосредно 

окружење 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
различитим 

кретањима; 

разликује правилно 

од неправилног 

држања тела и 

правилно држи тело;  

правилну технику 

дисања приликом 

кретања, вежбе и 

кратке саставе уз 

игра дечји и народни 

основну 

терминологију 

 поштује 

правила понашања 

на просторима за 

мере безбедности 

одговорно се односи 

према објектима, 

М  

О 

 Т 

 О 

 Р 

 И 

 Ч 

 К 

 Е     

  

В  

Е  

Ш  

Т 

 И 

Н 

 Е  

  

 

 

Ходање и 

трчање 

Ходање: 

 – кратким корацима,  

– дугим корацима,  

– у различитом ритму, 

 – ходање са реквизитом,  

– ходање са променом, правца и 

смера. Техника трчања:  

– трчање преко препрека,  

– трчање са променом правца и 

смера, 

 – брзо трчање 20 m са стартом из 

различитих почетних положаја, 

 – игре са коришћењем научених 

облика ходања и трчања. 

Облици рада:  
-индивидуални рад,   

 - рад у пару,  

- групни рад,  

-вежбе орјентације,  

 -вежбе равнотеже,   

 -вежбе обликовања, 

 -учење кроз музику и 

игру, 

 -пројектна настава  

  

Методе рада:  
 -демонстрација,   

-вербална,  

-практично вежбање,  

 -партиципативне 

методе учења,  

- решавање проблем-

ситуација,  

- кооперативне методе 

учења, 

- интерактивне методе, 

- амбијентално учење,  

- игра.   

 

посматрају, 

уочавају, 

 сарађују,  

играју се пењу,  

трче,  ходају,  

скачу,  прескачу, 

бацају,  хватају,  

вежбају, такмиче,  

дижу, гађају,  

описују,  

процењују, 

групишу, прате,  

практикују, играју 

Грађанско 

васпитање: Тема: 

-Ја и други у 

одељењу -

Одељење/група као 

заједница -

Комуникација и 

сарадња  

  

Музичка култура: 

Теме: -Извођење 

музике -Слушање 

музике  

  

Ликовна култура: 

Теме: -Ликовна 

култура и 

окружење -Односи 

у видном пољу   

  

Српски језик -

Језичка 

култураБогаћење 

речника  

Пројектна 

настава 

Скакања и 

прескакања 

Поскоци у месту.  

Поскоци у кретању. 

 Скакања удаљ.  

Скакања увис.   

Прескакање дуге вијаче.  

Вежбе скакања и прескакања 

упором рукама. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање;  

- поштује правила 

игре;  

-навија фер и бодри 

учеснике у игри;  

- прихвати сопствену 

победу и пораз; 

-уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања; 

- наведе делове свога 

тела и препозна 

њихову улогу;  

-уочи промену у расту 

код себе и других;  

- уочи разлику између 

здравог и болесног 

стања;  

- примењује 

здравственохигијенске 

мере пре, у току и 

након вежбања;  

- одржава личну 

М  

О 

 Т 

 О 

 Р 

 И 

 Ч 

 К 

 Е     

  

В  

Е  

Ш  

Т 

 И 

Н 

 Е  

  

 

 Игре уз коришћење различитих 

облика скакања и прескакања 
Облици рада:  
-индивидуални рад,    

- рад у пару, 

 - групни рад, 

 -вежбе орјентације,  

 -вежбе равнотеже,   

 -вежбе обликовања 

 -учење кроз музику и 

игру,  

-пројектна настава  

  

Методе рада:   
-демонстрација,   

-вербална,   

-практично вежбање,  

 -партиципативне 

методе учења,  

- решавање проблем-

ситуација, 

 - кооперативне методе 

учења,  

- интерактивне методе, 

- амбијентално учење,  

- игра.   

посматрају, 

уочавају, сарађују, 

играју се пењу,  

трче,  ходају,   

скачу,  прескачу, 

бацају,  хватају,  

вежбају, такмиче,  

дижу, гађају,  

описују,  процењују, 

групишу, прате,  

практикују, играју 

Грађанско 

васпитање: Тема: -

Ја и други у 

одељењу -

Одељење/група као 

заједница -

Комуникација и 

сарадња  

  

Музичка култура: 

Теме: -Извођење 

музике -Слушање 

музике  

  

Ликовна култура: 

Теме: -Ликовна 

култура и 

окружење -Односи 

у видном пољу   

  

Српски језик -

Језичка 

култураБогаћење 

речника  

  

Пројектна 

настава 

Бацања 

и 

хватања 

Бацање лоптице из места у даљину и 

у циљ.  

Бацање лоптице из кретања.  

Бацање лопте увис.  

Вођење лопте.   

Додавање лопте.   

Игре са вођењем, додавањем лопте и 

гађањем у циљ. 

Пузања, 

вишења, 

упори и 

пењања 

Пузања на тлу.  

Пењања.  

Провлачења.  

Вис лежећи опружено.  

Помицања улево и удесно у вису 

лежећем и вису слободном.  

Упори.  

 

Вежбе 

на тлу 

Основни садржаји  

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима.  

Став на лопатицама (свећа).  

Колут напред из чучња 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
хигијену;  

- учествује у 

одржавању простора 

у коме живи и 

борави;  

-схвати значај 

коришћења воћа у 

исхрани;  

- правилно се понаша 

за столом. 

М  

О 

 Т 

 О 

 Р 

 И 

 Ч 

 К 

 Е     

  

В  

Е  

Ш  

Т 

 И 

Н 

 Е  

  

 

 чучањ. 

Поваљка на стомаку.  

Састав од научених елемената.  

Игре са усвојеним вежбама.   

  

Проширени садржаји  
Колут назад из чучња у чучањ, низ 

косу површину.  

Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

Облици рада:  

-индивидуални рад,   

 - рад у пару,  

- групни рад, 

 -вежбе орјентације,  

 -вежбе равнотеже,    

-вежбе обликовања, 

 -учење кроз музику и 

игру,  

-пројектна настава  

  

Методе рада:   
-демонстрација,  

 -вербална,   

-практично вежбање,  

 -партиципативне 

методе учења, 

- решавање  

проблем-ситуација,  

- кооперативне методе 

учења,  

- интерактивне 

методе, - 

амбијентално учење, 

 - игра.   

 

посматрају, 

уочавају, сарађују, 

играју се пењу,  

трче,  ходају,  

скачу,  прескачу, 

бацају,  хватају,  

вежбају, такмиче,  

дижу, гађају,  

описују,  

процењују, 

групишу, прате,  

практикују, играју 

Грађанско 

васпитање: Тема: 

-Ја и други у 

одељењу -

Одељење/група као 

заједница -

Комуникација и 

сарадња  

  

Музичка култура: 

Теме: -Извођење 

музике -Слушање 

музике  

  

Ликовна култура: 

Теме: -Ликовна 

култура и 

окружење -Односи 

у видном пољу   

  

Српски језик -

Језичка култура 

Богаћење речника 

  

Пројектна 

настава 

Вежбе 

равнотеже 

Ходање по линији.  

Ходање по шведској клупи.  

Лагано трчање на шведској клупи 

или ниској греди.  

Кратак састав на линији 

обележеној на тлу, шведској клупи 

и ниској греди. 

Вежбе са 

реквизитима 

Вежбе обликовања са реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз 

коришћењереквизита. 

 Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима. 

Игре са ластишом. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
 М  

О 

 Т 

 О 

 Р 

 И 

 Ч 

 К 

 Е     

  

В  

Е  

Ш  

Т 

 И 

Н 

 Е  

  

 

 

 

 

Плес и 

ритимика 

Ходање и трчање са променом 

ритма, темпа и динамике уз пљесак 

и уз музичку пратњу.  

Галоп напред.  

Дечји поскок.  

Њихање и кружење вијачом или 

траком.  

Суножни скокови кроз вијачу са 

обртањем напред.  

Народно коло по избору. 

Облици рада:  
-индивидуални рад,    

- рад у пару,  

- групни рад,  

-вежбе орјентације,  

 -вежбе равнотеже,   

 -вежбе обликовања, 

 -учење кроз музику и 

игру, 

 -пројектна настава  

  

Методе рада:   
-демонстрација,  

 -вербална,  

 -практично вежбање,  

-партиципативне 

методе учења, 

- решавање  

проблем-ситуација, 

 - кооперативне методе 

учења,  

- интерактивне методе, 

- амбијентално учење,  

- игра. 

посматрају, 

уочавају, сарађују, 

играју се пењу,  

трче,  ходају,  скачу,  

прескачу, бацају,  

хватају,  вежбају, 

такмиче,  дижу, 

гађају,  описују,  

процењују, 

групишу, прате,  

практикују, играју 

Грађанско 

васпитање: Тема: -

Ја и други у 

одељењу -

Одељење/група као 

заједница -

Комуникација и 

сарадња  

  

Музичка култура: 

Теме: -Извођење 

музике -Слушање 

музике  

  

Ликовна култура: 

Теме: -Ликовна 

култура и 

окружење -Односи 

у видном пољу  

Српски језик -

Језичка 

култураБогаћење 

речника 

Пројектна настав 

 

Полигони 

Кобиновани полигон од усвојених 

вештина (вежби). 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
 Ф  

И 

 З 

 И  

Ч 

 К  

А  

       

И  

  

З 

Д 

Р 

А 

В 

С 

Т 

В 

Е 

Н 

А 

 

К 

У 

Л 

Т 

У 

Р 

А 

 

Култура 

вежбања и 

играња 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно.  

Чувам своје и туђе ствари.  

Правила елементарних игара.  

Некад изгубим, а некада победим. 

Навијам фер. 

Облици рада:  
-индивидуални рад,    

- рад у пару,  

- групни рад,  

-вежбе орјентације,  

 -вежбе равнотеже,    

-вежбе обликовања,  

-учење кроз музику и 

игру, 

 -пројектна настава 

Методе рада:   
-демонстрација,   

-вербална,  

 -практично вежбање,  

-партиципативне 

методе учења,  

- решавање  

проблем-ситуација,  

- кооперативне методе 

учења,  

- интерактивне методе, 

- амбијентално учење, 

- игра. 

посматрају, 

уочавају, сарађују, 

играју се пењу,  

трче,  ходају,  

скачу,  прескачу, 

бацају,  хватају,  

вежбају, такмиче,  

дижу, гађају,  

описују,  

процењују, 

групишу, прате,  

практикују, играју 

Грађанско 

васпитање: Тема: 

-Ја и други у 

одељењу -

Одељење/група као 

заједница -

Комуникација и 

сарадња  

  

Музичка култура: 

Теме: -Извођење 

музике -Слушање 

музике  

  

Ликовна култура: 

Теме: -Ликовна 

култура и 

окружење -Односи 

у видном пољу   

  

Српски језик -

Језичка 

култураБогаћење 

речника 

Пројектна 

настава 

 

 

Здравствено 

васпитање 

Упознај своје тело. Растемо. 

Видим, чујем, осећам. Моје 

здравље. Ко све брине о мом 

здрављу? Лична хигијена. Хигијена 

простора у коме живим.  Хигијена 

простора у коме вежбам. Животне 

намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом. 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

Начин праћења  и процењивања  

квалитета програма  

 

Предвиђена је провера остварености  циља и исхода учења наставног предмета кроз:  

посматрање,  разговор (комуникацију),  рад у групи (сарадњу), мерење, процењивање, ангажовање 

ученика, продуктe дечјих активности, тестирање,  израду мини пројеката, решавање теоријских и 

практичних проблема,  примена знања у свакодневном животу,  задовољство ученика на часу, 

самопроцена знања.   

Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и препорука за даље вежбање. 

Напомена:Ученике упознавати са циљем и исходима постигнућа, путем слика, постера, других 

очигигледних материјалаи средстава, како би они постали активни учесници у процесу наставе и 

оспособљавали се за самостално вежбање у слободно време.        

На крају сваке оцене, учитељ треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи 

родитеље, поготову ако је психофизичко стање ученика незадовољавајуће. 

 

 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:  ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:   72 

 

Предмет:   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:     2 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ:  

Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем старегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама , као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
– упути кратке и 

једноставне молбе; 

 – искаже и прихвати 

захвалност и 

извињење на 

једноставан начин; 

 – разуме 

једноставно исказане 

честитке и одговара 

на њих; 

 – упути једноставне 

честитке;  

– препозна и именује 

жива бића, предмете 

и места из 

непосредног 

окружења 

 

П 

О 

З 

Д 

Р 

А 

В 

Љ 

А 

Њ 

Е 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Реаговање на усмени импулс 

саговорника (наставника, вршњака, и 

слично); успостављање контакта при 

сусрету.  

Садржаји Hi! Hello. Good morning/ 

afternoon/evening/ night.  How are 

you? I’m fine, thank you, and you?  

Goodbye. Bye. See you 

(later/tomorrow). Have a nice 

day/weekend! Thanks, same to you! 

(Интер)културни садржаји: 

Формално и неформално 

поздрављање; устаљенa правила 

учтивости. 

-комуникативно 

интерактивни 

 приступ,   

- пројектна настава,  

- интегративна  настава,   

-  демонстративно-

илустративна  

метода,   

-  монолошко-дијалошка 

метода,  

- игра  

драматизација,  

- брејнсторминг,  

- ИКТ методе, 

слуша,   

понавља и изговара 

нове речи и 

једноставне реченичне 

конструкције,  

 даје усмене одговоре, 

учествује у креирању 

правила у раду и игри,  

поставља питања, 

повезује, 

- српски језик – 

вокабулар, 

комуникативне 

функције, 

граматички 

садржаји, гласови, 

бајке 

 - математика – 

бројеви, 

геометријске 

фигуре,  

- свет око нас – 

моје окружење, 

породица, 

 

 

 

55 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
– разуме једноставне 

описе живих бића, 

предмета и места; 

 – опише жива бића, 

предмете и места 

користе ћи 

једноставна језичка 

средства; 

 – разуме 

свакодневне исказе у 

вези сa непо 

средним потребама, 

осетима и 

осећањима и реагује 

на њих;  

– изрази основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним 

језичким 

средствима;  

– разуме једноставна 

обавештења о 

положају у простору 

и реагује на њих;  

– тражи и пружи 

кратка и једноставна 

обаве штења о 

положају у простору, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ; ДАВАЊЕ И 

ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких и једноставних 

текстова у којима се неко 

представља; представљање себе и 

других особа, присутних и 

одсутних.  

Садржаји  
My name’s Maria/I’m Maria. What’s 

your name? This is my friend. His 

name’s/name is Marko. Maria, this is 

Barbara. Barbara, this is Maria. This 

is Miss Ivona. She’s my teacher. That 

is Mr Jones. He’s your teacher. How 

old are you? I’m seven. He’s ten. 

Who’s this/that? It’s my father. Is 

Tom your brother/friend? Yes, he 

is/No, he isn’t. Is Jane your 

sister/friend? Yes, she is/No, she 

isn’t. Who’s in the picture? It’s my 

sister. Her name’s Susan. Личне 

заменице у функцији субјекта – I, 

you ... Присвојни придеви – my, 

your... Показне заменице – this, that 

Глагол to be – the Present Simple 

Tense Питања са Who /How (old) 

Основни бројеви (1–10) 

(Интер)културни садржаји: 

Препознавање најосновнијих 

сличности и разлика у начину 

упознавања и представљања у 

нашој земљи и земљама енглеског 

говорног подручја. 

- истраживачке 

методе,  

-рад у паровима, 

малим и великим 

групама   

 -симулације,  

мануелне 

активности,  

- вежбе слушања,  

- игре примерене 

узрасту и 

дидактичком 

захтеву,      

- класирање и 

упоређивање,   

- пантомима.   

- усмено 

испитивање  

  

  

-комуникативно-

интерактивни 

приступ,  -

пројектна  

интегративна 

демонстративно-

илустративна 

метода,   

 

заокружује,  

категорише, 

 реагује на 

инструкције 

наставника (ТPR – 

тотални физички 

одговор), 

 црта,  

 сецка,   

боји,   

лепи,  

пева кратке песмице,  

глуми,   

игра  

  

 

школа, моје тело, 

храна 

-ликовна култура 

– боје и облици, 

ликовни израз 

доживљаја,  

музичка култура 

– песмице, - 

физичко 

васпитање – 

тотални физички 

одговор, 

 верска настава – 

Божић и Ускрс.  

  

  

  

- српски језик – 

вокабулар, 

комуникативне 

функције, 

граматички 

садржаји, гласови, 

бајке – 

 математика – 

бројеви,  
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
– разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпад

ање, 

поседовање/непосед

овање и реагује на 

њих;  

– тражи и даје 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпад

ање, 

поседовање/непосед

овање;  

– разуме једноставне 

исказе за 

изражавање 

допадања/недопадањ

а и реагује на њих;  

– тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недо 

падање једноставним 

језичким 

средствима. 

 

 

 

 

РАЗУМЕВАЊЕ 

 И  

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА  

И  

НАЛОГА 

комуникативним ситуацијама 
Слушање налога и упутстава и 

реаговање на њих; давање кратких и 

једноставних упутстава (комуникација у 

учионици – упутства и налози које 

размењују учесници у наставном 

процесу, упутства за игру и слично). 

Садржаји  
Let’s start. Quiet, please. Listen to me! 

Look! Look at me/the picture! Sit down. 

Stand up. Turn around. Jump. Say 

hello/goodbye to your friend. Open/Close 

your books/notebooks. Put down yоur 

pencils. Pick up the rubber. Wash your 

hands. Open the window, please. Come in. 

Come herе/to the board. Give me your 

book, please. Don’t do that. Listen and 

say/sing/do/number/match/draw/repeat... 

Cut out/stick/touch/point to... Colour the 

door yellow. Count from ... to .... My turn 

now. Hurry up! Quick! Watch out! I 

understand/I don’t understand. I’m 

finished.  Императив  

(Интер)културни садржаји: 

 Поштовање основних норми учтивости; 

дечје песме одговарајућег садржаја. 

-монолошко-

дијалошка 

метода,   

- игра улога,         

 -брејнсторминг, 

-ИКТ методе, 

 -истраживачке 

методе,  

- рад у паровима, 

малим и великим 

групама   

- драматизација 

-симулације,   

- мануелне 

активности   

- вежбе слушања,  

- игре примерене 

узрасту и 

дидактичком 

захтеву,      

- класирање и 

упоређивање,   

- пантомима.  

  усмено 

испитивање 

заокружује,  

категорише, 

реагује на 

инструкције 

наставника (ТPR – 

тотални физички 

одговор), црта,  

сецка,  боји,  

лепи, пева кратке 

песмице,  глуми,  

игра 

геометријске 

фигуре, 

 - свет око нас – 

моје окружење, 

породица, школа, 

моје тело, храна - 

ликовна култура 

– боје и облици, 

ликовни израз 

доживљаја, - 

музичка култура 

– песмице, - 

физичко 

васпитање – 

тотални физички 

одговор,  

-верска настава – 

Божић и Ускрс. 

 Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких једноставних позива 

на заједничку активност и реаговање на 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
  

 

 

ПОЗИВ И 

РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА 

УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

њих (позив на рођендан, игру, 

дружење...); упућивање и 

прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, уз 

коришћење најједноставнијих 

израза. Садржаји Let’s play 

football/the memory game/go to the 

park/sing. Come and play with me! 

Come to my birthday party. Cool! 

Super! Great! OK. All right. Sorry, I 

can’t. Императив (Интер)културни 

садржаји: Прикладно прихватање и 

одбијање позива; прослава 

рођендана, игре, забава и разонода 

-комуникативно-

интерактивни приступ,  

- пројектна настава,     

- интегративна настава,  

- демонстративно-

илустративна метода,   

- монолошко-дијалошка 

метода,   

- игра улога,   

- драматизација,   

- брејнсторминг,  

- ИКТ методе,  

- истраживачке методе,  

- рад у паровима, малим и 

великим групама , 

симулације -   

- мануелне активности, 

- вежбе слушања, 

- игре примерене узрасту и 

дидактичком захтеву,  

- класирање и 

упоређивање 

заокружује,  

категорише,  

реагује на 

 инструкције 

наставника (ТPR – 

тотални физички 

одговор),  

црта,   

сецка,   

боји,  

 лепи, 

 пева кратке 

песмице,  глуми,   

игра 

- српски језик – 

вокабулар, 

комуникативне 

функције, 

граматички 

садржаји, гласови, 

бајке  

- математика – 

бројеви, 

геометријске 

фигуре, 

 - свет око нас – 

моје окружење, 

породица, школа, 

моје тело, храна - 

ликовна култура 

– боје и облици, 

ликовни израз 

доживљаја, - 

музичка култура 

– песмице, - 

физичко 

васпитање – 

тотални физички 

одговор, 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ 

И ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, услуга или 

обавештење; давање једноставног, 

усменог одговора на исказану 

молбу; изражавање и прихватање 

молби, захвалности и извињења. 

Садржаји Can I have an apple, 

please? Yes, here you are. Thank 

you/Thank you, Maria/Thanks. 

You’re welcome. No, sorry/Not 

now/No, you can’t. Can you help me, 

please? Can/May I have some water, 

please? Can/May I go to the toilet/go 

out/come 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  in? Excuse me, Teacher, ...? I can’t see. 

Can you move, please? Sorry, can you 

repeat that, please? I’m sorry I’m late. 

It’s OK. No problem. Модални 

глаголи за изражавање молбе – 

can/may (Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 

  усмено испитивање  

  

- комуникативно-

интерактивни приступ,  

- пројектна настава,  

- интегративна настава,  

- демонстративно-

илустративна метода,  

- монолошко-дијалошка 

метода,   

- игра улога,   

- драматизација,   

- брејнсторминг,  

- ИКТ методе,  

- истраживачке методе,  

- рад у паровима, малим и 

великим групама   

- симулације,   

- мануелне активности,  

- вежбе слушања,  

-игре примерене узрасту и 

заокружује,  

категорише,  

реагује на 

 инструкције 

наставника (ТPR – 

тотални физички 

одговор),  

црта,   

сецка,   

боји,   

лепи,  

пева кратке песмице,  

глуми,  

 игра 

верска настава – 

Божић и Ускрс.  

  

  

- српски језик – 

вокабулар, 

комуникативне 

функције, 

граматички 

садржаји, гласови, 

бајке  

- математика – 

бројеви, 

геометријске 

фигуре, 

 - свет око нас – 

моје окружење, 

породица, школа, 

моје тело, храна  

- ликовна култура 

– боје и облици, 

ликовни израз 

доживљаја, - 

музичка култура 

– песмице, - 

физичко 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких и једноставних 

устаљених израза којима се честита 

празник, рођендан; реаговање на 

упућену честитку и упућивање 

кратких пригодних честитки. 

Садржаји  

Happy birthday to you! Merry 

Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter! Thanks, same to you! 

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и начин 

обележавања/прославе и честитања; 

пригодне дечје песме и игре. 

 

ОПИСИВАЊЕ 

ЖИВИХ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Слушање краћих једноставних описа 

живих бића, предмета и места у 

којима се појављују информације о 

спољном изгледу, појавним 

облицима, димензијама и осталим 

најједноставнијим карактеристикама; 

давање 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
  кратких усмених описа живих бића, 

предмета и места. Садржаји It’s a/an… 

It’s short/long/small/big/blue… It’s a 

blue ruler. I can see one red apple and 

two yellow bananas/three blue and four 

orange balloons. Here’s a crayon. What 

colour is it? It’s blue/The crayon is blue. 

Глаголи have got, to be за давање 

описа Правилна множина именица: 

book – books, apple – apples… 

Модални глагол can уз глагол see 

(Интер)културни садржаји: Дечје 

песме и приче одговарајућег садржаја. 

дидактичком  захтеву,  

-класирање и 

упоређивање,   

- пантомима.  

 усмено испитивање,  

  

  

-комуникативно-

интерактивни 

 приступ,   

-пројектна настава,  

 -интегративна  

настава,  

- демонстративно-

илустративна метода, 

- монолошко-

дијалошка метода,  

- игра улога,  

 -драматизација,   

- брејнсторминг,  

-ИКТ методе,  

- истраживачке 

методе,  

- рад у паровима, 

малим и великим 

заокружује,  

категорише,  

реагује на  

инструкције 

наставника (ТPR 

– тотални 

физички 

одговор),  

црта,   

сецка,   

боји,   

лепи, 

 пева кратке 

песмице,  

глуми,   

игра 

– тотални физички 

одговор, 

- верска настава – 

Божић и Ускрс.  

  

  

- српски језик – 

вокабулар, 

комуникативне 

функције, 

граматички 

садржаји, гласови, 

бајке  

- математика – 

бројеви, 

геометријске 

фигуре,  

- свет око нас – 

моје окружење, 

породица, школа, 

моје тело, храна - 

ликовна култура 

– боје и облици 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Слушање исказа у вези са потребама, 

осетима, осећањима; саопштавање 

својих потреба, осета и осећања и 

(емпатично) реаговање на туђа. 

Садржаји  
I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich 

for you. Do you want some water? Yes, 

please. No, thank you. Are you 

happy/sad/hot/cold? The Present Simple 

Tense ( be, want) Модални глагол can 

за изражавање предлога 

(Интер)културни садржаји: Правила 

учтиве комуникације 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
 ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких текстова у којима 

се на једноставан начин описује 

положај у простору; усмено тражење 

и давање информација о положају у 

простору.  

Садржаји Where’s my dad? Is he in the 

bedroom? No, he’s in the bathroom. 

Where’s your dog? It’s in the gar den. 

Where’s my bag? It’s on the chair. 

Where’s the toilet? It’s here/over there. 

Прилози и предлози за изражавање 

положаја и просторних односа – here, 

there, in, on  Питања са Where 

(Интер)културни садржаји: Култура 

становања: село, град. 

-групама   

- симулације,  

- мануелне 

 активности,  

- вежбе слушања,  

- игре примерене 

узрасту и 

дидактичком  захтеву, 

-класирање и 

упоређивање,   

- пантомима.   

 усмено испитивање, 

заокружује,  

категорише, 

реагује на 

инструкције 

наставника (ТPR 

– тотални 

физички 

одговор),  

црта,   

сецка,   

боји,  

 лепи,  

пева кратке 

песмице,  

глуми,   

игра 

ликовни израз 

доживљаја, - 

музичка култура 

– песмице, - 

физичко 

васпитање – 

тотални физички 

одговор,  

-верска настава – 

Божић и Ускрс. 

 

 

 

 

 

 

- српски језик – 

вокабулар, 

комуникативне 

функције, 

граматички 

садржаји, гласови, 

бајке – 

 математика – 

бројеви, 

геометријске 

фигуре, 

 - свет око нас – 

моје окружење, 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА 

И ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

припадања/ неприпадања и 

поседовања/непоседовања и 

реаговање на њих; усмено исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/ непоседовања. 

 Садржаји This is my ball. Is that your 

bike? I’ve got a dog. Have you got a pet? 

He/She’s got two brothers. Who’s got 

a/an...? 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
  Присвојни придеви my, your… Have got за 

изражавање припадања/ поседовања  

(Интер)културни садржаји: Породица, 

пријатељи, кућни љубимци, играчке. 

-драматизација,   

-брејнсторминг,  

- ИКТ методе,  

-истраживачке 

методе,  

- рад у паровима, 

малим и великим 

групама   

- симула

мануелне активности, 

- вежбе слушања,  

- игре примерене 

узрасту и 

дидактичком захтеву, 

-класирање и 

упоређивање,  

 -пантомима.   

 усмено испитивање, 

заокружује,  

категорише, 

реагује на 

инструкције 

наставника (ТPR 

– тотални 

физички 

одговор),  

црта,   

сецка,  

 боји,   

лепи,  

пева кратке 

песмице,  

глуми,   

игра 

породица, школа, 

моје тело, храна - 

ликовна култура 

– боје и облици, 

ликовни израз 

доживљаја, - 

музичка култура 

– песмице, - 

физичко 

васпитање – 

тотални физички 

одговор, 

- верска настава – 

Божић и Ускрс. 

ИЗРАЖАВА

ЊЕ 

ДОПАДАЊ

А/ 

НЕДОПАДА

ЊА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

допадања/ недопадања и реаговање на њих; 

усмено исказивање слагања/неслагања, 

допадања/ недопадања 

 Садржаји Do you like ice cream? Yes, I do/No, 

I don’t. I like apples and oranges. I don’t like 

milk or cheese.  Do you like games? The Present 

Simple Tense глагола like (Интер)културни 

садржаји: Храна и пиће 

 
Начин праћења и процењивања  

квалитета програма 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика, које је у првом разреду описно, само је део праћења и вредновања 

образовноваспитне праксе. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна 

информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да 

буде конкретна, да се односи на активности и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, 

односно да прво садржи оне елементе који су за похвалу, а 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

 тек потом оне које би ученик требало да развија и унапређује. Оно започиње иницијалном проценом 

нивоа на коме се ученик налази и у односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, 

као и напредак других ученика.   

У складду са наведеним одредбама из Правилника I циклуса I разреда (102017), у настави енглеског језа 

наставници ће применити:  

 Евалуацијu рада ученика, самоевалуацијu наставника на основу постигнућа и рада ученика, 

корелацијu евалуације учитеља и наставника енглеског језика.Procenjivaće se zаједнички 

пројекти и пројектна настава, obavljaće se евалуација самосталних и корелативних пројеката кроѕ 

преѕентацју пројектних активности и исхода тј.продуката.  

 Формативно оцењивање  

 посматрање, портфолио, пројекти, групни рад, самовредновање, вршњачко вредновање, домаћи 

задаци,  усмено испитивање, нестандардизовани тестови, сликовни диктати, годишњи тест.  

  Сумативно оцењивање 

 

 

 

Кључни појмови: комуникација, рано учење, језичка активност, језичке компетенције и интеркултуралност. 
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Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: 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. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ЈЕЗИК 

 

- Реченица - обавештење, 

питање и заповест. Уочавање 

потврдних и одричних 

реченица. Обележја реченице 

у говору и у тексту. - 

Препознавање главних 

делова реченице. Именице и 

глаголи. Разликовање 

основних глаголских облика 

за исказивање садашњег, 

прошлог и будућег времена; 

разликовање потврдних и 

одричних глаголских облика. 

Разликовање рода и броја 

именица. - Глас и слог, 

самогласници и сугласници; 

слоготворно р. Подела речи 

на слогове. - Употреба 

великог слова у писању 

личних имена и презимена, 

надимака уз лично име, 

имена животиња, 

вишечланих географских 

имена и улица 

Примењује,  употребљава и 

правилно користи  знања о: 

знацима интерпункције, 

писању  великог слова нa 

почетку реченице, 

именима,презименима, 

надимцима, именима  

градова, села, насеља, улица, 

школа,  називима песама, 

прича, књига, вишечланих 

географских појмова, писању 

речце НЕ уз глаголе, упитне 

реченице и упитне речце ЛИ, 

две тачке и зарез у 

набрајању, скраћенице. 

Уочава, препознаје, 

разликује  и класификује:  

реченице по облику- 

потврдне и одричне, 

реченице  по значењу, речи 

које именују бића, предмете 

и појаве 

 

монолошка -

дијалошка -

демонстративна  -

метода практичних    

радова -едукативне 

радионице -

дискусија -

презентација -

писаних радова -рад 

на тексту  -

графичких радова -

истраживачки рад 

ученика -

интерактивне методе 

-кооперативне 

методе -учење путем 

открића и решавања 

проблема -

партиципативне 

методе  -игровна 

активност 

описује, прати, 

осмишљава 

процењује богати 

речник прича, 

слуша чита, пише 

преписује 

посматра, уочава 

размишља запажа, 

разуме препознаје 

упоређује  именује 

класификује 

образлаже 

анализира повезује 

употребљава 

примењује сарађује 

организује 

закључује 

истражује 

Српски језик са 

Светом око нас 

правопис, са 

окружењем околине, 

назив улива, места и 

географских појмова 

Српски језик са  

Музичка култура 
Песме о  природи, 

другарству, 

мајци,школи,биљкама 

и животињама   

Српски језик са 

Ликовном културом 

цртање бајке, догађаја, 

пролеће, јесен, лето, 

зима 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 Писање адресе. - 

Растављање речи на 

крају реда. - Писање 

речце ли у упитним 

реченицама и речце не у 

одричним реченицама. - 

Скраћенице за мере. - 

Тачка. Упитник. 

Узвичник. Две тачке и 

запета у набрајању. - 

Усвајање латинице - 

читање и писање. 

– именице,  властите  и зајдничке именице, род 

и број именица, глаголе, придеве  

– као речи које означавају какво је нешто и 

какав је неко, придеве сличног исупротног 

значења, главне делове реченице 

 - субјекат и предикат. Именује, уочава и 

препознаје: глас, слог, самогласнике, 

сугласнике, слоготворно Р,  поделу речи на 

слогове у једноставним примерима, основне 

глаголске облике за исказивање прошлог, 

садашњег и будућег времена. 

-грозд  

-бацање коцке 

 -испремештане речи 

 -Венов дијаграм -

ревидирање кључних 

појмова -читање са 

предвиђањем 

 -фронтални 

 -групни  

-рад у паровима  

-индивидуални 

  -комбиновани 

-презентује,  

-учествује  

дебати,  

-играње улога, 

 -прикупља 

 -податке,  

-планира 

 -евалуира,  

-критички  

-процењује   

-решава  

-проблем доноси 

одлуке повезује 

са свакодневним 

животом 

 -користи 

технологију   

Српски јетик 

са 

математиком 
Писање 

скрћеница се 

повезује са 

темом  

Јединице мере 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1СЈ.1.3.2. се потпише, 1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом и завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком, 1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места 

(једночланих), назива школа, 1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, 

забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије),1СЈ.1.4.1.препознаје врсте речи, 1СЈ.1.4.2. препознаје 

граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (прошлост, садашњост и 

будућност), 1СЈ.1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне и 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне), 1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију, 1СЈ.1.4.5. познаје 

значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.). 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 Средњи ниво Ученик уме да: 1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу 

не и употребљава запету при набрајању, 1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, придеве и глаголе), 1СЈ.2.4.2. 

препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне придеве и глаголе), 1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и 

број личних заменица у номинативу, 1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола и уме да пребаци глаголе из 

једног глаголског времена у друго, 1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат, 1СЈ.2.4.6. одређује врсте 

реченица по комуникативној функцији и по потврдности/одричности, 1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по 

комуникативној функцији и облику, 1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију, 1СЈ.2.4.9. познаје значење речи и фразеологизама 

који се јављају у школским текстовима и правилно их употребљава. 

Напредни ниво Ученик уме да: 1СЈ.3.4.1.  именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице, описне придеве и глаголе), 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатомкритеријуму: заједничких именица према броју, а 

глагола и придева према роду и броју, 1СЈ.3.4.3. препознаје прилошке одредбе за време, место и начин, 1СЈ.3.4.4. 

одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени, 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу. 

Начин провере остварености  

стандарда постигнућа  

 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика);  

-писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне контролне вежбе, 

тестови знања, критеријумски тестови знања); 

 -ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Књижевност Лирика - Народна песма: 

Мајка Јова у ружи родила; 

Народна песма: Смешно 

чудо; Породичне и шаљиве 

народне лирске песме – 

избор; Јован Јовановић Змај: 

Патак и жабе; Момчило 

Тешић: Пролећно јутро у 

шуми; Мира Алечковић: 

Песма за мамине очи; Бранко 

Ћопић: Болесник на три 

спрата; Душан Радовић: Лепо 

је све што је мало; Стеван 

Раичковић: Кад почне киша 

да пада; Драган Лукић: 

Школа; Мирослав Антић: 

Тајна; Љубивоје Ршумовић: 

Једнога дана; Владимир 

Андрић: Дај ми крила један 

круг; Добрица Ерић: Чуо 

сам; Избор из поезије 

Љубивоја Ршумовића и 

Добрице Ерића; Избор из 

Антологије српске поезије за 

децу - Душан Радовић. 

Епика - Народна песма: 

Марко Краљевић и орао; 

Народне приповетке: Старо 

лијино лукавство; Седам 

прутова; Народна прича: 

Свети Сава, отац и син; 

Српске народне бајке – 

избор; Народне басне: Коњ и 

магарац; Лисица и гавран;  

Доживљава, разуме и 

повезује прочитано са 

сопственим искустом. 

Показује интересовања за 

нова сазнања. Развија 

самосталност и сарадњу са 

другом у пару или у групи - 

вршњачко учење. Користи  

школску и градску 

библиотеку и читањем 

богати речник. Усваја 

појмове: прича, стих, строфа, 

песма. Казује напамет 

научене стихове. Уочава 

главне и споредне ликове, 

целину и поднаслов, 

процењује њихове поступке 

и заступа критички однос 

према њима, Разуме 

прочитан текст. Слободно 

(самостално) саопштава 

утисак о прочитаном тексту. 

Уочава хронологију и 

повезаност догађаја у 

приповедању, различито 

значење речи у тексту и 

тумачи њихову изражајну 

функцију. Запажа .Разуме 

намеру и осећања садржаних 

у тексту. Заузима властити 

став према поступцима 

ликова. 

 

 

-монолошка 

 -дијалошка  

-демонстративна  

 -метода практичних    

радова  

-едукативне радионице  

-дискусија 

 -презентација 

 -писаних радова  

-рад на тексту 

 -графичких радова 

 -истраживачки рад 

ученика 

 -интерактивне метод 

е -кооперативне методе 

 -учење путем открића и 

решавања проблема  

-партиципативне методе  

 -игровна активност -грозд 

-бацање коцке -

испремештане речи -Венов 

дијаграм -ревидирање 

кључних појмова -читање 

са предвиђањем -

двоструко вођени дневник 

-чинквина -фронтални -

групни -рад у паровима -

индивидуални  -

комбиновани 

-описује  

-осмишљава  

-доживљава  

-заузима став 

- прати  

-открива  

-тумачи  

-богати речник  

-усваја  

-прича  

-слуша  

-казује стихове чита 

пише преписује  

-посматра  

-запажа  

-разуме  

-уочава  

-упоређује   

-разликује  

-класификује  

-образлаже 

- анализира 

- примењује  

-негује  

-сарађује  

-закључује 

истражује 

организује 

презентује учествује 

у дебати играње 

улога прикупља 

податке  планира 

евалуира размишља 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Књижевност Доситеј Обрадовић: Пас и 

његова сенка; Десанка 

Максимовић: Сликарка зима; 

Гроздана 

Олујић:Шаренорепа; Бранко 

Ћопић: Доживљаји мачка 

Тоше (одломци); Ханс 

Кристијан Андерсен: Бајке 

(избор); Јакоб и Вилхелм 

Грим: Три брата; Александар 

Сергејевич Пушкин: Бајка о 

рибару и рибици; Лав Н. 

Толстој: Врабац и ласте; 

Феликс Салтен: Бамби 

(одломак); Избор из народног 

усменог стваралаштва 

(шаљиве приче, пословице). 

Драма - Гвидо Тартаља: Зна 

он унапред; Драган Лукић: 

Стара слика на зиду; 

Александар Поповић: Два 

писма; Популарни и 

информативни текстови; 

Избор из енциклопедија и 

часописа за децу  

 Читање текста  

Тумачење текста 

Књижевни појмови        

Лирика; Епика; Драма 

Заузима властити став према 

поступцима ликова. Открива 

и тумачи поруке у тексту. 

Уочава и разликује  стварно 

од нестварног у бајкама, ток, 

место и време одвијања 

радње у књижевним 

текстовима. Анализира 

доживљаје и показује 

разумевање написаног. 

Препознаје моралне 

вредности и племените 

поступке, упућује емпатију, 

показује толеранцију. Негује  

правилан однос према 

природи и њеном очувању. 

Упознаје појмове: драмски 

текст, драмска игра, 

сцена,позориште.  Чита 

наглас и у себи са 

ограниченим временом и 

унапред постављеним 

захтевима. Усавршава 

читање у себи у функцији 

тумачења текста. Води  

дневник о прочитаним 

књигама. Развија љубав 

према матерњем језику.  

 

 препознаје 

употребљава 

примењује негује 

сарађује закључује 

истражује 

организује 

презентује 

учествује у дебати 

играње улога 

прикупља податке  

планира евалуира 

размишља 

критички 

процењује  решава 

проблем доноси 

одлуке повезује са 

свакодневним 

животом  користи 

технологију и 

библиотеку 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста, 1СЈ.1.2.2. одговара на 

једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу или 

једноставној табели, 1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине 

садржана у тексту, 1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник), 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста, 1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста, 1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички 

од информативног текста, 1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је 

занимљив, да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи 

које су му непознате, 1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме, 1СЈ.1.5.2. 

препознаје књижевне врсте (бајку и басну), 1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту, 1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

Средњи ниво Ученик уме да: 1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком је месту пауза, 

место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије, 1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са 

текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста, 1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 

небитних информација; одређује след догађаја у тексту, 1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у 

линеарном и нелинеарном тексту, 1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену, 1СЈ.2.2.6. препознаје 

фигуративно значење у тексту, 1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста, 1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају 

текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/ незанимљив; да ли се слаже/не слаже са 

поступцима ликова, 1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни, 1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које 

прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације, 1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме, 1СЈ.2.5.2. одређује 

фолклорне форме (кратке народне умотворине-пословице, загонетке, брзалице), 1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у 

лирској песми, 1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у 

књижевноуметничком тексту, 1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима, 1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и 

дијалога, 1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту. 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да: 1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова 

дужег текста, 1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима, 1СЈ.3.2.3. разликује 

различита гледишта заступљена у информативном тексту, 1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја 

делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст, 1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми, 

1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену, 1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и 

поступке ликова у тексту, 1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст, 1СЈ.3.5.2. уочава 

узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту, 1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументујући их 

позивајући се на текст. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика); 

 -писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне контролне вежбе, 

тестови знања, критеријумски тестови знања);  

-ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Језичка 

 култура 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања - Препричавање садржине 

краћих текстова, филмова, позоришних 

представа, радијских и телевизијских 

емисија за децу. - Причање о 

догађајима и доживљајима - 

индивидуално и по заједничком плану;  

- Описивање предмета са којим се 

ученик први пут среће;  3.2. Усмена и 

писмена вежбања - Ортоепске вежбе: 

правилан изговор речи, исказа, краћих 

реченица и пословица. - Ортографске 

вежбе: преписивање реченица и краћих 

одломака текстова ради усавршавања 

технике и брзине писања; увежбавање 

читког и уредног рукописа. - 
Аутодиктат и контролни диктат: 

провера тачности запамћивања и 

усвојености правописних правила. - 

Лексичке и семантичке вежбе: основно 

и пренесено/фигуративно значење 

речи; грађење речи - формирање 

породица речи; синоними и хомоними; 

некњижевне речи и њихова замена 

језичким стандардом- Синтаксичке 

вежбе: самостално и подстицајно 

састављање реченица, проширивање 

задатих реченица, прилагођавање реда 

речи комуникативним потребама у 

контексту.   

Правилно изговора речи.  Истиче битно у 

причању, препричавању и описивању. 

Саставља и пише  реченице и краћи 

састав о доживљеном и прочитаном. 

Показује развијене моралне 

вредности,емпатију, васпитава се за 

толеранцију и инклузију. Показује 

самосталност у раду, али и сарадњу кроз 

рад у пару или групи. Негује језичку 

културу кроз ортоепске и ортографске 

вежбе. Слободно и усмерено препричава 

по датом плану, путем одговора на 

питања. Преписује краће реченице и 

одломке из текстова ради побољшавања 

технике и брзине писања. Слободно се 

изражава. Прича на основу стваралачке 

маште по логичном редоследу. Уочава и 

именује изразита обележја једноставних 

предмета, омиљених играчака,  описује 

биљке и животиње наоснову посматрања 

и на основу личног искуства. Гради речи: 

синониме, антониме, речи са умањеним и 

увећаним значењем. Усмерено и 

самостално саставља реченице, 

изражајно рецитује научене стихове и 

показује способност импровизовања 

драмског текста. Ствара сопствени 

речник. Израђује домаћи задатак и 

учествује у анализи на часу. Показује 

маштовитост и самосталност за  

проширивања приче или измене краја. 

Загонета и одгонета. 

-монолошка 

 -дијалошка  

-демонстративна  

 -метода практичних    

радова 

 -едукативне 

радионице 

 -дискусија  

-презентација 

 -писаних радова  

-рад на тексту  

 -графичких радова -

истраживачки рад 

ученика 

 -интерактивне методе 

 -кооперативне методе  

-учење путем открића 

и решавања проблема 

 -партиципативне 

методе   

-игровна активност -

мождана олуја  

описује 

-бацање коцке -

испремештане речи -

Венов дијаграм -

ревидирање кључних 

појмова -читање са 

предвиђањем -

двоструко вођени 

дневник -слободно  

описује 

осмишљава 

доживљава 

заузима став 

прати, 

открива 

тумачи, 

богати 

речник, усваја 

прича, слуша 

казује стихове 

чита, пише 

преписује 

препричава 

посматра 

запажа, 

разуме уочава 

упоређује  

разликује 

класификује 

образлаже 

анализира 

повезује 

препознаје 

употребљава 

примењује 

негује, 

сарађује 

закључује  
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице, 1СЈ.1.3.2. уме да се потпише, 1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим 

словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком, 1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних 

имена, назива места (једночланих), назива школа, 1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре, 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме, 1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи), 1СЈ.1.3.8. користи 

скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава, 1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (за Нову годину, рођендан), 

позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије). 

Средњи ниво Ученик уме да: 1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу), 1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања 

имена држава и места и њихових становника; правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј; правилно пише рецу 

ли и не; употребљава запету при набрајању, 1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз, 1СЈ.2.3.4. 

држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима, 1СЈ.2.3.5. језички израз 

прилагођава комуникативној ситуацији, 1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст, 1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни 

текст, 1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синонима, 1СЈ.2.3.9. исправља свој текст, 1СЈ.2.3.10. уме да 

попуни једноставан образац са основним подацима о себи, 1СЈ.2.3.11. пише писмо и уме да га адресира. 

Напредни ниво Ученик уме да: 1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и сложене, 1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро 

распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса, 1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз 

типу текста, 1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст, 1СЈ.3.3.5. корист богат фонд речи (у односу на узраст), 1СЈ.3.3.6. 

издваја пасусе. 

Нулти стандарди 

за говорну 

културу 

Ученик уме да: 1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; 

пажљиво слуша своје саговорнике, 1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања, 1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући 

интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења“ или „скандирања“, 1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни текст или 

краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља, 

1СЈ.0.1.5. уме самостално да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структуира казивање, добро распоређујући 

основну информацију и додатне информације, 1СЈ. 0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање, 1СЈ.0.1.7. 

уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју, 1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне припреме 

и презентације предавања ученика...);  

-писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне контролне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања); 

 -ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 
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Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

  

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: да се на млађем школском узрасту оспособи ученик да комуницира на основном 

нивоу страним језиком, у усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1. Добро дошли 

у школу 

-представљање себе и других 

-употреба поздрава који се 

користе на енглеском језику  

-упоређивање активности у 

учионици и ван ње  

-обнављање  боја,бројева и 

другог градива из првог 

разреда  

-упознавање са новим 

уџбеником   

 

-усвајање новог и понављање 

старог вокабулара и 

једноставних конструкција; 

разумевање краћих текстова 

и одговарање на 

одговарајући начин,  -

оспособљавање за 

самостално комуницирање о 

познатим темама,  -примена 

усвојених структура.  -

упознавање, представљање 

себе 

усмено испитивање 

(рад у групи, рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација, 

тестирање 

црта, пева, сецка 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучни материјал 

са илустрацијом, 

извршава 

упутстава, богати 

речник 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 

Математика 

2. Моје играчке упознавање са играчкама на 

енглеском -изражавање 

поседовања  упознавање са 

речима и изразима везаним 

за другарство -учење 

песмица које се односе на 

речи из ове области. 

-препознавање научених 

речи, 

- постављање једноставних 

питања; -репродуковање, 

кратке рецитације и 

бројалице и певање познате 

песмице - разумевање 

једноставних упутстава и 

адекватно реаговање 

усмено испитивање 

(рад у групи, рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација, 

тестирање 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучни материјал 

са илустрацијом, 

извршава 

упутстава, богати 

речник, упоређује 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

3. Моја 

породица 

-обнављање речи везаних за 

чланове породице и 

пријатеље -описивање 

заједничких активности, 

изражавање, бриге, 

захвалности, дијалози везани 

за  породицу 

-усвајање новог и понављање 

старог вокабулара и 

једноставних конструкција,  -

правилно вербално и 

невербално реаговање на 

упутства и поставњена 

питања,  -учествовање у 

комуникацији,  -описивање, 

кратким структурама, 

познате ситуације 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација, 

тестирање 

црта, пева, сецка, 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучни материјал 

са илустрацијом, 

извршава 

упутстава, богати 

речник, упоређује 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 

4.Моје тело и ја -идентификовање делова 

тела и лица -описивање 

физичког изгледа -

изражавање емоција -

описивање тренутних 

активности и способности -

идентификација облика, 

величина и дужина 

-препознавање научених 

речи; -усвајање новог 

вокабулара - постављање 

једноставних питања; -

репродуковање, кратке 

рецитације и бројалице и 

певање познате песмице - 

разумевање једноставних 

упутстава и адекватно 

реаговање -учествовање у 

комуникацији. 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 
конверзација, 

драматизација, 

тестирање 

црта, пева, сецка, 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучниизвршава 

упутстава, богати 

речник 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас Физичко 

5. Животиње -именовање и описивање 

кућних љубимаца, животиња 

на фарми и дивљих 

животиња, описивање места 

на којима животиње живе;  

Изражавање величина, броја 

и облика 

-усвајање новог и понављање 

старог вокабулара и 

једноставних конструкција, 

подстицање ученика на 

размишљање , увиђање, 

повезивање и примену 

садржаја, корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око нас,музичка 

култура,ликовна 

култура,физичко васпитање) 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација, 

тестирање 

црта, пева, сецка, 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучни материјал 

са илустрацијом, 

извршава 

упутстава, богати 

речник, упоређује  

 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас  

Физичко васпитање 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

6. Празници - Божићне песмице и 

симболи -Ускршњи обичаји 

и песмице -примање и 

уручивање поклона  -

изражавање лепих жеља 

упознавање са обичајима 

везаним за Ускрс. 

Прослављање ових празника 

у Великој Британији и код 

нас.  

-презентација наставних 

садржаја  -усмеравање 

активности ученика 

подстицање ученика на 

размишљање  увиђање, 

повезивање и примену 

садржаја, корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним предметима 

(српски језик, свет око нас, 

музичка култура, ликовна 

култура, верска настава) 

усмено испитивање 

(рад у групи, рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација, 

тестирање 

црта, пева, сецка, 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучни материјал 

са илустрацијом, 

извршава 

упутстава, богати 

речник, упоређује 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас Верска 

настава 

7. Храна -именовање намирница 

(воће,поврће) -именовање 

прибора за јело,оброка -

куповина намирница -

изражавање молбе и 

захвалности -изражавање 

осећања глади и жеђи -

изражавање допадања и 

недопадања 

-презентација наставних 

садржаја  -усмеравање 

активности ученика  -

подстицање ученика на 

размишљање, увиђање, 

повезивање   

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,   

тестирање  

црта, пева, сецка, 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучни материјал 

са илустрацијом, 

извршава 

упутстава. богати 

речник, упоређује 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 

8. Одећа и време -именовање  одевних 

предмета  -одевни предмети 

у односу на годишња доба и 

временске прилике -

уочавање сличности и 

разлика међу појмовима -

учење речи и израза везаних 

за годишња доба и месеце у 

години. 

презентација наставних 

садржаја  -усмеравање 

активности ученика  -

подстицање ученика на 

размишљање увиђање  -

повезивање и примену 

садржаја  -корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око нас,музичка 

култура,ликовна култура) 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,   

тестирање  

црта, пева, сецка, 

лепи, боји, игра по 

улогама, црта по 

диктату, повезује 

звучни материјал 

са илустрацијом, 

извршава упутстава 

богати речник 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА МАТЕМАТИКЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: 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.   

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1.  Природни 

бројеви до 100 

-Сабирање и одузимање 

природних бројева до 100 (с 

прелазом преко десетице). 

  -Комутативност и 

асоцијативност сабирања.  

 -Множење и дељење 

природних бројева; знаци за 

множење и дељење (. , :);  

речи: чиниоци, производ, 

дељеник, делилац, 

количник. -Нула и јединица 

као  чиниоци; нула као 

дељеник. Комутативност и 

асоцијативност множења.   

-Изрази (две операције); 

заграде, редослед 

рачунских операција. 

 -Слово као замена за неки 

број. 

 –Одређивање непознатог 

броја у једнакостима типа:  

Ученици треба да: савладају сабирање и 

одузимање до 100; схвате множење као 

сабирање једнаких сабирака, упознају и 

користе термине и знак множења; 

упознају операцију дељења, користе 

термине и знак дељења; упознају 

комутативност и асоцијативност 

рачунских операција (без употребе ових 

назива);  уочавају својства нуле као 

сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице 

као чиниоца и делиоца;  савладају 

таблицу множења једноцифрених бројева 

и одговарајуће случајеве дељења;  

савладају множење и дељење у оквиру 

100, упознају функцију заграде и 

редослед извођења рачунских операција; 

умеју да прочитају и запишу помоћу 

слова збир, разлику, производ и 

количник, као и да знају да 

Фронтални рад, рад у 

паровима индивидуални 

рад,  групни рад,   

технике учења технике 

памћења 

(симболизација и 

упрошћавање, 

асоцијативна, грозд 

техника, когнитивно 

мапирање)  

вербалне методе, 

решавање проблема, – 

хеуристички приступ,  

рад на тексту, писани и 

графички радови,  

демонстративна, 

практични рад и 

радионица,  игровне 

активности,  

истраживачки рад 

ученика, 

Посматрају, 

уочавају,  

анализирају, 

закључују, 

сабирају, 

одузимају, 

множе,  деле, 

проверавају 

резултат,  

решавају 

једначине, 

састављају 

сами 

текстуалне 

задатке, 

сарађују,  

пишу,  цртају, 

играју се, уче 

Српски језик  

  

Свет око нас  

  

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 x + 5 = 9; 7+ x=35; x-

3=15; 20-x=8; x*2=6; 

10*x=5;  x : 5 = 3; 12 : 

x = 4.  -Појам 

половине.  -

Решавање 

једноставнијих 

задатака (највише 

две операције).   

одреде 

Одреди вредност израза са 

дваоперације; упознају употребу 

слова као ознаку за непознати број у 

најједноставнијим примерима 

сабирања и одузимања;  умеју да 

решавају текстуалне задатке с једном 

и две рачунске операције, као и 

једначине с једном операцијом 

комбиновани рад, 
интерактивне 

кооперативно учење, 

вршњачко 

подучавање, 

решавање задатака 

  

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број 

на датој бројевној полуправoj; 1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и 

одузимања у оквиру прве стотине; 1МА.1.1.3. множи и дели без остатка у оквиру  прве стотине; 1МА.1.1.4. уме да на 

основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом; 1МА.1.1.5. уме да решава једноставне 

једначине у оквиру прве стотине; 1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

Средњи ниво Ученик уме да: 1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, 

следећи број) и разуме декадни бројни систем; 1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, најближу датом броју; 1МА.2.1.3. 

сабира и одузима, рачуна вредност израза; 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције; 1МА.2.1.5. уме 

да решава једначине. 

Напредни ниво Ученик уме да: 1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака; 1МА.3.1.2. 

зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени;  1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност 

израза са више операција, поштујући приоритет 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Степен усвојености знања; однос према учењу; писменим и усменим путем; процењивање и самопроцењивање ученика; 

бројчано; описно; документација: дечије свеске, провере знања 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

2. Геометријска 

тела и фифуре 

-Предмети облика 

лопте, ваљка, квадра 

и коцке.  -

Упоређивање 

предмета по  облику, 

ширини, висини и 

дебљини.  -Дуж, 

полуправа и права. 

Ученици треба да:  уочавају и стичу 

одређену спретност у цртању праве и 

дужи као и разних кривих и 

изломљених линија;  уочити 

елементе правоугаоника 

Фронтални рад, рад у 

паровима 

индивидуални рад,  

групни рад; технике 

учења,технике 

памћења; вербалне 

Цртају, пишу, мере, 

процењују, 

рачунају,  

упоређују, 

сарађују, 

Физичко васпитање  

  

Ликовна култура  

  

Свет око нас 

Цртање разних кривих 

и изломљенихлинија -

Отворена и затворена 

изломљена линија.  -

Уочавање и цртање 

правоугаоника и  

квадрата на квадратној 

мрежи 

и квадрата и њихово обележавање; 

уочавају и цртају правоугаоник и 

квадрат наквадратној мрежи; 

навикавање на правилно цртање 

лењиром; развијати елементе 

естетског васпитања – уредност и 

прецизност. 

решавање проблема, хеуристички 

приступ, рад на тексту, писани и 

графички радови, демонстративна, 

практични рад и радионица, 

игровне активности, истраживачки 

рад, комбиновани рад, 

интерактивне методе, 

кооперативно учење, вршњачко 

подучавање, решавање задатака 

закључују, 

примењују, 

комбинују, 

проверавају, 

користе лично 

искуство, 

посматрају, 

уочавају,  

анализирају, 

играју се, уче. 

 

Стандарди Основни ниво 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (парале- лност, нормалност, 

припадност); 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе; 1МА.1.2.3. користи поступак мерења 

дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 

Средњи ниво 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни; 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење 

дужине 

Напредни ниво 1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Степен усвојености знања; однос према учењу; писменим и усменим путем; процењивање и самопроцењивање 

ученика; бројчано; описно; документација: дечије свеске, провере знања   
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

3. Мерење и 

мере 

-Мерење дужи помоћу 

метра, дециметра и 

центиметра. 

 - Мере за време: час, 

минут, дан, седмица, 

недеља, месец.  - Однос 

између јединица 

упознатих мера.   

Ученици треба да:  - упознају и 

примењују мере за дужину (м, дм, 

цм) и време (час, минут, дан, 

седмица, месец).  -уочити потребу 

мерења различитим јединицама 

мере; 

фронтални рад, рад у паровима 

индивидуални рад,  групни рад; 

технике учења; технике памћења; 

вербалне методе, решавање 

проблема, хеуристички приступ, 

рад на тексту 

процењују, 

мере, 

упоређују, 

закључују, 

бележе, 

примењују, 

сарађују, 

Физичко 

васпитање  

  

Ликовна 

култура  

  

Свет око нас 

Стандарди Основни ниво / 

Средњи ниво 1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и  пореди 

временске интервале у једноставним ситуацијама. 

Напредни ниво 1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у 

другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Степен усвојености знања; однос према учењу; писменим и усменим путем; процењивање и самопроцењивање 

ученика; бројчано; описно; документација: дечије свеске, провере знања   
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   СВЕТ ОКО НАС 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА СВЕТА ОКО НАС У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у 

њему. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелациј

а 

1. Жива и 

нежива 

природа 

- Заједничке особине живих бића. 

Процеси који се одвијају у живим 

бићима. Разлике међу живим бићима у 

зависности од средине у којој живе. 

Разноврсност биљака у мојој околини. 

Разноврсност животиња у мојој околини. 

Значај биљака и животиња за човека. 

Човек као део живе природе и његова 

улога у очувању природне равнотеже. - 

Где све има воде. Променљивост облика 

и слободна површина воде, услови тока. 

Ваздух свуда око нас, ваздух - услов 

живота. Како препознати ваздух. Сунце - 

извор светлости и топлоте и услов 

живота. Промене које настају при 

загревању и хлађењу воде и ваздуха. 

Дуга. Земљиште - услов за раст и развој 

биљака. - Промене у природи и 

активности људи у зависности од 

годишњих доба. Облик тела живих бића 

у зависности од средине у којој она живе. 

Без чега не могу жива бића - нераскидива 

веза живе и неживе природе. 

Уочавање повезаности између људских 

потреба и делатности. Примена знања 

у примерима из живота. Извођење 

закључака на основу огледа. 

Утврђивање основних одлика живих 

бића. Анализа сличности и разлика 

између биљака, животиња и људи. 

Основни делови биљке и њихова улога. 

Разумевање начина на који се одвијају 

животни процеси у биљкама. 

Разликовање гајених и самониклих 

биљака. Именовање представника 

житарица, воћа и поврћа, где се гаје и 

како. Разликовање листопадног и 

зимзеленог дрвећа. Примена знања у 

свакодневном животу. Уочавање 

разноврсности животињског света. 

Разликовање животиња по начину 

кретања. Разликовање домаћих и 

дивљих животиња. Познавање 

основних карактеристика сисара, 

птица, водоземаца. Разумевање 

важности прилагођавања живих бића 

средини у којој су настањена. 

учење откривањем, 

амбијентално учење, 

решавање проблема, 

интерактивне методе, 

рад у пару, тимски 

рад, кооперативне 

методе, ситуационо 

учење, учење кроз 

игру, 

експериментална 

метода, истраживање, 

радионице, 

мозгалица, техника 

„грозд“, илустрације, 

асоцијације, 

мултимедијала 

настава  

описује 

процењује 

групише  

прати 

бележи  

практикује  

активности 

у оквиру 

минипројект

а  истражује 

сакупља  

ствара  игра 

се 

експеримент

ише 

Српски 

језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Народна 

традиција 

Грађанско 

васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада; 1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини 

живу и неживу природу; 1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића;        1ПД.1.1.4. уме да класификује 

жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања; 1ПД.1.1.5. 

препознаје и именује делове тела живих бића; 1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима 

у њима; 1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе; 1ПД.1.3.1. зна основна 

својства воде, ваздуха и земљишта.    

Средњи ниво Ученик уме да: 1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима; 1ПД.2.1.2. зна 

основне разлике између биљака, животиња и људи; 1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације 

живих бића; 1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића; 1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих 

бића у станишту; 1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници; 1ПД.2.2.3. зна основне 

мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса; 1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање и кретање 

Напредни ниво Ученик уме да: 1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима; 1ПД.3.1.2. 

разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића; 1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење 

воде и ваздуха утичу на појаве у природи. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања ученика); 

 - писмена провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања); 

 - ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

2. Где човек 

живи 

- Насеља (појам и врсте 

насеља некад и сад) - 

Рељеф и површинске воде 

у месту и околини - 

Живимо у насељу (групе 

људи, улоге појединаца и 

група) - Правила 

понашања у групи (права и 

одговорности припадника 

групе, обичаји, традиција и 

празници некад и сад) - 

Сналажење у насељу 

(улица, број, 

крактеристични  

упознавања окружења, развијање 

способности за живот; развијање 

одговорног односа према себи и окружењу 

и уважавање других; коришћење 

различитих социјалних вештина у 

непосредном друштвеном окружењу. 

Именовање различитих облика рељефа и 

одређивање врста вода. Дефинисање 

појмова стојиште, видик, видикова линија. 

Уочавање повезаности између облика 

рељефа. Познавање основних одредница 

насеља и њихове повезаности. Упоређивање 

градова у прошлости и данас. Познавање 

основних начина сналажења у насељу. 

амбијентално учење, 

интерактивне методе, рад у 

пару, тимски рад, 

кооперативне методе, учење 

кроз игру, експериментална 

метода, истраживање, 

илустрације, асоцијације, 

мултимедијала настава 

описује 

процењује 

групише  

прати 

бележи  

практикује  

активности у 

оквиру 

минипројект

а  истражује 

сакупља  

ствара  игра 

се  

Српски језик, 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Народна 

традиција 

Грађанско 

васпитање 

80 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 објекти...) - Саобраћај у насељу 

(врсте саобраћаја и комуникације, 

саобраћајна средства, ред и 

безбедност и култура понашања у 

саобраћају...) 

Разликовање права и обавеза. 

Препознавање ситуација у којима 

се крше или уважавају одређена 

права и обавезе. Именовање 

учесника у саобраћају. Навођење 

правила понашања у собраћају и 

разумевање важности њиховог 

поштовања. Безбедност у 

саобраћају. Препознавање, 

именовање и класифик 

 експеримент

ише 

 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови; 1ПД.1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и насељу; 1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу; 1ПД.1.6.1. зна 

основне облике рељефа и површинских вода; 1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике. 

Средњи ниво Ученик уме да: 1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова; 1ПД.2.5.2. зна која су 

права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама; 1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност 

различитих људских делатности; 1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и 

у околини; 1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад. 

Напредни ниво Ученик уме да: 1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима; 1ПД.3.5.2. 

разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања ученика); 

 - писмена провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања); 

 - ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

3. Људска 

делатност 

Човек ствара; Исти материјал - 

различити производи, различити 

материјали за исти производ; 

Разноврсност материјала; Основна 

својства материјала  и њихов значај 

за људску делатност; Понашање 

материјала под механичким 

утицајима; Утицај топлоте на тела; 

Топлотна проводљивост материјала; 

Могућност наелектрисавања тела и 

особине које тада испољавају;  

Уочавање повезаности између људских 

потреба и делатности. Познавање 

основних природних материјала, порекла 

и намене. Класификација материјала 

према особинама. Примена знања у 

примерима из живота. Извођење 

закључака на основу огледа. Уочавање 

повезаности између топлотне 

проводљивости материјала и њихове 

употребе 

учење откривањем, 

амбијентално учење, 

интерактивне методе, 

рад у пару, тимски 

рад, кооперативне 

методе, учење кроз 

игру, 

експериментална 

посматра 

описује 

процењује 

групише  

прати 

бележи  

практикује  

активности у 

оквиру 

минипројект

а  истражује 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Народна 

традиција 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 Електрична проводљивост 

материјала;објекти...) - Саобраћај у 

насељу (врсте саобраћаја и 

комуникације, саобраћајна средства, 

ред и безбедност и култура понашања 

у саобраћају...) 

Разликовање права и обавеза. 

Препознавање ситуација у којима се 

крше или уважавају одређена права и 

обавезе. Именовање учесника у 

саобраћају. Навођење правила понашања 

у собраћају и разумевање важности 

њиховог поштовања. Безбедност у 

саобраћају. Препознавање, именовање и 

класифик 

 експеримент

ише 

 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, 

провидност, намагнетисаност; 1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере 

у свом окружењу; 1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког 

утицаја и деловања воде и ваздуха. 

Средњи ниво Ученик уме да: 1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то 

нису; 1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу. 

Напредни ниво Ученик уме да: / 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања ученика); 

 - писмена провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања); 

 - ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

4. Кретање у 

простору и 

времену 

- Дан, одређивање доба дана према 

положају Сунца, трајање дана  - 

Кретање у простору и времену 

(промена положаја у току времена) - 

Шта све утиче на брзину кретања 

тела (облик и величина тела, 

материјал од кога је начињено, 

подлога, средина, јачина деловања) 

Разликовање стања мировања и кретања. 

Препознавање и именовање различитих 

врста кретања. Разликовање самосталног 

кретања које је резултат деловања неког 

другог тела. Упоређивање брзине 

кретања тела. Уочавање 

узрочнопоследичних веза на основу 

изведених огледа. Именовање делова 

дана и њиховог редоследа. 

учење откривањем, 

амбијентално учење, 

интерактивне методе, 

рад у пару, тимски 

рад, кооперативне 

методе, учење кроз 

игру, 

експериментална 

метода, истраживање 

посматра 

описује 

процењује 

групише  

прати 

бележи  

практикује  

активности у 

Српски језик 

Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Народна 

традиција 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 - Брзина кретања организама у 

зависности од облика тела и средине 

у којој живе - Мерење времена (појам 

сата и коришћење часовника)  - 

Временске одреднице: дан, седмица, 

месец, година  - Делови године - 

годишња доба (трајање)  - Сналажење 

на временској лент 

Разумевање улоге Сунца за сналажање у 

времену. Уочавање важности мерења 

времена и намене часовника. Познавање 

основних јединица за мерење времена. 

Познавање делова часовничара.Употреба 

временскеодредница: дан,седмица, 

месец, година. Правилно записивање 

датума. Навођење редоследа смењивања 

годишњих доба, дужине трајања и називе 

месеца који их чине.  

илустрације, 

асоцијације, 

мултимедијала 

настава  

посматра 

оквиру 

минипројект

а  истражује 

сакупља  

ствара, игра 

се 

експеименти

ше 

 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама; 1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи 

оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти; 1ПД.1.4.3. уме да одреди 

стране света помоћу Сунца; 1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век; 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара. 

Средњи ниво Ученик уме да: 1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела; 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена. 

Напредни ниво Ученик уме да: / 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања ученика); 

 - писмена провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања); 

 - ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 

складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1. Кретање 

облика у 

простору 

Кретање више облика у простору, 

кретање једног облика у простору. 

Појмови: кретање, простор. 

Развијање способности за опажање 

облика, карактера облика и опажење 

облика у кретању.Развијање стваралачке 

имагинације. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад, 

графички радови, 

игровне активности 

истраживачки рад 

- цртање - 

бојење - 

прављење - 

сецкање - 

лепљење - 

процењивање 

Српски језик 

Свет око нас 

Математика 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

2. Дејство 

светлости на 

карактер 

облика 

(светлост)  

Природна и вештачка светлост, 

силуета, сенка (сопствена и бачена), 

фигура и позадина, светло и сенка у 

фигури.  Појмови: светлост, силуета 

Развијање способности за компоновање, 

рекомпоновање и дејство светлости на 

карактер облика. Упознавање и уочавање 

појаве светлости и сенке која их прати. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, 

игровне активности 

истраживачки рад 

посматрање - 

уочавање - 

закључивање 

- цртање - 

бојење - 

процењивање 

Свет око нас 

Математика 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

3. Амбијент – 

сценски 

простор 

Израда маски, костима и сцене.  

Појмови: амбијент, сцена. 

Опажање амбијента, реконструкција 

ситуације и сценског простора. 

Формирање сценског израза. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, 

истраживачки рад 

посматрање 

уочавање 

прављење 

процењивање 

Српски језик 

Математика 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 

4. Лепо 

писање са 

калиграфијом 

Писање латиничких слова упоредо 

са ћириличким словима. Писање 

латиничких и ћириличких слова у 

складу са калиграфским 

принципима. Појмови: латиница и 

ћирилица. 

Развијање навика лепог писања. 

Развијање осећаја за лепо писање 

ћириличним и латиничним словима. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, 

игровне активности 

истраживачки рад 

 писање 

упоређивање 

процењивање 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 

5. Контраст 

(каомотивациј

а за опажање 

облика) 

Природни и вештачки облици, 
слагање - разлагање, разлагање - 

слагање, једнобојан - вишебојан, 

обрађен - необрађен, прав - крив, 

једноставан - сложен, испупчен - 

удубљен. Појмови: контраст. 

Стицање искуства о контрасту облика, 
коришћењу материјала за рад. Адекватно 

и активно учествовање у презентацији 

радова. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, 

игровне активности 

истраживачки рад 

уочавање 

прављење 

креирање 

анализирање  

процењивање 

Музичка 

култура, Свет 

око нас 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 

6.Индивидуал

но коришћење 

различитих 

материјала за 

рад(паковање) 

Обликовање необичних објеката 

Појмови: паковање. 

Стварање услова за индивидуално 

коришћење материјала за рад. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, 

игровне активности 

истраживачки рад 

опажање 

тумачење 

креирање 

цртање 

анализирање 

Свет око нас 

Од играчке 

до рачунара 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

7. Знаци и 

симболи 

Печат, грб, симболи, словни и 

нотни знаци.  Појмови: хералдика. 

Развијање навика за коришћење  симбола 

у изражавању помоћу визуелних знакова. 

Развијање маштовитог и стваралачког 

рада. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, 

игровне активности 

истраживачки рад 

посматрање 

уочавање 

цртање 

прављење 

процењивање

креирање 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Математика 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 

8. Једнобојна 

композиција 

употребних 

предмета 

(клуаж) 

Једнобојна композиција употребних 

предмета. Појмови: клуаж, 

једнобојан. 

Коришћење технике клуажа као 

једнобојне композиције употребних 

предмета. Уочавање једнобојне 

композиције кроз практичну активност. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови,  

истраживачки рад 

прикупљање 

прављење 

бојење 

сликање 

процењивање 

свет око нас 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 

9. Замишљања Вербални опис, текст, 

фотографија...  Појмови: 

фотографија. 

Ликовно изражавање доживљаја из 

искуства, непосредног окружења као и из 

маште. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, и 

размишљање 

разговарање 

цртање 

сликање  

Српски језик 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 

10. 

Преобликова

ње материјала 

или предмета 

њиховим 

спајањем 

Преобликовање материјала или 

предмета њиховим спајањем. 

Појмови: везивање. Оријентациони 

избор ликовних дела и споменика 

културе према садржајима 

програма 

Стицање искуства о коришћењу 

материјала за рад.  Развијање 

способности за препознавање 

традиционалне и  модерне уметности. 

Стицање искуства о компоновању и 

рекомпоновању. 

групни рад, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

графички радови, 

игровне активности 

истраживачки рад 

спајање 

везивање 

прављење 

преобликова

ње  

 трагање 

Математика 

Свет око нас 

Начин провере постигнућ - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару);  

- естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих 

материјала). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: да код ученика развија интересовање, музичку осетљивост и креативност, 

оспособљава за разумевање могућности музичког изражавања, развија осетљивост за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе 

свога и других народа. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1. Извођење 

музике 

 

 

 

а) Певање: 

 

 

 

 

 

 

 

б) Свирање: 

- Певање песама (учење по слуху) 

различитог садржаја и расположења, 

традиционалне и уметничке музике 

које су примерене гласовним 

могућностима и узрасту ученика. 

Повезивање садржаја песама са 

садржајима осталих 

извођење музичких игара. Певање 

једноставних модела и наменских 

песама као звучне припреме за 

поставку музичке писмености.  - 

Свирање пратње за бројалице, песме, 

игре на различитим изворима звука. На 

основу искуства у извођењу музике, 

препознати: темпо,  динамичке 

разлике, различита  расположења на 

основу изражајних елемената, познату 

песму на основу карактеристичног 

одломка мелодије. 

- неговање способности извођења 

музике и разумевања могућности 

музичког изражавања (певање – 

свирање);  

  

- развијање осетљивости за музичке 

вредности упознавање уметничке 

традиције и културе свога и других 

наро-да. 

- вербалне методе - 

метода графичких 

радова - 

демонстративна - 

практични рад  - 

игровне активности, 

истраживачки рад 

ученика  - 

комбиновани рад - 

интерактивне методе 

- фронтални - групни 

- рад у паровима - 

индивидуални  - 

комбиновани 

- слуша  - 

пева  - 

илуструје - 

закључује - 

свира - игра - 

ствара - 

сарађује - 

посматра 

Српски језик 

Ликовна 

култура Свет 

око нас 

Математика 

Народна 

традиција, 

Физичко 

васпитање 

Начин провере постигнућ - степен усвојености ученикових знања, умења и навика - сагледавање општег ангажовања и рада 

ученика  - испуњавање одрђених норми (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког 

појединца остварен у току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се 

бројчано.) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

2. Слушање 

музике 

- Слушање вокалноинструменталних 

композиција за децу и кратких  

инструменталних композиција 

различитог садржаја и расположења, 

као и музичких  прича. Слушање 

народних песама и игара. У слушаним 

примерима препознати: различите 

тонске боје (гласове и инструменте), 

различита темпа, динамичке разлике, 
различита расположења на  основу 

изражајних елемената, као и 

композицију коју су слушали, а на 

основу  карактеристичног одломка. 

Оспособљавати ученике да наведу 

примере присуства  музике у 

свакодневном животу 

- оспособљавање за развијање 

критичког мишљења (исказивање 

осећања о музици која се изводи или 

слуша) - стицање навике слушања 

музике, подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање 

музичких порука 

- вербалне методе - 

метода графичких 

радова - 

демонстративна - 

практични рад  - 

игровне активности  

- истраживачки рад 

ученика  - 

комбиновани рад, 

интерактивна метода 

методе - фронтални - 

групни - рад у 

паровима - 

индивидуални  - 

комбиновани 

слуша - 

изражава - 

закључује  - 

истражује  - 

уочава - 

илуструје 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућ - степен усвојености ученикових знања,умења и навика 

- сагледавање општег ангажовања и рада ученика  

- испуњавање одрђених норми (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца 

остварен у току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.) 

3. Стварање 

музике 

- Опонашање звукова из непосредне 

околине, спонтаном или договореном  

импровизацијом. Ритмичким и звучним 

ефектима креирати једноставне пратње 

за бројалице, песме, приче, стихове, 

музичке игре, користећи при том 

различите изворе звука. Креирање 

покрета уз музику коју певају или 

слушају ученици. Смишљање малих 

ритмичких целина помоћу различитих 

извора звука.  

- развијање интересовања, музичке 

осетљивости  и креативности 

вербалне методе - 

метода графичких 

радова - 

демонстративна - 

практични рад  - 

игровне активности  

- истраживачки рад 

ученика - 

комбиновани рад - 

интерактивне 

методе, фронтални  

креира - 

истражује - 

изражава - 

опонаша - 

репродукује - 

анализира - 

закључује 

Српски језик 

Начин провере постигнућ - степен усвојености ученикових знања,умења и навика 

- сагледавање општег ангажовања и рада ученика  

- испуњавање одрђених норми (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца 

остварен у току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    108 

 

Предмет:   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    3 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

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

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1. Ходање и 

трчање 

-Поновити вежбе из првог разреда и 

комбиновати их са ходањем у кретању, 

опружањем колена стајне ноге, предножно 

погрченом замајном и правилним радом 

руку. Ходање и на знак, промена правца. 

Поређати палице (обруче, вијаче). Брзо 

трчање до 10 метара и прелазак у спорије 

трчање са меким и постепеним 

заустављањем. Трчање са променом прaвц 

Овладати природним и изведеним, 

елементарним правилним 

кретањима у различитим условима 

извођења; Развој и усавршавање 

моторичких способности; 

Формирање морално–вољних 

квалитета личности; Чување 

здравља и заштита природе и 

човекове околине;  

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани  

технике учења 

(посматрања и 

извођења)  

демонстрација, 
комуникација,   

посматрају, 

слушају, 

вежбају  трче, 

ходају,  

играју се, 

повезују, 

планирају, 

евалуација, 

повезују  

Трчање са 

променом 

правца – Свет 

око нас,   

Математика 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  

2. Скакање и 

прескакање 

- Прескакање вијача  комбинације: 

једноножни скокови наизменичном ногом 

преко поређаних вијача или палица; по две 

вијаче или палице сукцесивно поређане 

као "канали": једноножним одразом испред 

вијаче прескочити "канал" доскочити  

Доприноси интелектуалном развоју 

личности; Развој моторичких 

способности; Стицање и 

усавршавање моторичких 

способности; Усвајање знања ради 

разумевања значаја физичког васп.; 

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани  

технике учења  

практично вежбање,  

посматрају, 

слушају, 

вежбају 

евалуација, 

повезују са 

свакод.живот 

Вежбе 

(скакања и 

прескакања) -  

- Математика 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

3. Вежбе 

(скакања и 

прескакања) 

упором 

рукама 

-Поновити вежбу из првог разреда, са мало 

израженијим ослонцем на руке. Боком 

поред шведске клупе, упор и одскоком 

једне ноге прескочити клупу, доскочити на 

другу ногу.  -Исто, са маказицама изнад 

клупе. Скок удаљ и увис: поновити и 

усавршавати вежбе из првог разреда; 

увежбавати доскоке са повишене 

површине, комбиновати увинутим телом, 

згрченим ногама и са окретом са 90 и 180. 

Прескакање кратке вијаче у месту са 

међупоскоком и комбиновати са скок 

Формирање морално-вољних 

квалитета личности; Стицање и 

развијање свести  о потреби 

здравља,чувања здравља и заштита 

природе и човекове средине. 

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални 

комбиновани  

  

технике учења 

(посматрања и 

извођења)  

  

демонстрација, 

вербална 

посматрају, 

слушају, 

вежбају, 

играју се, 

повезују са 

свакодневни

м животом, 

примењују, 

организују 

свет око нас 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  

4. Бацања и 

хватања 

-Поновити бацање лоптице из места у 

одговарајући циљ; комбиновати вежбу из 

ходања. - Вежбе руковања лоптом 

поновити и комбиновати на следећи начин: 

бацити лопту увис, окренути се за 360, или 

пљеснути рукама, лопту ухватити после 

одскока од тла; лопту ухватити и водити у 

месту једном па другом руком; исто, али 

лопту после хватања и вођења у месту, 

додати пару са једном рукомако је лопта 

мањег обима и са две руке лопту ако је 

лопта већег обима. Вођење лопте у ходању 

Доприноси интелектуалном развоју 

личности;  Развој моторичких 

способности;  Стицање и 

усавршавање мотори чких 

способности; Формирање морално–

вољних квалитета личности;  

Редовно активно учествује у 

настави физичког васпитања; 
Правилно изводи једноставне вежбе 

обликовања;  Вежба у адекватној 

опреми; Уме да одреди ком делу 

тела .Познаје правила  

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани  

технике учења 

(посматрања и 

извођења) 
демонстрација, 

вербална 

комуникација, 

практично вежбањ 

посматрају, 

слушају, 

вежбају,  

ходају,  трче, 

бацају,  

хватају, 

манипулишу 

предметима 

које бацају и 

хватају, 

Игре - 

Музичка 

култура, 

Математика 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

5. Вишења и 

пењања 

-Дохватно вратило: помицање улево и 

удесно погрченим ногама у вису предњем; 

помицање улево и удесно, у вису предњем 

са окретом 180 укрште-ним хватом. - 

Узмак корацима уз косу површину, 

нагласити правилан завр-шни положај - 

упор.  -Њихање уз помоћ-Пењање: уз 

лестве - поновити из претходног разреда и 

комбиновати са пењањем бочно, са 

наизменичним прехватањем и опирањем 

истовремено са обе ноге. 

Уочити своје моторичке 

способности; Остварити напредак у 

развоју моторичких способности; 

Вежба у адекватној опреми; Током 

вежбања развија своје способности 

за сарадњу и пријатељство; 

Истражује своје способности; 

Стицање знања испособности за 

решавање адекватних проблема у 

свакодневном животу; Развија 

културне, радне, етичке и естетске 

навике; Развити сналажљивост, 

упорност и истрајност .  

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани  

технике 

учењадемонстрација, 

вербална 

комуникација, 

практично вежбање, 

решавање 

проблемситуација,  

кооперативне 

методе, интерак.мет 

посматрају, 

слушају, 

вежбају,  

ходају,  трче, 

пењу се, 

провлаче се, 

спуштају се, 

играју се, 

повезујуживо

том, 

примењују, 

организују 

Пењање - 

Математика 

и Свет око 

нас 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  

6. Вежбе на 

тлу 

-Упор чучећи, померањем руку напред, 

упор лежећи за рукама; померањем руку 

назад, упор лежећи пред рукама. -Два 

повезана колута напред; колут напред и 

спојено скок пруженим телом; колут 

напред из упора стојећег опружених ногу. 

Из упора за рукама, ослањањем ногу на 

притку рипстола, греду или коцку, 

Развој спретности и окретности; 

Развијање менталнихспособности 

Развој физичких способности; Да 

изграђује позитивне особине 

ученика: упорност,  

систематичност,  уредност,  

тачност,  прецизност; 

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани 

посматрају, 

слушају, 

вежбају,  

ходају,  трче, 

скачу,  

прескачу, 

колутају 

Вежбе на тлу  

- Математика 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  

 

 

91 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

7. Вежбе 

равнотеже 

-На тлу и греди: упор клечећи на једној 

нози, заножити другом "мала вага". Ниска 

греда, клупа: поновити ходања из првог 

разреда; ходање са привлачењем на целом 

стопалу и у успону: истом ногом целом 

дужином клупе, истом ногом са неколико 

корака, наизменично, једном па другом; 

ходање на целомстопалу, опружене стајне 

и са предножењем друге ноге.  -Наскок: 

кораком, левом или десном ногом на 

почетак греде 

Развој спретности и окретности;  

Развијање менталних способности;  

Развој физичких способности;  Да 

изграђује позитивне особине 

ученика: упорност,  тачност,  

прецизност;  Стварање услова за 

социјално прилагођавање ученика 

на колективни живот и рад; Уочава 

своје моторичке способности и 

упоређује их са вршњацима;   

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани  

  

технике учења 

(посматрања и 

извођења)  

 

посматрају, 

слушају, 

вежбају,  

ходају,  трче,  

играју се, 

повезују са 

свакодневни

м животом,  

 

Наскок-

математика 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  

8. Вежбе 

реквизитима 

- Реквизите (палице, вијаче, обручи, коцке 

и обручи) користити приликом вежби 

обликовања, обучавања и увежбавања 

појединих садржаја, како је наведено у 

програму за први разред. 

Формирање морално – вољних 

квалитета личности; Вежба у 

адекватној опреми; Уз помоћ 

одраслих усклађује своје 

активности; Истражујесвоје 

способности; Усклађује своје 

кретање са кретањем реквизита у 

једноставним кретним 

активностима. 

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани 

технике учења 

демонстрација, 

вербална 

комуникација 

посматрају, 

слушају, 

вежбају,  

ходају,  трче,  

играју се, 

повезују са 

свакодневни

м животом,  

 

Елементарне 

игре - 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

9. Ритмичке 

вежбе и 

народни 

плесов 

- Поновити елементе ходања и трчања из 

првог разреда.  - Вијача: поновити 

елементе из програма за први разред и 

повезати их у композицију: њихање у 

бочној равни назад-напред, кружење, 

отворити је у предручењу, два суножна 

поскока са међупоскоком, два суножна 

поскока без међупоскока са окретањем 

вијаче напред, њихање и кружење у бочној 

равни на супротној страни, исти скокови, 

али са окретањем вијаче назад, зауставити 

вијачу у предручењу и наставити четири  

Развој моторичких и естетских 

покрета код ученика;  

Оспособљавање ученика да стечена 

знања и умења примене у 

свакодневни живот;  Стварање 

услова за социјално прилагођавање 

ученика на колективан живот и рад;  

Уз помоћ одраслих усклађује своје 

активности; 

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани  

технике учења 

(посматрања и 

извођења)  

демонстрација, 

вербална 

комуникација 

посматрају, 

слушају,  уче, 

вежбају, 

повезују са 

свакодневни

м животом, 

примењују, 

организују,  

играју се  

 

Плесови: Ми 

смо деца 

весела.  Једно 

коло по 

избору – 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  

10. 

Минимални 

образовни 

захтеви 

-Трчање на 30 метара, са поласком из 

усправног става: првих 20 метара трчи се 

по линијама и преко препрека, а иза циља 

лагано зауставља, без топота стопалима. 

Залетом и са једноножним одскоком 

наскок на повишену површину, одскок, 

хитрим савијањем ногу,. Скокови у дубину 

са сандука, козлића и греде: из усправног 

става, става спетног и узручења 

спуштањем у мали почучањ, заручење, 

замахом руку напред и. Бацање лоптице у 

циљ после неколико корака. 

Развој спретности и окретности;  

Развијање менталних способности;  

Развој физичких способности; Да 

изграђује позитивне особине 

ученика: упорност,  

систематичност,  уредност,  

тачност,  прецизност;  Стварање 

услова за социјално прилагођавање 

ученика на колективни живот и рад; 

Уочава своје моторичке 

способности и упоређује их са 

вршњацима; 

фронтални групни 

рад у паровима 

индивидуални  

комбиновани  

технике учења 

(посматрања и 

извођења)  

демонстрација, 

вербална 

комуникација 

посматрају, 

слушају,  уче, 

вежбају, 

повезују са 

свакодневни

м животом, 

примењују, 

организују,  

играју се  

Плесови 

састав уз 

музику –

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућ Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке 

способности ученика, спортско-техничка достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При 

оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, 

према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Овладавање 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. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ЈЕЗИК 

(граматика, 

правопис, 

ортоепија) 

Именице: заједничке и властите; род и број 

именица. Глаголи: радња, стање, збивање; 

разликовање облика којима се означава 

садашњост, прошлост и будућност. 

Разликовање лица и броја глагола. 

Потврдни и одрични облик глагола. 

Придеви: род и број придева; описни и 

присвојни придеви. Реченица: појам 

реченице; врсте реченица по значењу: 

обавештајне, упитне, узвичне и заповедне; 

главни делови реченице - предикат и 

субјекат; речи које означавају место, време 

и начин вршења радње; потврдни и 

одрични облик реченице. Уочавање 

управног говора у тексту. Речи које значе 

нешто умањено и увећано. Речи истог 

облика, а различитог значења. Речи 

различитог облика, а истог или сличног 

значења. Употреба великог слова у писању 

имена народа, вишечланих географских 

имена, празника, наслова књига, часописа 

и новина. Писање датума. Писање наз.ул. 

Примењује,  употребљава и 

правилно користи  знања о: 

знацима (тачка, упитник,узвичник), 

писању  великог слова нa почетку 

реченице, именима, презименима, 

надимцима, именима  градова, села, 

насеља, улица, школа,  називима 

песама, прича, књига, вишечланих 

географских појмова), писању 

речце НЕ уз глаголе, упитне 

реченице и упитне речце ЛИ, две 

тачке и зарез у набрајању, 

скраћенице. Уочава, препознаје, 

разликује  и класификује:  реченице 

по облику- потврдне и одричне, 

реченице  по значењу ( 

обавештајне, упитне, узвичне и 

заповедне), речи које именују бића, 

предмете и појаве  

Кооперативно 

учење, вршњачко 

подучавање, 

вербално – 

текстуална , игровне 

активности, 

демонстрација, 

интеракти-вна, 

метода станица, 

истраживачки рад, 

групни рад, 

самостални рад и 

решавање задатака 

код куће, метода 

писаних радова, 

примена 

електронског учења, 

партиципативна 

метода, метода 

замене улога, 

хеуристички 

приступ 

Посматрање, 

слушање, 

уочавање, 

описивање, 

осмишљавање, 

праћење, 

процењивање, 

презентовање, 

дебата, играње 

улога, 

повезивање, 

евалуација, 

анализа, 

разумевање, 

размишљање, 

критичко 

процењивање, 

решавање 

проблема, 

повезивање са 

свакодневним 

животом,  

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура, 

Народна 

традиција, 

Музичка 

култура,  

Од играчке 

до 

рачунара, 

Народна 

традиција 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ЈЕЗИК 

(граматика, 

правопис, 

ортоепија) 

Писање бројева словима. Писање речце НЕ 

уз глаголе, придеве и именице. Писање 

речце ЛИ. Азбука и абецеда. 

Интерпункцијски знак на крају 

обавештајних, упитних, узвичних и 

заповедних реченица. Писање сугласника ј 

у речима (отклањање грешака ако их 

ученици чине) - између самогласника и - о; 

Писање скраћеница типа: бр., уч., стр., год. 

и скраћенице за мере. Ортоепија Правилно 

изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х. 

Интонација реченице: тон и јачина  

именице,  властите и зајдничке 

именице, род и број именица, 

глаголе, придеве , као речи које 

означавају какво је нешто и какав је 

неко, придеве сличног и супротног 

значења, главне делове реченице - 

субјекат и предикат,  Именује, 

уочава и препознаје: глас,слог, 

самогласнике, сугласнике, 

слоготворно Р,  поделу речи на 

слогове у  једноставним 

примерима, основне глаголске  

комбиновани рад препознавање 

богаћење 

речника, 

сарађивање, 

преписивање, 

повезивање, 

предлаже, 

евалуира 

 

Стандарди Основни ниво 1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)   

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и  глаголско време (презент, 

перфекат и футур)  1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне  заповедне) и 

по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 1СЈ.1.4.4. препознаје 

антонимију  1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у  кући, школи 

и сл. 

Стандарди Средњи ниво 1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)   

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве;личне заменице; 

основне и редне бројеве) 1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу                   

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног  глаго.врем у друго 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и  по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне)   

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику   

Напредни ниво 1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне  придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве; глаголе)  1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких 

именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  

 1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин   У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

ученик/ученица:  1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем  су 

употребљени 1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу    

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено (квалитативно континуирано) контролна вежба, тест, самопроцењивање, диктат, рад на наставним листовима, 

заинтересованост и активност на часу, петоминутне вежбе. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма (облици 

и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

К 

Њ 

И 

Ж 

Е 

В 

Н 

О 

С 

Т 

- Школска и домаћа 

лектира     

- Читање текста 

 - Тумачење текста  

 - Књижевни      

појмови  

  

(Лирика,епика,драма 

-Научно - популарни 

и информативни 

текстови;  

-Читање текста 

-Тумачење текста 

Доживљава, разуме и повезује прочитано са сопственим 

искустом. - ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ.. Усваја појмове: прича, 

стих, строфа, песма. Казује напамет научене стихове. 

Уочава главне и споредне ликове, целину и поднаслов, 

процењује њихове поступке и заступа критички однос 

према њима, Разуме прочитан текст. Слободно 

(самостално) саопштава утисак о прочитаном тексту. 

Уочава хронологију и повезаност догађаја у приповедању, 

различито значење речи у тексту и тумачи њихову 

изражајну функцију. Уочавање разлике стварног од 

нестварног у бајкама, ток, место и време одвијања радње у 

књижевним текстовима. Анализира доживљаје и показује 

разумевање написаног. Препознаје моралне вредности и 

племените поступке, упућује емпатију, показује 

толеранцију. Негује  правилан однос према природи и 

њеном очувању. Упознаје појмове: драмски текст, драмска 

игра, сцена,позориште. Чита наглас и у себи са 

ограниченим временом. Усавршава читање у себи у 

функцији тумачења текста. 

Кооперативно 

учење, вршњачко 

подучавање, 

вербално игровне 

активности, 

демонстрација, 

интерактивна, 

метода станица, 

истраживачки рад, 

групни рад, 

самостални рад и 

решавање задатака  

писаних радова, 

партиципативна 

метода, замене 

улога, хеуристички 

приступ, 

комбиновани рад,  

Посматрање, 

слушање, 

уочавање, 

описивање, 

осмишљавање, 

праћење, 

процењивање, 

презентовање, 

дебата, играње 

улога, 

повезивање, 

евалуација, 

анализа, 

разумевање, 

примена, 

коришћење 

технологије, 

препознавање,  

Ликовна 

култура, 

Народна 

традиција, 

Од играчке 

до 

рачунара, 

Музичка 

култура, 

Грађанско 

васпитање 

Стандарди Основни ниво 1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме    

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                      

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

 Средњи ниво 1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме   

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, брзалице)        

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми   

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у  кжи.умет.текст 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)   

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и  дијалога  

 1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту 

Напредни ниво 1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст   

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено (квалитативно - континуирано), контролна вежба, тест, аутодиктат, самопроцењивање, диктат, рад на 

наставним листовима, заинтересованост и активност на часу, домаћи задаци 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остварива

ња 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активнос

т ученика 

Корелација 

ЈЕЗИЧКА  

КУЛТУРА 

Описивање Извештавање  Усмена и 

писмена вежбања  Ортоепске вежбе 

Ортографске вежбе Синтаксичке и 

стилске вежбе Лексичке и семантичке 

вежбе Диктати: Казивање напамет 

научених текстова (лирских, епских и 

драмских). Сценско приказивање 

драмског и драматизованог текста.  

Загонетање и одгонетање, састављање и 

решавање ребуса и укрштених речи. 

Служење речником и енциклопедијом за 

децу и писање сопственог речника.  

Неговање културе слушања саговорника; 

писање писма, честитке и разгледнице.  

Слушање и вредновање говора и 

разговора у емисијама за децу на радију 

и телевизији. Систематско увођење у 

начин планирања(израда подсетника) и 

писања тзв. слободних писмених састава. 

Два писмена задатка - један у првом и 

један у другом полугодишту. 

Правилно изговора речи.  Истиче битно уСаставља 

и пише  реченице и краћи састав о доживљеном и 

прочитаном. Показује развијене моралне 

вредности,емпатију, васпитава се за толеранцију и 

инклузију. Показује самосталност у раду, али и 

сарадњу кроз рад у пару или групи. Негује језичку 

културу кроз ортоепске и ортографске вежбе. 

Слободно и усмерено препричава по датом плану, 

путем одговора на питања. Преписује краће 

реченице и одломке из текстова ради побољшавања 

технике и брзине писања. Слободно се изражава. 

Прича на основу стваралачке маште по логичном 

редоследу. Уочава и именује изразита обележја 

једноставних предмета, омиљених играчака,  

описује биљке и животиње на основу посматрања и 

на основу личног искуства (сећања и знања).Гради 

речи: синониме, антониме, речи са умањеним и 

увећаним значењем. Усмерено и самостално 

саставља реченице, изражајно рецитује научене 

стихове и показује способност импровизовања 

драмског текста. 

 

Колективна 

и 

самостална 

посматрања 

приамбијен

тална 

наства, 

вршњачко 

подучавање

, вербално – 

текстуална 

метода, 

игровне 

активности, 

демонстрац

ија, 

интерактив

на, метода 

станица, 

истраживач

ки рад,  

Посматра

ње, 

слушање 
описивање

, 

осмишљав

ањ е, 

праћење, 

процењива

ње, 

презентова

ње , 

дебата, 

играње 

улога,  

Природа и 

друштво, 

музичка 

култура, Од 

играчке до 

рачунара 

Физичко 

васпитање 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма (облици 

и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

  Ствара сопствени речник. Израђује домаћи задатак и 

учествује у анализи на часу. Показује маштовитост и 

самосталност за  проширивања приче или измене краја. 

Загонета и одгонета. Сценски приказује драмске текстове.  

Влада техником писања и читања ћирилице и латинице 

(штампана и писана слова). Негује културу слушања 

саговорника.  Пише  писма, честитке и разгледнице. Слуша 

и вреднује говор и разговор у емисијама за децу на радију и 

телевизији.Планира (израђује  подсетник) за писање 

слободних писмених састава. 

групни рад, 

самостални рад и 

решавање задатака 

код куће, излети, 

шетње,  метода 

писаних радова, 

примена 

електронског 

учења, 

партиципативна 

метода, метода 

замене улога,  

повезивање, 

евалуација, 

анализа, 

разумевање, 

критичко 

процењивање, 

решавање 

проблема, 

повезивање са 

свакодневним 

животом, 
примена,  

 

Стандарди Основни ниво 1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,   учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша 

своје саговорнике   1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања    1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију 

реченице/стиха, без  тзв. „певушења“ или „скандирања“  1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи 

информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља   

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи  се теме, јасно структурира казивање 

(уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне информације  1СЈ.0.1.6. 

уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање  1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком  1СЈ.1.3.4. употребљава 

велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих),назива школе       1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама једноставне структуре  1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме  1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једноставан текст (до 400 речи)  1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава   

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)  1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), 

позивницу (за рођенданску прославу, забаву),разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 

 

 

 

 

98 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма (облици 

и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 Средњи ниво 1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена 

држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-

ов/-ев/-ин, -ски/  -чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; 

правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању  1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; 

варира језички израз (ред речи у реченици, типовe реченица, дужину реченице...)     1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 

организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућимдетаљима  1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава 

комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)  1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  1СЈ.2.3.7. саставља кратак 

дескриптивни текст  1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)   1СЈ.2.3.10. уме да попуни 

једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља,  година рођења, адреса, телефон; школа, 

разред, одељење)  1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира 

Стандарди Напредни ниво 1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене  1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса  1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу 

текста  1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст  1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)  1СЈ.3.3.6. 

издваја пасусе 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено (квалитативно континуирано) контролна вежба, тест, писмени задаци, самопроцењивање, диктат, рад на 

наставним листовима, заинтересованост и активност на часу, петоминутне вежбе 
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Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ  РАЗРЕДУ:  Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту јесте да оспособи ученика да на 

страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику о темама из свог непосредног окружења. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1.Добро 

дошли 

Oбнављање градива другог разреда и 

Ученици би требало да увиде да се језик не 

учи поново већ да све сто знамо, само 

проширујемо учимо да пишемо! Енглески 

алфабет, представљање себе и других; 

упознавање и поздрави; идентификација и 

именовање предмета у школи и учионици; 

активности у школи и учионици; бројеви 

од један до педесет, именовање дана у 

недељи пружање помоћи ученицима  

-усвајање нових знања(алфабет) и 

њихова примена на научене 

садржаје,  -разумевање краћих 

текстова и -оспособљавање за 

самостално комуницирање о 

познатим темама,  -примена 

усвојених структура,  -описивање, 

кратким структурама, познате 

ситуације,  -увежбавање гласног 

читања и писања. 

усмено испитивање 
групи,рад у пару), 

провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,         

тестирањ 

црта пева, 
лепи боји игра 

по улогама      

црта по 

диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава  

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас        

Математика 

2.Животиње 

и природа 

-именовање и описивање кућних 

љубимаца, животиња на фарми и дивљих 

животиња, описивање места на којима 

дивље животиње живе;  изражавање 

величина, броја и облика   

- 

-даљи рад на 

описмењавању,поштујући 

правопис,  -разумевање краћих 

текстова и одговарање на 

одговарајући начин,  -

оспособљавање за самостално 

комуницирање о познатим темама,  

-примена усвојених структура,  -

описивање, кратким структурама, 

познате ситуације,  -примена 

стечених знања,  -увежбавање 

гласног читања.   

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,        

тестирање 

, лепи боји 

игра по 

улогама црта 

по диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава 

упутстава 

богати речник       

упоређује 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

3.Моје тело 

и ја 

-идентификовање делова тела и лица -

описивање физичког изгледа -изражавање 

емоција -описивање тренутних активности 

и способности -идентификација облика, 

величина и дужина 

вокабулара и једноставних 

конструкција,  -разумевање краћих 

текстова и одговарање на 

одговарајући начин,  -разумевање 

вербалних садржаја уз помоћ 

невербалне комуникације,  -

описивање, кратким структурама, 

познате ситуације,  -примена 

усвојених структура,  -

репродуковање рецитација и 

песама, даљи рад на описмењавању.   

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,        

тестирање 

сецка, лепи 

боји игра по 

улогама црта 

по диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава 

упутстава 

богати речник       

упоређује 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас  

  

Физичко 

васпитање 

4.Мој дом -именовање просторија у кући и стану,  -

именовање активности које се обављају у 

кући током дана;  -именовање делова 

намештаја; орјентисање у простору, 

предлози (у, на, испод); описивање 

различитих облика 

-усвајање новог и понављање 

старог вокабулара и једноставних 

конструкција,  -разумевање краћих 

текстова и одговарање на 

одговарајући начин,  -разумевање 

вербалних садржаја уз помоћ 

невербалне комуникације,  -

описивање, кратким структурама, 

познате ситуације,  -примена 

усвојених структура,  -

репродуковање рецитација и 

песама, даљи рад на описмењавању. 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,        

тестирање 

црта, пева 

сецка, лепи 

боји игра по 

улогама црта 

по диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава 

упутстава 

богати речник       

упоређује 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

5.Празници -именовање  одевних предмета -именовање  

временских прилика -одевни  предмети у 

односу на годишња доба и временске 

прилике -постављање питања и давање 

одговора -описивање свакодневних 

активности  

- 

усвајање новог и понављање 

вокабулара и једноставних 

конструкција,  -разумевање краћих 

текстова и одговарање на 

одговарајући начин,  -разумевање 

вербалних садржаја уз помоћ 

невербалне комуникације,  -

описивање, кратким структурама, 

познате ситуације,  -примена 

усвојених структура,  -

репродуковање рецитација и 

песама,  -даљи рад на 

описмењавању,  -увежбавање 

гласног читања. 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,  

тестирање 

сецка, лепи 

боји игра по 

улогама црта 

по диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава 

упутстава 

богати речник       

упоређује 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 

6.Одећа -именовање  одевних предмета -именовање  

временских прилика -одевни  предмети у 

односу на годишња доба и временске 

прилике -постављање питања и давање 

одговора -описивање свакодневних 

активности  

 

-усвајање новог и понављање 

старог вокабулара и једноставних 

конструкција,  -разумевање краћих 

текстова и одговарање на 

одговарајући начин,  -разумевање 

вербалних садржаја уз помоћ 

невербалне комуникације,  -

описивање, кратким структурама, 

познате ситуације,  -примена 

усвојених структура,  -

репродуковање рецитација и 

песама, даљи рад на описмењавању 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,        

тестирање 

црта, пева 

сецка лепи 

боји игра по 

улогама црта 

по диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава 

упутстава 

богати речник       

упоређује 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

7.Спортови и  

активности 

-именовање спортских дисциплина -

изражавање могућности употребом 

глагола CAN -постављање питања и 

давање одговора употреба глагола у 

изражавању тренутних активности 

-усвајање новог и понављање 

старог вокабулара и једноставних 

конструкција,разумевање кратких 

текстова, одговарање на 

одговарајући начин,  -разумевање 

вербалних садржаја уз помоћ 

невербалне комуникације,  -

описивање, кратким структурама, 

познате ситуације,  -примена 

усвојених структура,  -

репродуковање рецитација и 

песама, даљи рад на описмења 

усмено испитивање, 

групи, 

рад у пару), 

провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,      

тестирање 

црта, пева 

сецка, лепи 

бојицрта по 

диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава 

упутстава 

богати речник       

упоређује 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура  

  

Свет око нас  

  

Физичко 

васпитање 

8.Храна -именовање намирница(воће, поврће), 

здрава храна -именовање прибора за јело, 

оброка -куповина намирница -изражавање 

молбе и захвалности -изражавање 

осећања глади и жеђи -изражавање 

допадања и недопадања -описивање хране 

из различитих делова света 

-усвајање новог и понављање 

старог вокабулара и једноставних 

конструкција,  -разумевање краћих 

текстова и одговарање на 

одговарајући начин,  -разумевање 

вербалних садржаја уз помоћ 

невербалне комуникације,  -

описивање, кратким структурама, 

познате ситуације,  -примена 

усвојених структура,  -

репродуковање рецитација и 

песама, даљи рад на описмењавању. 

усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), провера, 

увежбавање, 

конверзација, 

драматизација,        

тестирање 

црта, пева 

сецка лепи 

боји игра по 

улогама црта 

по диктату 

повезује 

звучни 

материјал са 

илустрацијом 

извршава 

упутстава 

богати речник       

упоређује 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 
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Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Да ученици савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;упознају 

римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих;успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; упозната 

својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;упознају зависност резултата од компонената операције;знају да израчунају вредност 

бројевног израза са највише три операције;умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;знају да одреде вредност израза са 

словима из дате вредности слова;знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; упознају и правилно записују разломке чији је 

бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10; успешно решавају текстуалне задатке; формирају представе о правој и полуправој;уочавају и умеју да цртају 

прав, оштар и туп угао;знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и 

шестара);стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;упознају мерење масе 

тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век). 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ 

ДО 1000 И 

ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА 

Декадно записивање и читање бројева до 

1000. Упоређивање бројева према 

њиховим декадним записима. Писање 

бројева римским цифрама. Сабирање и 

одузимање бројева у блоку до 1000. 

Дељење са остатком у блоку бројева до 

100 (укључујући и усмене вежбе). 

Множење и дељење троцифреног броја 

једноцифреним. 

Савладати: читање, писање и 

упоређивање природних бројева до 

1000; упознати римске цифре (I, V, 

X, L, C, D, M) и принцип читања и 

писања бројева помоћу њих; 

успешно обављати све четири 

рачунске операције до 1000. 

упозната својства операција 

користити за рационалније (лакше) 

рачунање; упознати зависност 

резултата од компонената 

операција; израчунавање вредности 

бројевног израза са највише три 

операције; 

Фронталним, 

групним, радом у 

пару, 

индивидуалним и 

комбинованим 

облицима рада 

успоставити:  

кооперативно 

учење, вршњачко 

подучавање, 

самосталан рад и 

решавање задатака 

у школи и код куће, 

решавање проблема  

Посматрају,сл

у 

шају,уочавају,

п 

овезују,запису

ј 

у,анализирају,

з акључују, 

користе 

рачунске 

радње 

Српски језик 

(Писање 

датума); 

Природа и 

друштво 

(Упознавање 

са 

временским 

одредницама 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 

1000 И 

ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА 

Изрази. Коришћење заграда 

и њихово изостављање. 

Својства рачунских 

операција и њихова примена 

на трансформисање израза и 

за рачунске олакшице. 

Употреба знакова за скуп и 

припадност скупу: { },  

Једначине облика попут: x ± 

13 = 25, 125 - x = 25, 5 · x = 

225. Неједначине облика 

попут:  x > 15, x < 245. Скуп  

читање и записивање помоћу слова својства 

рачунских операција; решавање  једноставније 

једначине у скупу бројева до 1000; упознавање 

и правилно записивање разломака чији је 

бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10; 

успешно решавати текстуалне задатке 

хеуристички 

приступ , радом на 

тексту, писаним и 

графичким 

радовима, 

демонстративном 

методом, 

практичним 

радовима, игровним 

активностима,   

учествују у 

групном раду, 

самостално 

састављају 

текстуалне 

задатке, 

сарађују, 

пишу, цртају, 

размишљају 

Ликовна 

култура 

(Компоновањ 

е разних 

материјала);Г 

рађанско 

васпитање 

(Подстицање 

групног рада, 

договарања и 

сарадње са 

вршњацима). 
Стандарди  

Основни ниво 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој 

бројевној полуправoj  1МА.1.1.2.  рачуна  вредност  бројевног  израза  са  највише  две  операције  сабирања  и 

одузимања у оквиру прве хиљаде    1МА.1.1.3. множи и дели без остатка  (троцифрене бројеве  једноцифреним) у 

оквиру прве хиљаде1МА.1.1.4.  уме  да  на  основу  текста  правилно  постави  израз  са  једном  рачунском 

операцијом  1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

 

Средњи ниво 

1МА.2.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  (паран,  непаран,  најве најмањи, претходни, следећи 

број) и разуме декадни бројни систем  1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  

1МА.2.1.5. уме да решава једначине 

 

Напредни ниво 

1МА.3.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  проблемских задатака  1МА.3.1.2. зна 

својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.  1МА.3.1.3.  уме да израчуна  бројевну  вредност  

израза  са  више  операција,  поштујући приоритет  1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 

текстуалној форми  1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом   

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Посматрање,бележење, активност на часу , усмена провера, писмено испитивање (петоминутно проверавање, 

писмене вежбе, контролне вежбе), тестирање (тестови знања, тестови способности, нестандардизовани тестови), 

домаћи задаци, међусобно оцењивање ученика, самооцењивање, примена знања у свакодневном животу. -

Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ГЕОМЕТРИ

ЈСКИ 

ОБЛИЦИ И 

ОДНОСИ 

МЕЂУ 

ЊИМА 

Кружница (кружна линија) и 

круг. Цртање помоћу шестара. 

Угао. Врсте углова - оштар, прав, 

туп. Паралелне и нормалне праве 

и њихово цртање помоћу обичног 

и троугаоног лењира.  

Правоугаоник и квадрат. 

Троугао. Цртање ових фигура 

помоћу лењира и шестара.  

Поређење и графичко 

надовезивање дужи. Обим 

правоугаоника, квадрата и 

троугла. 

Формирање представа о тачки, правој и 

равни; цртање паралелних и нормалних 

права, квадрата, правоугаоника, троугла 

и кружнице (помоћу лењира, 

троугаоника и шестара); стицање 

представе о подударности фигура (преко 

модела и цртања); одређивање обима 

правоугаоника, квадрата и троугла. 

Фронталним, групним, 

радом у пару, 

индивидуалним и 

комбинованим 

облицима рада 

успоставити:  

кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, 

самосталан рад и 

решавање задатака у 

школи и код куће, 

решавање проблема – 

хеуристички  

Посматрају,уоч

ају,анализирају

акључују,прове

ра вају 

резултат, 

користе прибор 

за цртање, 

конструишу, 

решавају 

задатке, 

састављају 

сами 

текстуалне 

задатке, 

сарађују, пишу, 

цртају,играју 

Слободне 

активности 

(израда 

зидних 

новина); 

Природа и 

друштво 

(Различити 

облици 

кретања и 

њихове 

основне 

карактеристи

ке;крета ње 

по правој 

линији,  

Стандарди Основни ниво 1МА.1.2.1.  уме  да  именује  геометријске  објекте  у  равни  (квадрат,  круг,  троугао, правоугаоник,  тачка, 

дуж,  права,  полуправа  и  угао)  и  уочава  међусобне односе  два  геометријска  објекта  у равни  

(паралелност,  нормалност, припадност)  1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица  

1МА.1.2.4. користи  поступак  мерења  површине  објекта,  приказаног  на  слици,  при чему је дата мерна 

јединица 

 Средњи ниво 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење 

дужине  1МА.2.2.4. уме да израчуна обим  троугла, квадрата и правоугаоника када  су подаци дати у истим 

мерним јединицама   

Напредни ниво 1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

Начин провере остварености стандарда постигнућа Посматрање,бележење, активност на часу , усмена провера, писмено испитивање (петоминутно проверавање, 

писмене вежбе, контролне вежбе), тестирање (тестови знања, тестови способности, нестандардизовани 

тестови), домаћи задаци, међусобно оцењивање ученика, самооцењивање, примена знања у свакодневном 

животу. -Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

РАЗЛОМЦИ Правилно записивање и 

графичко представљање 

разломака чији је бројилац 1, 

а именилац мањи или једнак 

10; Израчунавање  n-тог дела 

неке целине. 

Схватање појма разломака и њихово 

упоређивање (чији је именилац мањи или 

једнак 10);графичко приказивање разломка и 

израчунавање  n-тог дела неке 

целине;решавање текстуалних задатака са 

разломцима;примена наученог у 

свакодневном  животу. 

Фронталним, 

групним, радом у 

пару,индивидуалним 

и комбинованим 

облицима рада 

успоставити:кооперат

ивно учење, 

вршњачко 

подучавање, 

самосталан рад и 

решавање задатака у 

школи и код куће, 

решавање проблема –  

Посматрају,уоча 

вају,приказују,п 

редстављају,ана 

лизирају,закључ 

ују,проверавају 

резултат, 

решавају 

задатке, 

Ликовна 

култура 

(Ритам шара); 

Музичка 

култура 

(Свирање и 

извођење 

бројалица);Н

ар одна 

традицијаста

ри занати 

Стандарди Основни ниво 1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак  1/n  (n ≤ 10) и препозна његов графички приказ  1МА.1.3.2. 

уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

 Средњи ниво 1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  а/b (b ≤ 10, a < b) када  је графички приказан на фигури подељеној на b делова  

1МА.2.3.2.  уме  да  израчуна  n-ти  део  неке  целине  и  обрнуто,  упоређује  разломке облика 1/n  (n ≤ 10) 

Напредни ниво 1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак  а/b (b ≤ 10, a < b)  1МА.3.3.2. зна да 

израчуна део а/b (b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Посматрање,бележење, активност на часу , усмена провера, писмено испитивање (петоминутно проверавање, 

писмене вежбе, контролне вежбе), тестирање (тестови знања, тестови способности, нестандардизовани тестови), 

домаћи задаци, међусобно оцењивање ученика, самооцењивање, примена знања у свакодневном животу. -Обавезна  

је повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

МЕРЕЊЕ  

И 

 МЕРЕ 

Милиметар и километар. 

Килограм. Литар. Година и 

век. Односи између мањих и 

већих јединица који остају у 

оквиру блока бројева до 

1000. 

Усвојити основне јединице мере (милиметар, 

центиметар, дециметар, метар, километар, 

килограм, тона, литар, година, деценија, век, 

час, минут) и овладати применом у пракси  

као и односе између мањих и већих јединица 

који остају у оквиру блока бројева до 1000. 

Фронталним, 

групним, радом у 

пару, индивидуалним 

и комбинованим 

облицима рада 

успоставити:  

кооперативно учење, 

вршњачко 

подучавање, 

самосталан рад и 

решавање задатака у 

школи и код куће, 

решавање проблема – 

хеуристички приступ  

Посматрају, 

уочавају, мере, 

упоређују, 

анализирају, 

закључују, 

проверавају 

резултат, 

Српски језик 

(Писање 

скраћеница); 

Природа и 

друштво 

(Временске 

одреднице 

датум, 

година, 

деценија, век; 

ближа и даља 

прошлост); 

Музичка 

култур 
Стандарди Основни ниво 1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним 

ситуацијама  1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности  (l, dl, ml) 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)  1МА.1.4.4. уме да чита једноставније 

графиконе, табеле и дијаграме 

 Средњи ниво 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим 

ситуацијама  1МА.2.4.2.  зна  јединице  за  време  (секунда, минут,  сат, дан, месец,  година) и  уме да претвара  веће  

у мање  и  пореди  временскеинтерва-ле  у  једноставним ситуацијама  1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење 

запремине течности из већих у мање  1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање 1МА.2.4.5.  уме  

да  користи  податке  приказане  графички  или  табеларно  у  решавању једноставних  задатака и уме графички да 

представи дате податке 

Напредни ниво 1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да  претвара  из  једне јединице  

у  другу  и  пореди  временске  интервале  у сложенијим ситуацијама  1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење 

запремине течности  1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Посматрање,бележење, активност на часу , усмена провера, писмено испитивање (петоминутно проверавање, 

писмене вежбе, контролне вежбе), тестирање (тестови знања, тестови способности, нестандардизовани тестови), 

домаћи задаци, међусобно оцењивање ученика, самооцењивање, примена знања у свакодневном животу. -Обавезна  

је повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог 

природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.  Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: развијање 

основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;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 контуре система појмова из области природе и друштва; стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;усвајање 

цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења; развијање еколошке свести. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ПРИРОДА 

ЧОВЕК- 

ДРУШТВО 

Облици рељефа у окружењу: низије, 

котлине и планине (подножје, стране, 

обронци, врх планине);Облици 

појављивања воде у окружењу (река 

и њене притоке, бара, језеро...); 

Животне заједнице  и међусобни 

утицаји у животној заједници; 

Копнене животне заједнице (шуме и 

травнате области).Култивисане 

животне заједнице: обрадиво 

земљиште (воћњаци, повртњаци, 

њиве...) и паркови. Карактеристични 

биљни и животињски свет копнених 

животних заједница. Значај и 

заштита рељефа 

Савладати:  Развијање основних 

научних појмова из природних и 

друштвених наука; развијање 

основних појмова о ширем 

природном и друштвеном 

окружењу- завичају;развијање 

радозналости, интересовања и 

способности за активно упознавање 

окружења;развијање способности 

запажања основних својстава 

објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове 

повезаности;развијање основних 

елемената логичког 

Усмено испитивање 

(индивидуално 

испитивање, рад у 

групи, рад у пару, 

самостална 

припрема 

предавања 

ученика); писмене 

провере (контролне 

вежбе, иницијалне 

контролне вежбе, 

петоминутне и 

петнаестоминутне 

вежбе,  

Посматрање са 

усмереном и 

концентрисаном 

пажњом ради 

јасног запажања 

и уочавања 

света у 

окружењу 

(уочавање 

видних 

карактеристика) 

НТ 

(Познавање 

основних 

разлика 

између 

градског и 

сеоског 

начина 

живота); 

Грађанско 

васпитање 

(Подстица

ње групног 

рада, 

договарања 

и сарадње 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ПРИРОДА 

ЧОВЕК- 

ДРУШТВО 

(земљишта и копнених животних 

заједница). Водене животне заједнице (баре, 

језера, реке...). Карактеристични биљни и 

животињски свет водених животних 

заједница. Значај и заштита вода и водених 

животних заједница. Разлике и сличности 

воде и других течности (провидност, 

густина, вода и течност као растварачи). 

Понашање тела (материјала) у води и 

различитим течностима (плива - тоне, 

раствара се - не раствара се).Промене при 

загревању и хлађењу течности(промена 

температуре, испаравање - брже,спорије, 

замрзавање...).Основне карактеристике 

течности(променљивост облика, простор 

који заузима - запремина, слободна 

површина, услови тока...). Ваздух притиска 

и покреће. Променљивост облика и 

запремине.Промене које настају при 

загревању и хлађењу ваздуха (промена 

температуре, запремине, струјање 

ваздуха...).Чврсто, течно, гасовито - разлике 

и сличности (облик, запремина, понашање 

при механичким и топлотним 

утицајима).Промене материјала и објеката: 

повратне (испаравање, кондензовање, 

еластичност) и неповратне (сагоревање, 

рђање). 

окружења;развијање 

способности запажања 

основних својстава објеката, 

појава и процеса у окружењу 

и уочавање њихове 

повезаности;развијање 

основних елемената 

логичкогмишљења;стицање 

елементарне научне 

писмености, њена 

функционална 

применљивост и развој 

процеса учења; 

оспособљавање за 

сналажење у простору и 

времену; разумевање и 

уважавање сличности и 

разлика меёу појединцима и 

групама; коришћење 

различитих социјалних 

вештина, знања и умења у 

непосредном 

окружењу;развијање 

одговорног односа према 

себи, окружењу и културном 

наслеђу 

(мини пројекти, 

семинарски 

радови), огледи, 

израда збирки; 

тематски приступ; 

стварање ситуација 

учења; применом 

партиципативне 

методе, решавање 

проблем ситуација, 

кооперативне и 

интерактивне 

методе, 

амбијенталног 

учења. 

Практиковање - 

у настави, 

свакодневном 

животу и 

спонтаној игри 

и раду; 

Експериментиса

ње - намерно 

модификоване 

активности, 

огледи које 

изводи сам 

ученик; 

Истраживање - 

испитивање 

својстава и 

особина, веза и 

узрочнопоследи

чних односа; 

Стварање –

креативна 

продукција;  

Активности у 

оквиру мини-

пројекта -  

Српски 

језик, 

Професион

ал на 

оријентациј

а 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Стандарди Основни ниво 1ПД.1.1.1.  прави разлику између природе и производа људског рада                                                                                                                         

1ПД.1.1.2.  зна ко и шта чини живу и неживу природу 

1ПД.1.1.3.  зна заједничке карактеристике живих бића  

1ПД.1.1.4.  уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и  

размножавања    

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 

 1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе  

 1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса  

1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

Средњи ниво 1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини  

1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији 

 1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора - рељефа, вода, климе - и делатности људи  

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима   

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 

 1П.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  

 1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића  

 1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту  

 1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 

 1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе  

 1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног коришћења необновљивих 

ресурса  

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса   

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 

Напредни ниво 1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима   

1 ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања ученика); 

писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања); ученичке радове (мини пројекти, семинарски радови), огледи, израда збирки. -

Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

КРЕТАЊЕ 

У 

ПРОСТОРУ 

И 

ВРЕМЕНУ 

Различити облици кретања и њихове 

основне карактеристике (кретање по 

правој линији, кружно кретање, 

кретање телауочавање узрока 

настанка неких кретања и 

периодичног понављања).  Кретање 

производи звук (треперење затегнуте 

жице, гумице, затегнуте коже...).  

Када и како тела падају, клизају се и 

котрљају наниже.Оријентација према 

Сунцу и одређивање главних страна 

света. Оријентација помоћу плана 

насеља.Оријентација на географској 

карти Републике Србије (уочавање 

облика рељефа, вода, насеља, 

саобраћајнице, границе... завичај на 

карти Србије).  Временске одреднице 

(датум, година, деценија, век - ближа 

и даља прошлост). 

Препознавање ,именовање,  

разликовање и упоређивање  

различитих облика кретања и 

њихових уочавање узрока 

настанка неких кретања и 

периодичног понављања, као и 

када и како тела падају, клизају 

се и котрљају наниже., као се 

кретањем производи 

звук(треперење затегнуте жице, 

гумице, затегнуте 

коже...).Оријентисати се према 

Сунцу и одређивање главних 

страна света.Оријентисати се 

помоћу плана 

насеља.Оријентисати се  на 

географској карти Републике 

Србије 

Усмено испитивање 

(индивидуално 

испитивање, рад у 

групи, рад у пару, 
ученичке радове (мини 

пројекти, семинарски 

радови), огледи, израда 

збирки;тематски 

приступ;стварање 

ситуација 

учења;применом 

партиципативне 

методе,решавање 

проблем 

ситуација,кооперати 

вне и интерактивне 

методе,амбијенталн ог 

учења,рад на плану и 

географској карти 

Посматрање са 

усмереном и 

концентрисаном 

пажњом ради јасног 

запажања и уочавања 

света у 

окружењуБележење - 

записивање 

графичко, 

симболичко, 

електронско 

бележење 

опажања;Практикова

ње - у настави, 

свакодневном 

животу и спонтаној 

игри и раду; 

Истраживањеиспити

вање својстава и  

Слободне 

активности 

(израда 

зидних 

новина); 

математика 

(Линија, 

дуж); 

Ликовна 

култура 

(Израда 

рељефа); 

Физичко 

васпитање 

(Кретање по 

правој,кривој 

и вијугавој 

путањи) 

Стандарди Основни ниво 1ПД. 1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи 

оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти  1ПД. 1.4.3. уме 

да одреди стране света помоћу Сунца 1ПД. 1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, 

година, деценија и век  1ПД. 1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара 

 Средњи ниво 1 ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела 1ПД.2.4.2. 

зна да се светлост креће праволинијски 1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, 

облике рељефа и површинских вода  1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти 

времена 

Напредни ниво 1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских 

знакова 

Начин провере остварености стандарда постигнућа Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања 

ученика); писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и 

петнаестоминутне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања); ученичке радове (мини пројекти, 

семинарски радови), огледи, израда збирки. -Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и 

предлог за даље учење 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

НАШЕ 

НАСЛЕЂЕ 

Како откривамо прошлост 

(сведоци ближе и даље 

прошлости).  Трагови 

прошлости: материјални, 

писани, усмени и обичајни.  

Чувамо и негујемо остатке 

прошлости.  Некад и сад  

Одређивање ближе и даље 

прошлости (живот у породици, 

школи, насељу, завичају).  Мој 

завичај и његова прошлост-

културна и историјска (начин 

живота, производња и размена 

добара, занимања, одевање, 

исхрана, традиционалне 

светковине, игре, забаве...).  

Ликови из наших народних 

Читање, проналажење, 

прикупљање и чување извора 

везаних за: Откривање 

прошлости (сведоци ближе и 

даље прошлости), трагова 

прошлости: материјални, 

писани, усмени и 

обичајни.Чувамо и негујемо 

остатке 

прошлости.Одређивање ближе 

и даље прошлости (живот у 

породици, школи, насељу, 

завичају).Мој завичај и његова 

прошлост - културна и 

историјска (начин живота, 

производња и размена добара, 

занимања, одевање, исхрана, 

традиционалне светковине, 

игре, забаве...).Ликови из 

Усмено испитивање 

(индивидуално 

испитивање, рад у групи, 

рад у пару, самостална 

припрема предавања 

ученика); писмене 

провере (контролне 

вежбе, иницијалне 

контролне вежбе, 

петоминутне и 

петнаестоминутне вежбе, 

тестови знања, 

критеријумски тестови 

знања); ученичке радове 

(мини пројекти, 

семинарски радови), 

огледи, израда 

збирки;тематски 

приступ;стварање 

ситуација 

учења;применом 

Посматрање са 

усмереном и 

концентрисаном 

пажњом ради јасног 

запажања и уочавања 

света у окружењу 

(уочавање видних 

карактеристика); 

Груписање -уочавање 

сличности и 

различитости ради 

класификовања;Бележе 

ње- записивање 

графичко,симболичко,е 

лектронско бележење 

опажања;Практиковањ 

е - у настави, 

свакодневном животу 

и спонтаној игри и 

раду; Сакупљање-

прављење колекција, 

збирки, 

Српски језик 

(Народне 

умотворине); 

Ликовна 

култура 

(Израда 

ћилима); 

Музичка 

култура 

(Свирање и 

извођење 

бројалица);Н 

ародна 

традиција 

(увођење 

ученика у 

активности 

ревитализац 

ије традиције) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 песама, приповедака и бајки - 

повезаност догаёаја из 

прошлости са местом и 

временом догађања.  

Знаменити људи нашег краја 

(просветитељи, песници, 

писци, сликари, научници...). 

наших народних песама, 

приповедака и бајки - 

повезаност догађаја из 

прошлости са местом и 

временом догађања. Знаменити 

људи нашег краја 

(просветитељи, 

песници,писци,сликари, 

научници...). 

партициптивне 

методе,решавање 

проблем 

ситуација,кооперативне 

и интерактивне 

методе,амбијенталног 

учења. 

албуми из природног 

и друштвеног 

окружења;Активности 

у оквиру 

минипројекта - 

осмишљавање, 

реализација и 

презентација 

 

Стандарди сновни ниво 1ПД. 1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости  

1ПД. 1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД. 1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их 

средњи ниво 1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности  

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  

1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода  

1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду или личности је реч  

напредни ниво 1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања 

ученика); писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне 

вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања); ученичке радове (мини пројекти, семинарски радови), 

огледи, израда збирки. -Обавезна  је повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

МАТЕРИЈАЛИ 

И ЊИХОВА 

УПОТРЕБА 

Специфичне промене 

материјала под 

топлотним и 

механичким 

утицајима (метал, 

пластелин, вода, 

пластика различите 

тврдоће, дрво, восак, 

алкохол, крзно...).  

Електрична 

проводљивост воде, 

водених раствора и 

ваздуха (провера 

помоћу струјног кола 

са батеријом и малом 

сијалицом).  Ваздух - 

топлотни изолатор.  

Магнетна својства 

материјала 

(природни магнети, 

могућност 

намагнетисавања 

тела и особине које 

тада испољавају).  

Својства материјала 

одређују њихову 

употребу 

Познавање основних 

природних материјала, 

порекла и намене. 

Класификација материјала 

према особинама. Примена 

знања у примерима из 

живота. Извођење закључака 

на основу огледа. Уочавање 

повезаности између 

материјала и њихове 

употребе.. специфичних 

промена материјала под 

топлотним и механичким 

утицајима (метал, пластелин, 

вода, пластика различите 

тврдоће, дрво, восак, 

алкохол, крзно...).Уочавање 

принципа по коме 

наелектрисана тела привлаче 

друге предмете. Разумевање 

важности електричн струје за 

живот човека. Електрична 

проводљивост воде, водених 

раствора и ваздуха (провера 

помоћу струјног кола са 

батеријом и малом 

сијалицом). Ваздух - 

топлотни изолатор.Магнетна 

својства  

Усмено испитивање 

(индивидуално 

испитивање, рад у 

групи, рад у пару, 

самостална припрема 

предавања ученика); 

писмене 

проверекритеријумски 

тестови знања); 

ученичке радове (мини 

пројекти, семинарски 

радови), огледи, 

израда 

збирки;тематски 

приступ;стварање 

ситуација 

учења;применом 

партиципативне 

методе,решавање 

проблем 

ситуација,коопера 

тивне и интерактивне 

методе,амбијентал ног 

учења. 

Посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања 

света у окружењу (уочавање 

видних карактеристика); 

Описивање- вербално или 

ликовно изражавање 

спољашњих и унутрашњих 

запажања; Процењивање- 

самосталноГруписањеуочавање 

сличности и различитости ради 

класификовања; Праћење-

континуирано посматрање ради 

запажања промена; Бележење- 

записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања; 

Практиковање - у настави, 

свакодневном животу и 

спонтаној игри и раду; 

Експериментисање-намерно 

модификоване активности, 

огледи које изводи сам 

ученик;Истраживањеиспитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочнопоследичних односа; 

Стварање-креативна 

продукција;Активности у оквиру 

мини-пројекта- осмишљавање, 

реализација и презентација; 

Извођење огледа 

Српски језик 

Народна 

традиција 

(Упознавање са 

материјалима;Ста 

ри занати); 

Грађанско 

васпитање 

(Подстицање 

групног рада, 
сарадње са 

вршњацима). 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди сновни ниво 1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта  

1ПД. 1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала  

1ПД. 1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке  

1ПД. 1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност  

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу   

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха 

средњи ниво 1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање   

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава  

1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом 

окружењу   

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала     

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних промена материјала при којима не 

настају други материјали 

напредни ниво 1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи  

1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања ученика); писмене 

провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови знања, 

критеријумски тестови знања); ученичке радове (мини пројекти, семинарски радови), огледи, израда збирки. -Обавезна  је 

повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 Становништво нашег краја 

(сличности, разлике, 

суживот).  Дечија права, 

правила група (познавање, 

уважавање и живљење у 

складу са њима).  

Производне и непроизводне 

делатности људи и њихова 

међузависност.  Село и град, 

њихова повезаност, 

зависност и 

меёуусловљеност.  

Саобраћајнице у окружењу 

(понашање на 

саобраћајницама: прелазак 

преко улице - пута, кретање 

дуж пута, истрчавање на 

коловоз, коришћење јавног 

превоза, вожња бициклом, 

игра поред саобраћајница; 
именовање и препознавање 

на географској карти). Завод 

за унапређивање образовања 

и васпитања  Међусобни 

утицаји човека и окружења 

(начин на који човек мења 

окружење), утицај на 

здравље и живот 

Познавање становништва нашег 

краја (сличности, разлике, 

суживот). Примена знања у 

примерима из живота. Разумевање 

важности дечијих права, правила 

група (познавање, уважавање и 

живљење у складу са 

њима).Уочавање повезаности 

између људских потреба и 

делатности. Производне и 

непроизводне делатности људи и 

њихова међузависност.Разумети 

повезаност, зависност и 

међуусловљеност села и 

града.Сналажење у саобраћају- 

Саобраћајнице у окружењу и 

поштовање понашање на 

саобраћајницама: прелазак преко 

улице поред саобраћајница; 

именовање и препознавање на 

географској карти).Међусобни 

утицаји човека и окружења (начин 

на који човек мења окружење), 

утицај на здравље и живот. 

Усмено испитивање 

(индивидуално 

испитивање, рад у 

групи, рад у пару, 

самостална припрема 

предавања ученика); 

писмене провере 

(контролне вежбе, 

иницијалне контролне 

вежбе, петоминутне и 

петнаестоминутне 

вежбе, тестови знања, 

критеријумски тестови 

знања); ученичке 

радове збирки;тематски 

приступ;стварање 

ситуација 

учења;применом 

партиципативне 

методе,решавање 

проблем 

ситуација,кооперативне 

и 

Посматрање са 

усмереном и 

концентрисаном 

пажњом ради јасног 

запажања и уочавања 

света у окружењу; 

Праћење- 

континуирано 

посматрање ради 

запажања промена; 

Бележењезаписивање 

графичко, 

симболичко, 

електронско 

бележење опажања; 
Практиковање-у 

настави, 

свакодневном животу 

и спонтаној игри и 

раду; Истраживање -  

Сакупљањеправљење 

колекција, збирки, 

албума из природног 

и друштвеног 

окружења; 

Активности у оквиру 

минипројекта - 

осмишљавање, 

реализација и 

презентација. 

Српски језик 

Народна 

традиција 

(Упознавање 

духовне 

традиције нашег 

народа;оспособљ 

авање ученика 

запланирање 

свог 

професионалног 

развоја) Ликовна 

култура 

(Компоновање 

разних 

материјала);Грађ 

анско васпитање  
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди сновни ниво 1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови   

1ПД. 1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу  

1ПД. 1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу  

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите  

1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља   

1ПД. 1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике  

1ПД. 1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град, симболи, 

становништво  

средњи ниво 1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова   

1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама   

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности  

1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора - рељефа, вода, климе - и делатности људи 

напредни ниво 1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима  

1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема предавања ученика); писмене 

провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови знања, 

критеријумски тестови знања); ученичке радове (мини пројекти, семинарски радови), огледи, израда збирки. -Обавезна  је 

повратна информација за сваког ученика, као и предлог за даље учење 
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Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским 

опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног 

естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно 

добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања; увођење ученика у различите могућности 

комуникација; стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те активног учествовања у квалитетном 

естетском и просторном уреёењу животне околине.   

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

КОРИШЋЕЊЕ 

РАЗНИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА 

КОМПОНОВАЊЕ 

Ликовно изражавање ученика у 

функцији развијања мишљења и 

визуелног ликовног естетског 

сензибилитета за медијуме, уз 

коришћење разних материјала за 

компоновање, покрет у 

композицији, орнаментику, простор, 

одабирање случајно добијених 

ликовних односа по личном избору, 

плакат и ликовне поруке као 

могућност споразумевања;  - 

увођење ученика у различите 

могућности комуникација;  - 

стварање услова за развијање свести 

о потреби чувања човекове 

природне и културне  околине, те 

активног учествовања у 

квалитетном естетском и 

просторном уређењу животне  

околине 

Извршити дораду и преобликовање 

започетих облика коришћењем 

разних материјала за компоновање 

Предвиђена је 

провера 

остварености 

циљева учења 

наставног предмета 

кроз: усмено 

испитивање 

(индивидуално 

испитивање, рад у 

групи, рад у пару); 

естетска анализа и 

вредновање 

ученичких радова 

(индивидуални 

цртежи и радови од 

различитих 

материјала). 

Посматрање, 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, 

сликање, 

анализирање, 

истицање лепог 

српски 

језик, 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

КОМПОЗИЦИЈА 

И ПОКРЕТ У 

КОМПОЗИЦИЈИ 

-Композиција линија,  

-Композиција боја,  

-Композиција облика,   

-Композиција светлина и сенки,   

-Композиција разних материјала у 

складу са проширеним медијумима. 

Појмови: композиција. 

Схватити појам 

композиције линије, боја, 

облика, светлина и сенки, 

разних материјала. 

усмено испитивање 

(индивидуално испитивање, 

рад у групи, рад у пару); 

естетска анализа и 

вредновање ученичких 

радова (индивидуални 

цртежи и радови од 

различитих материјала). 

Посматрање, 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, 

сликање, 

анализирање, 

истицање лепог 

српски 

језик, 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 

ОРНАМЕНТИКА - Линеарна орнаментика,   

- Површинска орнаментика,  

 -Тродимензионална орнаментика. 

Појмови: орнамент. 

Схватити појам орнамента: 

линеарни, површински, 

тродимензионални. 

усмено испитивање 

(индивидуално испитивање, 

рад у групи, рад у пару); 

естетска анализа и 

вредновање ученичких 

радова (индивидуални 

цртежи и радови од 

различитих материјала). 

Посматрање, 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, 

сликање, 

анализирање, 

истицање лепог 

српски 

језик, 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 

ПРОСТОР 

(ПОВЕЗИВАЊЕ 

РАЗНИХ ОБЛИКА 

У ЦЕЛИНУ) 

- Аутоматски начин цртања,   

- Субјективно осећање простора,   

- Илузија простора, линије,   

- Површине, облици и боје у 

простору,   

- Шаљиви простор...  

Појмови: простор, илузија простора 

Различити аутоматски 

начин цртања, субјективног 

осећаја простора и илузије 

простора, линије, 

површиве, облика и боја у 

простору, шаљивог 

простора. 

усмено испитивање 

(индивидуално испитивање, 

рад у групи, рад у пару); 

естетска анализа и 

вредновање ученичких 

радова (индивидуални 

цртежи и радови од 

различитих материјала) 

 посматрање 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, 

сликање, 

анализирање, 

истицање лепог 

српски 

језик, 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 

ОДАБИРАЊЕ 

СЛУЧАЈНО 

ДОБИЈЕНИХ 

ЛИКОВНИХ 

ОДНОСА ПО 

ЛИЧНОМ 

ИЗБОРУ 

УЧЕНИКА 

Слика случај (извођење емотивно-

афективних садржаја према узрасту 

ученика). Појмови: машта 

Слика случај, извођење 

емотивноафеективних 

садржаја према узрасту 

ученика – развој маште. 

усмено испитивање 

(индивидуално испитивање, 

рад у групи, рад у пару); 

естетска анализа и 

вредновање ученичких 

радова (индивидуални 

цртежи и радови од 

различитих материјала) 

Посматрање, 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, 

сликање, 

анализирање, 

истицање лепог 

српски 

језик, 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ПЛАКАТ, 

БИЛБОРД, 

РЕКЛАМА 

Визуелне информације, 

поруке, препоруке ... 

Појмови: визуелна порука 

Објаснити визуелне 

информације, поруке, 

препоруке. 

усмено испитивање (индивидуално 

испитивање, рад у групи, рад у 

пару); естетска анализа и 

вредновање ученичких радова 

(индивидуални цртежи и радови од 

различитих материјала) 

Посматрање, 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, сликање, 

анализирање, 

истицање лепог 

српски 

језик 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 

ЛИКОВНЕ 

ПОРУКЕ КАО 

МОГУЋНОСТ 

СПОРАЗУМЕВАЊ 

Препознавање 

карактеристика инсеката, 

животиња, професија код 

људи... Појмови: 

визуелно споразумевањ 

Препознавање 

карактеристика инсеката, 

животиња, професија као 

код људи. Визуелно 

споразумевање – појам. 

усмено испитивање (индивидуално 

испитивање, рад у групи, рад у 

пару); естетска анализа и 

вредновање ученичких радова 

(индивидуални цртежи и радови од 

различитих материјала) 

Посматрање, 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, сликање, 

анализирање, 

истицање лепо 

српски 

језик, 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 

ЛИКОВНА ДЕЛА 

И СПОМЕНИЦИ 

КУЛТУРЕ;  ДЕЛА 

САВРЕМЕНИХ 

МЕДИЈУМА 

Ликовна дела и 

споменици културе,  дела 

савремених медијум, као 

и предмети етнокултуре 

која се односи на средину 

у којој ученици живе 

протеже се кроз сваку од 

целина. 

Стварање интересовања и 

потребе за посећивање 

изложби, галерија, 

споменика и чување 

културних добара 

усмено испитивање (индивидуално 

испитивање, рад у групи, рад у 

пару); естетска анализа и 

вредновање ученичких радова 

(индивидуални цртежи и радови од 

различитих материјала) 

Посматрање, 

опажање, 

уочавање, 

повезивање, 

цртање, сликање, 

анализирање, 

истицање лепог 

српски 

језик, 

природа и 

друштво, 

музичка 

култура, 

математика 

Начин провере остварености стандарда постигнућа Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема ученика); 

практичан рад (вежбе и друге активности);вредновање и самовредновање рада ученика. 
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Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање 

могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа. 

Неговање способности извоёења музике (певање/свирање);стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука;подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извоёење, слушање, истраживање и стварање музике);упознавање 

традиционалне и уметничке музике свога и других народа; развијање критичког мишљења; упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава 

музичке уметности. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

а) Певање  - Певање песама (учење по слуху 

и учење песме са нотног текста) различитог 

садржаја и расположења, традиционалне и 

уметничке музике које су примерене 

гласовним могућностима и узрасту ученика. 

Певање и извођење музичких игара (игре уз 

покрет, дидактичке игре).  - Певање модела и 

наменских песама као звучна припрема за 

поставку музичке писмености.  б) Свирање  - 

Свирање пратње за бројалице, песме, игре на 

ритмичким дечјим инструментима.  - 

Свирање једноставнијих песама на 

мелодијским инструментима Орфовог 

инструментарија. 

Развијање љубави према музичкој 

уметности, смисла за лепим и узвишеним, 

развијање способности изражавања 

звучним средствима, да певају песме по 

слуху и уз помоћ нотног текста 

различитог темпа и расположења, 

стваралачког приступа певању или 

свирању, интелектуалних и моторичких 

способности, стваралачких могућности 

музичког изражавања; Оспособљавање за 

свирање пратње за бројалице, песме, игре 

на ритмичким дечјим инструментима, као 

и свирање  

Певање и 

свирање 

песама;извође 

ње музичких 

игара; 

дидактичке 

игре 

Посматрају,

слушај у, 

уочавају,пев

ају,св 

ирају,играју,

опису ју, 

процењују, 

групишу, 

прате, 

повезују 

Природа и 

друштво,  

Српски 

језик, 

Ликовна 

култура, 

Народна 

традиција, 

Физичко 

васпитање, 

Грађанско 

васпитање 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема ученика); практичан рад 

(вежбе и друге активности);вредновање и самовредновање рада ученика. 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИК 

Слушање вокалноинструменталних 

композиција за децу и кратких 

инструменталних композиција различитог 

садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича.  - Слушање народних 

песама и игара.  У слушаним примерима 

препознати различите тонске боје (гласове и 

инструменте), различита темпа, динамичке 

разлике, различита расположења на основу 

изражајних елемената, као и композицију 

коју су слушали, а на основу 

карактеристичног одломка. Оспособљавати 

ученике да наведу примере присуства музике 

у свакодневном животу. 

Упознавање са вредностима музичке  

уметности и стицање потребе за 

самосталним упознавањем музичких дела 

из области народног и уметничког 

стваралаштва (певање модела и 

наменских песама као звучна припрема за 

поставку музичке писмености), основе 

музичке писмености и изражајних 

средстава музичке уметности.Стицање 

искуства у слушном разликовању звучних 

боја, препознавању композиција на 

основу карактеристичних одломака, и 

свирању делова песама. Навикавање 

ученика на пажљиво слушање музике, 

вокално инструмернталних композиција, 

ради квалитетнијег доживљаја, слушање  

народних песама уз извођење 

традиционалних игара,коло, плес. 

препознавање;

из вођење 

музичких 

игара;дидакти

чке игре,игре 

уз 

покрет;илустр

овање 

,евалуирање 

слушају, 

уочавају, 

описују, 

процењују, 

групишу, 

прате, 

повезују, 

анализирају, 

илуструју, 

активно 

учествују у 

свим 

видовима 

активности 

Природа и 

друштво,  

Српски 

језик, 

Ликовна 

култура, 

Грађанско 

васпитање 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема ученика); увид у доживљај 

слушане композициј 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Ритмичким и звучним ефектима креирати 

једноставне пратње за бројалице, песме, 

приче, стихове, музичке игре, користећи 

притом различите изворе звука (глас, тело, 

Орфов инструментаријум).  - Креирање 

покрета уз музику коју певају или слушају 

ученици.  - Смишљање музичких питања 

иодговора, ритмичка допуњаљка, мелодијска 

допуњаљка са потписаним текстом, 

мелодијска допуњаљка.  -Импровизовање 

дијалога на мелодијским инструментима 

Орфовог инструментарија 

Оспособљавање за прављење властитих 

дечјих инструмената, извођења 

бројалица помоћу дечјих инструмената 

и свирању једноставнијих песама на 

мелодијским инструментима. 

Подстицање ученика на изражајно 

певање традиционалне и уметнчке 

музике које су примерене гласовним 

могућностима и узрасту ученика, уз 

покрет (дидактичке игре), слободно 

разноврсно звучно импровизовање, 

опонашање звука из непосредне 

околине, смишљање малих ритмичких 

целина и састављање музичких игара уз 

покрет. 

Креирање 

једноставних 

пратњи;смиш

љање 

музичких 

питања и 

одговора;импр

овиза ција 

дијалога; 

музичке 

игре;извођење 

покрета уз 

музику 

Слушају, 

уочавају,свира

ју, 

играју,описују

, 

процењују,пра

те, повезују, 

анализирају,ак

ти вно 

учествују у 

свим 

видовима 

активностима 

српски 

језик 

Народна 

традиција, 

Физичко 

васпитање, 

Грађанско 

васпитање 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема ученика); практични радови, 

вредновање и самовредновање  стваралачког рада ученика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    108 

 

Предмет:   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    3 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким  активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), 

развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада.   

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

АТЛЕТИКА Техника трчања: поновити вежбе из претходних разреда; из упора 

мешовитог са рукама на зиду, рибстолу или некој справи, тело косо 

опружено: наизменично подизање пете (врхови прстију опиру се о 

тло) и спуштања на цело стопало, са опружањем колена; подизање 

предножно погрчене једне ноге (замашне), опружање колена стајне 

ноге (одразне); исто, али неколико пута поновити истом ногом, 

подизање пете и другом опружање колена и обрнуто; исте вежбе 

поновити у месту и лаганом кретању, са палицама испод погрчених 

лактова и иза леёа. Деоницу од 40 метара поделити на четири дела, 

полазак из усправног положаја са малим нагибом у правцу трчања: 

првих 10 метара лагано претрчати са подизањем предножно 

погрчене 

Правилно изводи 

једноставне вежбе 

обликовања. 

Развија 

експлозивну снагу 

брзине, 

спретности, 

прецизности. 

Развија снагу, 

Међуодеље 

њска и 

међуразред на 

такмичења; 

излет, крос, 

курсни 

облици, 

Ходају, 

трче, играју, 

вежбају, 

бацају, 

прескачу, 

гађају, 

такмиче се, 

Српски 

језик, 

Грађанско 

васпитање, 

Музичка 

култура, 

Природа 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 (замашне) ноге и опружање колена одразне; других 10 метара 

претрчати преко поређаних препрека и постављањем стопала 

на линију; трећих 10 метара брзо трчање, последњих 10 метара 

лагано трчање и иза циљне линије меко заустављање. Брзо 

трчање на 40 метара са поласком из високог положаја и 

чучња.Скокови: поновити вежбе скакања и прескакања (у 

дубину, преко препрека, кратке и дуге вијаче) и комбиновати 

са вежбама трчања.  Скок увис:прекорачном техником. Скок 

удаљ: згрчном техником.Бацање лоптице у циљ: поновити из 

претходног разреда; бацање левом и десном руком. 

Здравствено васпитање:твоја физичка форма,лична хигијена и 

хигијена здравља,правилна исхрана,правилан ритам рада и 

одмора. 

мишиће ногу и руку. 

Правилно трчи на 40 

м, брзо хода. Развија 

такмичарски дух, 

сарадњу, рад у 

колективу. Прескаче 

кратку и дугу вијачу, 

изводи вежбе скакања 

и прескакања; 

јавни наступи, 

дани спорта. 

Метод 

интервално 

интензивног и 

екстензивно г 

рада, 

стручноинстру

ктива н рад. 

хватају, дижу, 

посматрају , 

описују, 

процењују, 

групишу, 

прате, 

практикују , 

играју, 

повезују, 

анализирај у, 

прате, активно 

учествују у 

свим 

видовима 

активности 

друштво 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема ученика); практичан рад 

(вежбе и друге активности);штафетне игре,такмичења.  

 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА 

И ТЛУ 

Вежбе на тлу (за ученике и ученице): поновите елементе из 

претходна два разреда; поваљка на леёима са обухватањем 

колена на равној и косој површини. За напредније: колут назад 

на косој површини; колут назад из чучња или седа (са и без 

претклона) до упора; став на лопатицама - свећа; мала вага; 

припрема за став о шакама: пењући корак уз зид или рипстол 

(леёима окренут); из упора стојећег замах једном до високог  

заножења и одраз друге и са променом ногу. Предвежбе за 

премет странце. Обавезну вежбу на тлу из претходног разреда 

допунити колутом назад и ставом на лопатицама 

Оспособити ученике 

за правилно извођење 

колута напред, назад, 

чучња из седа. 

Правилно одржавање 

равнотеже тела на 

греди 

Међуодељењс 

ка и 

међуразредна 

такмичења;уч 

ешће у 

пројектима 

везаним за 

спорт;курсни 

облици,такми

чење 

Ходају, играју, 

трче, 

прескачу, 

скачу, хватају, 

гађају, 

такмиче се, 

дижу, 

посматрај 

Српски 

језик, 

Музичка 

култура, 

Грађанско 

васпитање 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења 

у оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 диференцирано према способностима ученика. За ученике дечје 

поскоке заменити са: три трчећа корака, суножни доскок и скок увито. 

Прескок (за ученике и ученице). Припрема за прескок козлића: 

поновити жабље скокове и вежбе скокова у дубину (са справа, из 

предњиха на круговима, вратилу или двовисинском разбоју); суножни 

скокови из суручног хвата на рипстолу у висини груди; суножни 

одскок и доскок на повишену површину; суножни узастопни поскоци 

на даску држећи се за руке помагача; са неколико корака залета, 

једноножни одскок испред даске, доскок суножно на даску, суножни 

доскок на струњачу; из упора на козлићу, неколико узастопних 

одскока подићи кукове уз помоћ два помагача; из чучња, на почетку 

шведског сандука, висине два оквира: опружањем зглобова ногу, 

жабљи скок, доскок на крај сандука и суножним одскоком и 

опружањем тела суножни доскок на струњачу. Вратило (за ученице и 

ученике): узмак корацима уз косу површину до упора стражњег, 

премах одножно до упора јашућег, спуст уназад до виса завесом о 

потколено, провлаком до виса узнетог и кроз вис стражњи саскок. 

Клупа, ниска греда, (за ученице): поновити вежбу из претходног 

разреда и додати наскок: лицем према клупи, греди - бочно, залет и 

одразом једне ноге наскок у став на другој нози, слободном заножити, 

одручити; саскок пруженим телом. Паралелни разбој до висине груди 

(за ученике): наскок у упор помицање напред разноручно, суручно, 

саскок; наскок, њих у потпору, саскок у зањиху; на почетку разбоја, 

наскок у упор, њих у упору, саскок у зањиху (за напредније ученике).  

Дохватни кругови (ученици): суножним одразом вис узнето, спуст 

напред до суножног става. 

правило 

пењање уз 

лестве и 

силажење. 

корективнопе

дагошки рад, 

приредбе и 

јавни наступи, 

дани спорта. 

Метод трајног 

рада,метод 

интервално 

интензивног и 

екстензивног 

рада, 

стручноинстру

ктиван рад. 

и прате 

групишу, 

практикуј у, 

пузе, наскачу 

 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема ученика); практичан рад 

(вежбе и друге активности); штафетне игре,такмичења 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИК А 

И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

Понављање и утврђивање градива из 

претходног разреда. Еластично и меко ходање 

и трчање.  Естетско обликовање тела:  - вежбе 

за обликовање трупа (претклон, заклон, 

отклон);  Окрети (истоимени на обе ноге, за 

90° и 180°) са покретима руку;  Скокови: 

маказице и мачји скок;  Вијача: галоп и 

повезати са елементима из претходног разреда.  

Лопта: бацања и котрљања. Повезати у 

ритмички састав са лоптом до 16 3/4 тактова.  

Плесови: Савила се бела лоза винова. Једно 

коло према избору. 

треба да науче да 

еластично ходају и 

трче. Естетско 

обликовање тела и 

вежбе за обликовање 

трупа (претклон, 

заклон, отклон). 

Окрети на обе ноге 

за 90 0 и 1800 са 

покретима. 

међуразредна 

такмичења; такмичења, 

корективнопедагошки 

рад, приредбе и јавни 

наступи, дани спорта. 

Метод трајног 

рада,метод интервално 

интензивног и 

екстензивног рада, 

стручноинструктиван 

рад. 

играју, прате, 

вежбају, бацају, 

прескачу, 

хватају, 

процењују, 

котрљају се, 

такмиче се, 

анализирај у, 

сарађују, пореде, 

класифику ју, 

евалуирај 

Српски 

језик, 

Музичка 

култура, 

Народна 

традиција, 

Грађанско 

васпитање 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 
Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема               

ученика); практичан рад (вежбе и друге активности); штафетне игре,такмичењ 

ОСНОВИ 

ТИМСКИХ 

ИГАРА 

Рукомет: држање лопте (мање гумене, или 

пластичне), уз радни положај тела, са две руке 

и замахом на горе, у висини рамена одвајање 

лопте на једној шаци - наизменично са обе 

стране; додавање и хватање у пару једном 

руком у месту; у тројкама, два ученика, један 

иза другог, са једне стране и један са лоптом 

на супротној страни 3-4 метара удаљености: 

вежбач без лопте се креће са неколико корака 

у сусрет вежбачу са лоптом, заузима основни 

став, прима лопту и враћа вежбачу са супротне 

стране, после чега се креће уназад до 

полазногположаја, иза саиграча, који понавља 

исту вежбу; у тројкама са две лопте: два 

ученика, сваки са лоптом бочно, један наспрам 

другог, са 34 метара одстојања, 

Оспособит и ученике 

за основне ставове у 

месту и кретању – 

напред, 

Међуодељењска и 

међуразредна 

такмичења;учешћ е у 

пројектима везаним за 

спорт; излет, крос, 

курсни облици, 

слободне активности 

Ходају, играју, 

трче, преска чу, 

скачу, хватају 

Српски 

језик, 

Грађанско 

васпитање 

 

 

 

128 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма (облици 

и методе) 

Актив

ност 

учени

ка 

Корелација 

 а трећи је на супротној страни без лопте, на краћем одстојању, креће се у 

основном ставу улево или удесно, и увек када се налази насупрот вежбача 

са лоптом, зауставља се у основни став, прима и враћа лопту, након чега 

настави кретање бочно наспрам другог играча са лоптом и понавља вежбу; 

шутирање из места; вођење лопте у месту и кретању; игра са коришћењем 

научених елемената 3:3.Кошарка: подизање лопте са пода, са две руке, 

горњим хватањем и заузимање радног положаја тела; исто, после 

неколико трчећих корака према лопти; прехватање лопте из руке у руку, 

после кружења лопте око кукова; бацити лопту увис и после одбијања од 

тла, ухватити лопту са две руке и заузети основни став (паралелни, 

дијагонални); у пару, потискивати лопту са две руке, у висини груди, 

наизменичним опружањем и савијањем руку; додавање и хватање са две 

руке, са краћег одстојања, у месту и после кретања према лопти и 

заустављања у основни став; додавање у тројкама, лицем према кошу, с 

лева на десно и обрнуто, преко средњег вежбача; пивотирање са лоптом; 

воёење лопте у месту и кретању са заустављањем и пивотирањем; 

шутирање из места, са и без коришћења табле, после воёења лопте у 

кретању и заустављања. Игра 3:3 уз коришћење научених елемената. 

Одбојка: основни став у месту, са положајем руку за одбијање, изнад главе 

и подлактицама; у кретању (напред, назад, бочно) и са заустављањем; у 

месту: ученик подбаци себи лопту (пластичну) изнад главе, заузме основи 

став и прими лопту у "гнезду", без одбијања; иста вежба, али после 2-3 

корака; иста вежба са одбијањем изнад главе; у пару: основни став, ученик 

себи подбаци лопту и одбија напред партнеру, овај ухвати лопту и изведе 

исту вежбу; иста вежба, са одбијањем подлактицама; исте вежбе изводити 

преко Завод за унапреёивање образовања и васпитања ластиша; један 

ученик подбаци лопту високо увис, и после одбијања лопте од тла, други 

ученик је одбије изнад главе (подвлачењем испод лопте); доњи чеони 

сервис; игра 1:1 и 2:2 почети подбацивањем или сервирањем, са 

различитим задацима у игри. 

десно, цикцак. 

Окретање око 

једне ноге. Игре 

лоптом индивидуа 

лно и у паровима, 

у тројкама: 

рукомет, кошарка 

и одбојка. 

Омогућити им 

правилан ритам 

рада и одмора. 

такмичења, 

приредбе и јавни 

наступи, дани 

спорта. Метод 

трајног рада,метод 

интервално 

интензивног и 

екстензивног рада, 

стручноинструктив

ан рад. 

такмич 

е се, 

дижу, 

посмат 

рају, 

прате, 

групи

ш у, 

практи 

кују, 

пузе, 

наскач 

у 

 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 
Усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару, самостална припрема ученика); 

практичан рад (вежбе и друге активности); штафетне игре,такмичења. 
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Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ:  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 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ЈЕЗИК 

(граматика, 

правопис, 

ортоепија) 

Граматика - Обнављање и утврђивање 

знања усвојених у претходним разредима  
- Уочавање   речи   које   у   говору   и   

писању   мењају   свој   основни   облик 

(променљиве речи) - без дефиниција и 

захтева за променом по падежима и 

временима. Уочавање речи које задржавају 

свој основни облик у свим ситуацијама 

(непроменљиве речи) без именовања врста 

тих речи. - Реченица - појам  глаголског  

предиката  (лични  глаголски  облик);  

уочавање речи и групе речи (синтагма) у 

функцији објекта и прилошких одредаба за 

место, време и начин. Појам субјекта; 

уочавање речи у функцији атрибута уз 

именицу и именичког скупа речи  

(именичка синтагма). Ред реченичних 

чланова у реченици. - Именице - збирне и 

градивне; род и број - појам и 

препознавање. 

ГРАМАТИКА – проширивање 

знања о простој реченици и 

њиховим деловима; проширивање и 

стицање знања о променљивим и 

непроменљивим врстама речи 
ПРАВОПИСпонављање, 

увежбавање и проверавање 

оспособљености ученика за 

примену обрађених правописних 

правила, као и учење новихписање 

присвојних придева изведених од 

властитих имена , скраћеница и 

правилна употреба управног и 

неуправног говора 

ОРТОЕПИЈАуочавање наглашених 

и ненаглашених речи у реченици, 

уочавање наглашених и 

ненаглашених слогова у речи и 

примена вежби за отклањање 

грешака које се јављају у 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна 

текстовима и 

писаним радова, 

илустративна, 

интерактивна 

(чинквина), 

кооперативна, 

самосталан рад и 

решавање задатака 

код куће, стварање и 

решавање 

проблемских 

ситуација; 

фронтални, групни, 

рад у пару, 

индивидуални. 

Посматрају, 

слушају, 

причају, 
размишљају, 

описују, 

закључују, 

упоређују, 

одређују, 

тумаче, 

анализирају, 

уочавају, 

процењују, 

примењују, 

проналазе, 

прикупљају, 

повезују, 

препознају, 

планирају, 

договарају се 

Природа и 

друштво, 

музичка 

култура 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 - Придеви - присвојни и градивни - уочавање 

значења, рода и броја у реченици. - Заменице - 

личне; род и број личних заменица; лична 

заменица у функцији субјекта у реченици - 

појам и препознавање. - Бројеви - главни 

(основни) и редни - појам и препознавање у 

реченици. - Глаголи -  појам  и  основна  

значења  презента,  перфекта  и  футура;  вежбе  

у реченици заменом глаголских облика у 

времену, лицу и броју. - Управни и неуправни 

говор. - Утврђивање и систематизација садржаја 

обрађених од I до IV разреда. Правопис - 

Употреба  великог  слова  у  писању:  имена  

држава  и  покрајина  и  њихових 

становника;имена насеља (градова ,села) и 

њихових становника. - Писање управног и 

неуправног говора (сва три модела). - 

Наводници. Заграда. - Писање присвојних 

придева изведених од властитих имена. - 

Писање сугласника ј у придевским облицима на 

-ски, и у личним именима и презименима. - 

Писање скраћеница типа: итд., сл., нпр. и 

скраћеница које означавају имена држава.    -

Понављање, увежбавање и проверавање 

оспособљеностиученика за примену обрађених 

правописних правила.  Ортоепија -Уочавање 

наглашених и ненаглашених речи: вежбе у 

изговарању акценатских целина. Вежбе за 

отклањање грешака које се јављају у говору 

ученика.  

говору и писању 

код ученика. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену и 

повезивање знања 

са свакодневним 

радом и животом; 

развијање 

мишљења, 

закључивања, 

памћења, 

уредности, 

тачности и 

самосталности у 

раду 

 стварају, 

решавају 

проблеме, 

одлучују, 

организују, 

презентују, 

критички 

процењују, 

повезују са 

свакодневни м 

животом, 

користе 

различиту 

литературу, 

интернет и 

технологију. 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 -Изговор свих сугласника и гласовних група у 

складу са књижевнојезичком нормом ч, ћ, џ, ђ, 

х; - дс - (људских), - ио, - ао итд. Вежбе за 

отклањање грешака које се јављају у говору и 

писању ученика. -Уочавање диференцијалне  

функције акцента у речима истог гласовног 

састава, а различитог акцента 

    

Стандарди сновни ниво Ученик уме да:1.4.1.препознаје врсте речи(именице,заменице,придеве,бројеве и глаголе);  

1.4.2.препознаје граматичке категорије променљивих речи(род и број заједничких именица) и глаголско 

време(презент,перфекат,футур);  

1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по 

потврдности/одричности(потврдне и одричне) 

средњи ниво Ученик уме да:2.4.1.одређује врсте речи(именице,заменице,придеве,бројеве и глаголе); 

2.4.2.препознаје подврсте речи(властите и заједничке именице;описне , присвојне и градивне придеве;личне заменице;основне и 

редне бројеве);  

2.4.3.препознаје лице,род и број личних заменица у номинативу;  

2.4.4.препознаје граматичке категорије глагола(лице,број и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго; 

2.4.5.препознаје субјекат и глаголски предикат);  

2.4.6.одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по 

потврдности/одричности(потврдне и одричне);  

2.4.7.саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

напредни ниво Ученик уме да:3.4.1.именује врсте и подврсте речи(властите и заједничке именице; описне,присвојне и градивне придеве; 

личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе);  

3.4.2.уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму:заједничких именица према броју, а глагола,придева 

и заменица премароду и броју;  

3.4.3.препознаје прави објекат(у акузативу) и прилошке одредбе за време,место и начин 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

 

- усмено испитивање: степен усвојености знања; однос према учењу; процењивање и самопроцењивање ученика; 

бројчано; описно; документација: дечје свеске.   

- писмене провере: контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања; Обавезна су 4 једночасовна Школска писмена задатка годишње (по 2 у сваком 

полугодишту) са једночасовним исправкама 

 

 

 

 

132 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

КЊИЖЕВНОСТ Лирика Народна песма: Наджњева се момак и 

девојка Народна песма: Јеленче Ј. Ј. Змај: 

Циганин хвали свога коња Војислав Илић: 

Јесен Десанка Максимовић: Пауково дело 

Душан Радовић: Плави зец Драган Лукић: 

Друг другу Мирослав Антић: Јуначка песма 

Бранислав Црнчевић: Мрав добра срца Бранко 

Ћопић:  Мјесец и његова  бака Стеван 

Раичковић: Ко да то буде Милован Данојлић: 

Трешња у цвету Д. Ерић: Свитац пшеничар и 

воденичар Љ. Ршумовић: Аждаја своме чеду 

тепа Избор из поезије Милована Данојлића 

Федерико Гарсија Лорка: Луцкаста песма   

Епика Народна песма: Јетрвица адамско 

колено Народна песма: Стари Вујадин 

Народна приповетка: Међед, свиња и лисица 

Народна бајка: Пепељуга Народна прича: 

Најбоље задужбине Јанко Веселиновић: Град 

Исидора Секулић: Позно јесење 

јутроМирослав Демак: Виолина Бранислав 

Нушић: Прва љубав Б. В. Радичевић: Прича о 

дечаку и Месецу Бранислав Црнчевић: 

Босоноги и небо Гроздана Олујић: Олданини 

вртови и друге бајке ( избор) Светлана Велмар-

Јанковић:Књига за Марка( Златно јагње, 

Стефаново дрво) Ханс Кристијан Андерсен: 

Ружно паче Рене Гијо: Бела Грива Луис Керол: 

Алиса у земљи чуда Браћа Грим:Трнова 

ружица Антоан де Сент Егзипери: Мали принц  

Михаел Енде: Бескрајна прича 

Оспособити ученике да 

овладају основним 

законитостима српског 

књижевног  језика; да се 

упознају, доживе и 

оспособе за тумачење 

књижевног дела. Даље 

оспособљавање ученика за 

изражајно читање, 

самостално тумачење 

књижевног текста и 

сценских дела, изражајно 

казивање напамет 

научених стихова, прозних 

целина и одломака. 

Упознавање, уочавање и 

разликовање књижевних 

родова на основу 

формалних одлика поезије, 

прозе и драме. Развијање 

мишљења, закључивања; 

васпитавање ученика за 

живот и рад у духу 

хуманизма, солидарности и 

других моралних 

вредности. Развијање 

поштовања према 

културној баштини 

ипотреба да се она негује и 

унапређује 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстративн а, 

текстуална, писаних 

радова, 

илустративна, 

интерактивна 

(вођени дијалог, 

вођено 

читање,мозгали ца, 

чинквина), 

кооперативна, 

самосталан рад и 

решавање задатака 

код куће, стварање и 

решавање 

проблемских 

ситуација, 

амбијентална 

настава; фронтални, 

, рад у пару, 

индивидуални. 

Посматрају, 

слушају, 

причају, 

рецитују, 

читају и 

препричавају, 

бележе, 

илуструју, 

размишљају, 

описују, 

закључују, 

упоређују, 

одређују, 

тумаче, 

анализирају, 

уочавају, 

процењују, 

проналазе, 

прикупљају, 

повезују, 

препознају, 

планирају, 

договарају се, 

стварају, 

решавају 

Природа и 

друштво, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура, 

народна 

традиција 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

КЊИЖЕВНОСТ Драма Гвидо Тартаља: Подела улога Александар Поповић: 

Пепељуга Добрица Ерић: Чик, да погодите због чега су се 

посвађали два златна брата Допунски избор Поред наведених 

дела, наставник и ученици слободно бирају најмање три, а 

највише још пет дела за обраду. Научно-популарни и 

информативни текстови Милутин Миланковић: Кроз васиону 

и векове (одломак) Михајло Пупин: Од пашњака  до 

научењака Читање текста - Читање наглас и у себи као увод у 

разговор о тексту. Усмерено читање (с претходно  датим 

задацима):откривање карактеристика ликова (поступци, 

речи, изглед, особине),радњи, догађаја, природних појава и 

описа; уочавање језичко- стилских слика.   - Читање  

усклађено  с  врстом  и  природом  текста  (лирски,  епски,  

драмски,научно-популарни,  новински  итд.).  Подстицање  

ученика  на  варијације  у  темпу,јачини и интонацији гласа и 

на логичко паузирање при читању. - Усмерено читање у 

себи: брзо схватање садржине, тражење одговарајућих 

података о лику, опису, осећањима и начину њиховог 

приказивања. - Казивање напамет научених поетских и 

прозних целина и одломака. Сценске импровизације.  

Тумачење текста - Уочавање  и  тумачење  песничких  

слика,  тока  радње,  главних  ликова  и основних порука у 

књижевном делу. Уочавање значајних појединости у опису 

природе (откривање чулних дражи: визуелних, акустичких, 

кинетичких, тактилних, мирисних и других). Указивање на 

значајна места, изразе и речи којима су изазвани поједини 

утисци у поетским, прозним и драмским текстовима. -

Уочавање и именовање садржинских целина у прозним 

текстовима; стварање плана. Запажање чинилаца који у 

разним ситуацијама делују на поступке главних јунака   

Оспособљавање 

ученика за 

самостално 

коришћење 

литературе, 

интернета и 

информационе 

технологије. 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

   (спољашње  и  друштвене  околности,  унутрашњи  подстицаји  -  

осећања, намере, жеље). Уочавање и тумачење израза, речи и 

дијалога којима су приказани поступци, сукоби, драматичне 

ситуације и њихови узроци, решења и последице.  Књижевни 

појмови : Лирика - Основни мотив и споредни мотиви у лирској 

песми. - Визуелни и аудитивни елементи у песничкој слици. 

Песничка слика као чинилац композиције лирске песме. - Дужина 

стиха према броју слогова - Понављања у стиху, строфи, песми - 

функција. - Персонификација као стилско средство. -Сликовитост 

као обележје песничког језика. - Обичајне народне лирске песме - 

основна обележја. - Лирска песма - основна обележја. Епика - Тема и 

идеја у епском делу.  - Фабула:  хронолошки  редослед  догађаја,  

елементи  фабуле  (увод,  заплет,расплет). - Односи међу ликовима; 

основни типови (врсте) карактеризације- Приповедач, приповедање; 

дијалог, монолог, опис у епском делу. - Прича и роман -разлике. - 

Роман за децу - основна обележја. Драма - Ликови у драмском делу. 

Ремарке (дидаскалије). Драмска радња - начин развијања радње. 

Драмски текстови за децу. Функционални појмови -  Подстицање 

ученика да схватају и усвајају појмове: главно, споредно, машта, 

збиља, утисак, расположење, интересовање, околност, ситуација, 

испољавање; подстрек, услов, поређење, процењивање, тврдња, 

доказ, закључак; дивљење, одушевљење, љубав (према човеку, 

домовини, раду, природи); привлачност, искреност, правичност, 

племенитост 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Стандарди сновни ниво Ученик уме да: 

1.5.1.препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије , прозе и драме ; 

1.5.2.препознаје књижевне врсте (бајку и басну );  

1.5.3.одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње ) у књижевноуметничком тексту;  

1.5.4.одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

средњи ниво Ученик уме да: 
2.5.1.разликује лирску од епске песме;  

2.5.2.одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине-пословице,загонетке,брзалице);  

2.5.3.препознаје риму,стих и строфу у лирској песми;   

2.5.4. одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова;и односе међу ликовима у књижевноуметничком 

тексту;  

2.5.5.уочава везе међу догађајима (нпр.одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту); 

2.5.6.разликује приповедање од описивања и дијалога;  

2.5.7.разуме фигуративну употрбу језика у књижевноуметничком текст 

напредни ниво Ученик уме да 
:3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст;  

3.5.2.уочава узрочнопоследичне везе мњђу догађајима у тексту;  

3.5.3.тумачи идеје у књижевноуметничком тексту,аргументује их...... 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

 

Усмено, диктат, тестови, контролне вежбе, писмени задатак, самопроцењивање, бележење постигнућа и активности 

ученика 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  Основни  облици усменог и писменог  

изражавања Препричавање текста са променом граматичког лица. 

Препричавање са изменом  завршетка  фабуле.  Препричавање  

текста у целини  и по деловима  - по датом плану, по заједнички и 

самостално сачињеном плану. Причање  у   дијалошкој   форми;   

уношење   дијалога,   управног   говора   у структуру  казивања  -  по  

заједнички  и  самостално  сачињеном  плану 

навикавање 

ученика на 

сажето и  

јасно усмено и 

писмено 

изражавање; 

савладавање 

основне 

дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна, 

текстуална, писаних 

радова 

посматрају, 
слушају, 

причају, 

бележе, 

размишљају 

природа и 

друштво, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култур 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корела

ција 

 Причање према самостално одабраној теми. Настављање приче 

датим почетком. Састављање приче по слободном избору мотива. 

Описивање слика које приказују пејзаже, ентеријере, портрете. 

Описивање сложенијих односа међу предметима, бићима и 

појавама. Извештавање о обављеном или необављеном задатку у 

школи или код куће -у облику одговора на питања.  Усмена и 

писмена  вежбања Ортоепске вежбе: увежбавање  правилног  

изговора  речи, исказа, реченица, пословица, брзалица, загонетака, 

питалица, краћих текстова; слушање звучних записа, казивање 

напамет лирских и епских текстова; снимање казивања и читања, 

анализа снимка и вредновање. Диктати: са допуњавањем, изборни, 

слободни, контролни диктат. Лексичке и семантичке вежбе: 

грађење  речи - формирање  породица  речи; изналажење синонима 

и антонима, уочавање семантичке функције акцента; некњижевне 

речи и туђице - њихова замена језичким стандардом; основно и 

пренесено значење речи. Синтаксичке и стилске вежбе: састављање 

и писање реченица према посматраним предметима, слици и 

заданим речима; састављање и писање питања о тематској целини у 

тексту, на слици, у филму; писање одговора на та питања. 

Преписивање реченица у циљу савладавања правописних правила.        

Коришћење уметничких, научнопопуларних и ученичких текстова 

као подстицаја за сликовито казивањеВежбе за богаћење речника и 

тражење погодног израза.   Уопштено   и   конкретно   казивање.   

Промена   гледишта.   Уочавање   и отклањање   безначајних   

појединости   и   сувишних   речи   у   тексту   и   говору. 

Отклањање празнословља и туђица. Отклањање нејасности и 

двосмислености. Увежбавање  технике    писменог  састава: 

методологије 

израде 

писмених 

састава; 

оспособљавање 

ученика за 

самостално, 

језичко, 

литерарно и 

сценско 

стваралаштво; 

израда 

домаћих 

задатака и 

њихова 

анализа на 

часу; израда 

четири 

писмена 

задатка, 

њихова 

анализа и 

исправка. 

илустративна, 

интерактивна 

(размисли и размени 

мисли у пару, 

чинквина,двоструко 

вођен дневник), 

кооперативна, 

самосталан рад и 

решавање задатака 

код куће, стварање и 

решавање 

проблемских 

ситуација; фронтални, 

групни, рад у пару, 

индивидуални. 

анализа  теме,  

одређивање њеног 

тежишта; 

посматрање, 

уочавање и избор 

грађе, распоређивање 

појединости; 

елементи 

композиције. 

описују, 

закључују, 

упоређују, 

одређују, 

тумаче, 

анализирају, 

уочавају, 

процењују, 

примењују, 

проналазе, 

прикупљају, 

повезују, 

препознају, 

планирају, 

договарају се, 

стварају, 

решавају 

проблеме 

одлучују, 

организују, 

презентују, 

критички 

процењују, 

повезују са 

свакодневни м 

животом, 

учествулу на 

литерарним 

конкурсима, 

користе 

различиту 

литературу, 

интернет и 

технологију. 

 

 

137 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Стандарди сновни 

ниво 
Ученик уме да: 

0.1.1.познаје основна начела вођења разговора:уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га;пажљиво слуша своје саговорнике; 

0.1.2.користи форме учтивог обраћања; 0.1.3.казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха,без тзв. „певушења“,или 

„скандирања“; 0.1.4.уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и 

издвајања значајних делова или занимљивих детаља; 0.1.5.уме самостално(својим речима) да описује и да прича на задату тему:држи се 

теме,јасно структурира казивање(уводни,средишњи и завршни део казивања),добро распоређујући основну информацију и додатне 

информације; 0.1.6.уме на занимљив начин да почне и да заврши своје причање; 0.1.7.уме у кратким цртама да образложи неку своју 

идеју; 0.1.8.уме да одбрани своју тврдњу или став; 1.3.1.пише писаним словима ћирилице; 1.3.2.уме да се потпише; 1.3.3.почиње реченицу 

великим словом,завршава је одговарајућим интрпункцијским знаком; 1.3.4.употребљава велико слово приликом писања личних 

имена,назива места(једночланих),назива школе; 1.3.5.пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре; 1.3.6.издваја 

наслов,углавном се држи теме; 1.3.7.препричава кратак једноставан текст(до 400 речи); 1.3.8.користи скроман фонд речи(у односу на 

узраст);правилно их употребљава; 1.3.9.пиче кратку поруку(о томе куда иде,зашто касни, и сл.); 1.3.10.пише честитку(за Нову 

годину,рођендан),позивницу(за рођенданску прославу,забаву),разгледницу(са летовања,зимовања,екскурзије); 1.4.4.препознаје 

антонимију; 1.4.5.познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији(у кући,школи и сл.) 

средњи 

ниво 

Ученик уме да: 

2.3.1.зна и користи оба писма(ћирилицу и латиницу); 2.3.2.употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових 

становника;користи наводнике при навођењу туђих речи;правилно пише присвојне придеве(-ов/-ев/-ин,-ски/-чки/-шки);правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при 

набрајању; 2.3.3.пише јасним и потпуним реченицама;варира језички израз(ред речи у реченици,типове реченица,дужину 

реченице...)2.3.4.држи се теме;излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима; 2.3.5.језички 

израз прилагођава комуникативној ситуацији(формалној/неформалној); 2.3.6.саставља кратак наративни текст;2.3.7.саставља кратак 

дескриптивни текст;2.3.8.користи фонд речи примерен узрасту;употребљава синониме(нпр.да избегне понављање); 2.3.9.исправља свој 

текст(критички чита написано,поправља текст и исправља грешке); 2.3.10.уме да попуни једноставан образац са основним подацима о 

себи (име,презиме,име родитеља,година рођења,адреса,телефон;школа,разред, одељење); 2.3.11.пише писмо(приватно) и уме да га 

адресира; 2.4.8.препознаје синонимију; 2.4.9.познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима(у 

уџбеницима,књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава; 

напредни 

ниво 

Ученик уме да:3.3.1.пише јасним,потпуним,добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције,укључујући 

и сложене; 3.3.2.јасно структурира текст(уводни,средишњии завршни део текста);добро распоређује основну информацију и додатне 

информације унутар текста и пасуса; 3.3.3.прилагођава језичко-стилски израз типу текста; 3.3.4.саставља кратак експозиторни текст; 

3.3.5.користи богат фонд речи(у односу на узраст); 3.3.6.издваја пасусе; 3.4.4.одређује значење непознатих речи и фразеологизама на 

основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;3.4.5.употрбљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

 

- усмено испитивање: степен усвојености знања; однос према учењу; процењивање и самопроцењивање ученика; 

бројчано; описно; документација: дечје свеске.  

 - писмене провере: контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови 

знања, критеријумски тестови знања; Обавезна су 4 једночасовна Школска писмена задатка годишње (по 2 у сваком 

полугодишту) са једночасовним исправкама Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. Четири школска 

писмена задатка - по два у првом и другом полугодишту. Један час за израду и два часа за анализу задатака и писање 

побољшане верзије састава. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ  

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

облику о темама из свог непосредног окружења. Ученици би требало да увиде да се језик не учи поново већ да све сто знамо, само проширујемо 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1.Добро 

дошли 

-упознавање са књигом кроз 

текстове...(Hello!/The Discovery Web 

Team/A New Home) -Earth Explorer -

омиљене ствари -државе и националности 

-граматика:присвојни придеви -једнина и 

множина именица -this/that/these/those -

поздрави 

-Обнављање градива трећег 

разреда и пружање помоћи 

ученицима да самостално 

употребљавају већ научене речи и 

изразе.  

 - Ученици би требало да увиде да 

се језик не учи поново већ да све 

сто знамо, само проширујемо.  -

Граматика: глагол ТО ВЕ; 

присвојни придеви 

-усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), -провера, 

 -увежбавање,  

-конверзација,  

-драматизација,   

-тестирање 

-прича, црта  

-пева, излаже  

-предлаже 

 -саветује  

-организује -

слуша  

-поставља 

питања  

-даје одговоре  

-мотивише  

-показује  

-анализира 

 -процењује  

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас  

  

       

Математика 

2.Породица 

и дом 

-текстови(It's spooky/A Family Photo,Fun 

Homes,A New Friend -Earth 

Explorer(упознавање са замковима и 

врстама кућа у различитим деловима 

света,као и са неким чудним местима за 

-именовање чланова уже и шире 

породице, -описивање људи, -

именовање просторија у кући и 

стану, 

-усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), -провера, 

прича, -црта -

пева -излаже -

предлаже -

саветује -

организује 

Ликовна 

култура  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 живот и кућама) -пројекат /мој дом/ -

породица и њени чланови -предмети у 

кући,просторије и намештај -

граматика:предлози места -императив -

have/hasgot -possessive's -there is/there 

are+some/any 

-орјентација у простору (предлози 

за место), -давање инструкција,  -

изражавање припадности 

(possessive ‘s) -Граматика: глагол 

have/has got, императив, there is/ 

there are 

-увежбавање,  

-конверзација,  

-драматизација,   

-тестирање  

 

-слуша  

-поставља 

питања 

 -даје одговоре 

–мотивише 

 -показује 

 -анализира 

 -процењује  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 

3.Животиње -текстови(They're amazing!/Animal Robots -

Earth Explorer -описивање животиња -

делови тела -исказивање глагола МОЋИ у 

потврдном и одричном облику -тражење и 

дабање одобрења -тестирање усвојених 

садржаја из области  

-именовање животиња и делова 

тела - описивање животиња - 

изражавање способности кроз 

глаголе активности - тражење и 

давање дозволе - множина 

именица (правилна и неправилна) 

-Граматика: глагол CAN 

-усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару),  

-провера,  

-увежбавање, 

 -конверзација,  

-драматизација,  

-тестирање  

-црта -пева  

-излаже   

-предлаже  

-саветује  

-организује 

 -слуша  

-поставља 

питања -даје 

одговоре  

-мотивише  

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас  

  

Физичко 

васпитање 

4.Мој живот -текстови(Daily Routines/To School -Earth 

Explorer/Life on Fiz's Planet -оброци и 

храна -транспорт и превозна средства -

граматика:the Present 

Simple/потврдан,одричан и упитан облик) -

исказивање времена(сати) 

-окружење у коме живимо - место 

и улица гдестанујем - именовање 

установа и објеката у граду - 

орјентисање у простору 

(близу/далеко, испред/иза) - улица 

и јавни транспорт - именовање 

одевних предмета -описивање 

свакодневних активностии 

дневних рутина - изражавање 

времена -Граматика: The Present 

Simple Tense, The Present 

Continuous Tense 

-усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање 

-излаже -

предлаже -

саветује -

организује -

слуша -

поставља 

питања -даје 

одговоре -

мотивише -

показује -

анализира -

процењује 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 

 

 

 

140 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

5.Спорт -текстови(Sport Heroes/Saturday - Earth 

Explorer/At a Football Match -спортови -

годишња доба и делови дана -

граматика:упитне 

речи(who,what,which,where) -

like/love/hate+ing -IN/ON/AT -давање 

предлога 

-именовање спортова и 

различитих спортских активности 

и такмичења - изражавање 

допадања и недопадања - 

именовање годишњих доба и 

делова дана - давање предлога -

Граматика: упитне заменице - 

заменице у објекатском облику - 

изрази like/hate + герунд 

-усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), -провера,  

-увежбавање, 

 -конверзација, 

 -драматизација, 

 -тестирање  

 

-излаже -

предлаже -

саветује -

организује -

слуша -

поставља 

питања -даје 

одговоре  

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 

6.Прославе -текстови(Happy Birthday!/Let's Celebrate) -

Earth Explorer: Hallowe'en -исказивање 

датума  -исказивање времена(климе) -

граматика:предлози учесталости -the 

Present Simple/the Present Continuous Tense 

-причање о времену(Пада киша!/Пада 

снег!/Хладно је!.....)  

именовање празника и различитих 

прослава широм света, именовање 

месеца у години и датума (редни 

бројеви), именовање и описивање 

различитих временских прилика, 

употреба прилога за време (за 

учесталост) Граматика: The 

Present Simple Tense, The Present 

Continuous Tense 

-усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), -провера,  

-увежбавање,  

-конверзација, 

 -драматизација,  

-тестирање  

 

-излаже -

предлаже -

саветује -

организује -

слуша -

мотивише -

показује -

анализира 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас 

 

 7.Школа 

-текстови(A Bad Day/A Lesson For Life)     -

EarthExplorer:an Experiment -пројекат-

,,моја школа'' -школски предмети -осећања  

- граматика: потврдни, одрични и упитни 

облици реченица -кратки одговори са Да и 

НЕ -помоћни глабол БИТИ(was/were) -the 

Past Simple(regular verbs) 

-именовање предмета у школи и 

учионици - активности у школи и 

учионици - присвојни придеви - 

поређење придева (правилно и 

неправилно); -редни бројеви - 

орјентација у времену - 

именовање школских предмета -

изражавање осећања -Граматика: 

глагол TO BE (Past Tense) - The 

Past Simple Tense  

-усмено испитивање 

(рад у групи,рад у 

пару), -провера,  

-увежбавање, 

 -конверзација,  

-драматизација,  

-тестирање 

-излаже -

предлаже -

саветује -

организује -

слуша -

мотивише -

показује -

анализира 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Свет око нас  

  

Физичко 

васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ : 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. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1.  Скуп 

природних 

бројева 

- Писање и читање природних бројева у 

декадном систему. 

 -Бројевна полуправа.  

- Разломци облика   

      а/b (а < b и б ≤ 10) 

-Рачунске операције у скупу природних 

бројева и њихова основна својства 

(изражена формулом).  
-Зависност збира, разлике и производа од 

чланова.  

-Изрази са више операција. -Једначине и 

неједначине раније упознатих облика. -

Решавање текстуалних задатака 

 

Стицање знања о: читању и 

писању природних бројева у 

декадном бројевном систему; 

приказивању природних бројева 

тачкама бројевне полуправе; 

упознавање и уочавање 

зависности између резултата и 

копмпонената рачунских 

операција;  читање и записивање 

помоћу слова основна  својства 

рачунских операција; читање, 

састављање и израчунавање 
вредности израза са више 

рачунских операција; решавање 

једноставнијих једначина и 

неједначина у скупу природних  

-дијалошка, 

монолошка, 

илустративно- 

демонстративна, 

текстуално-

графичка, писани 

рад; кооперативно 

учење, интерактивна,  

проблемска и и 

програмирана 

настава, учење 

откривањем, 

вршњачко 

подучавање, 
самостални рад и 

решавање задатака 

код куће. 

бележе, 

презентују, 

уочавају, 

опажају, 

повезују и 

примењују 

постојећа 

знања, 

сабирају, 

одузимају, 

множе, деле, 

решавају 

изразе, 

једначине и 

неједначине, 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

  бројева; решавање текстуалних задатака са више рачунских 

операција; проширивање знања о разломцима, њихово 

читање, писање, упоређивање и примена у решавању 

текстуалних задатака. Развијање и усавршавање мисаоних 

операција (анализе, синтезе, апстракције, 

генерализације,закључивањем индукцијом и дедукцијом, и 

по аналогији;  логичког, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; уочавања, запажања); развијање 

упорности, самоиницијативе, уредности, самосталности, 

систематичности, тачности и прецизности. Оспосо-

бљавање ученика за коришћење математичке 

терминологије. Практична примена усвојених знања при 

решавању конкретних задатака. 

-фронтални, групни, рад 

у паровима (на 

диференцираним и 

недиференцираним 

задацима),индивидуални 

и индивидуализовани 

рад. 

састављају изразе, 

прикупљају 

податке, планирају 

самостално 

изналажење 

путева доласка до 

циља, анализирају, 

размишљају,  

разумеју, 

критички 

процењују, 

уопштавају, 

решавају  и 

стварају 

 

Стандарди сновни ниво Ученик уме да: 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прика-же број на датој 

бројевној полуправoj; 1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве 

хиљаде; 1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде; 1МА.1.1.4. уме да на 

основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом; 1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру 

прве хиљаде; 1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак n 1 (n ≤ 10) и препозна његов графички приказ; 1МА.1.3.2. уме 

да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине. 

средњи ниво Ученик уме да: 1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) и 

разуме декадни бројни систем; 1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју; 1МА.2.1.3. сабира и 

одузима, рачуна вредност израза; 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције; 1МА .2.1.5. уме да решава једначине; 

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак b a (b ≤ 10, a < b) када је графички приказан на фигури подељеној на b делова; 1МА.2.3.2.  уме да 

израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика  

напредни 

ниво 

Ученик уме да: 1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака; 1МА.3.1.2. зна својства 

операција сабирања и одузимања и уме да их примени; 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, 

поштујући приоритет; 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми; 1МА.3.1.5. уме да одреди 

решења неједначине са једном операцијом; 1МА .3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак b a (b ≤ 10, a 

< b) 1МА.3.3.2. зна да израчуна део b a (b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

 

- усмено испитивање: степен усвојености знања; однос према учењу; процењивање и самопроцењи-вање 

ученика; бројчано; описно; документација: дечје свеске.  - писмене провере: контролне вежбе, иницијалне контролне 

вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања; Обавезна су 4 једночасовна 

Школска писмена задатка годишње (по 2 у сваком полугодишту) са једночасовним исправкама. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

2. Мерење и 

мере 

- Мере за 

површину 

Оспособити ученике за прецизност у мерењу, 

цртању и геометријским конструкцијама, као и 

упознавање јединица мера за површину. 

Развијање и усавршавање мисаоних операција 

(анализе, синтезе, апстракције, генерализације, 

закључивања индукцијом, дедукцијом и по 

аналогији;  логичког, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; уочавања, запажања); 

развијање упорности, самоиницијативе, 

уредности, самосталности, систематичности, 

тачности и прецизности. Оспособљавање ученика 

за коришћење математичке терминологије и 

прибора за цртање. Практична примена усвојених 

знања при решавању конкретних задатака. 

- дијалошка, монолошка, 

илустративно- 

демонстративна, 

текстуално-графичка, 

писани рад; 

кооперативно учење, 

интерактивна,  

проблемска и 

програмирана настава, 

учење откривањем, 

вршњачко подучавање, 

самостални рад и 

решавање задатака код 

куће; фронтални, групни, 

рад у паровима, 

индивидуални и 

индивидуализовани рад. 

- посматрају, слушају, 

бележе, презентују, 

уочавају, повезују и 

примењују постојећа 

знања, сабирају, 

одузимају, множе, деле, 

решавају изразе, 

састављају изразе, 

прикупљају податке, 

анализирају, уопштавају, 

решавају  и стварају 

проблемске ситуације, 

доносе одлуке, повезују са 

свакодневним животом, 

користе уџбеник, 

планирају, евалуирају, 

проверавају, врше 

самопроверу 

Физичко 

васпитање  

  

Ликовна 

култура  

  

Природа и 

друштво 

Стандарди Основни 

ниво 

Ученик уме да: 1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним 

ситуацијама; 1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, ml); 1МА.1.4.3. зна коју 

јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t); 1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

Средњи ниво Ученик уме да: 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим 

ситуацијама; 1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди 

временске интервале у једноставним ситуацијама; 1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање; 

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање; 1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно 

у решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате податке. 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да: 1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у 

другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама; 1МА. 3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности; 

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

 

- усмено испитивање: степен усвојености знања; однос према учењу; процењивање и самопроцењи-вање ученика; бројчано; описно; 

документација: дечје свеске.  

 - писмене провере: контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне вежбе, тестови знања, 

критеријумски тестови знања; Обавезна су 4 једночасовна Школска писмена задатка годишње (по 2 у сваком полугодишту) са 

једночасовним исправкама 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

3. Површина - Површина 

правоугаони

ка и 

квадрата  

 

- Површина 

коцке и 

квадра 

Ученици треба да знају да цртају мреже и 

праве моделе коцке и квадра. Стицање знања 

о израчуна-вању површине правоугаоника, 

квадрата, коцке и квадра. Развијање и 

усавршавање мисаоних операција (анализе, 

синтезе, апстракције, генерализације, 

закључивања индукцијом, дедукцијом и по 

аналогији;  логичког, критичког, стваралачког 

и апстрактног мишљења; уочавања, 

запажања); развијање упорности, самоиници-

јативе, уредности, самосталности, 

систематичности, тачности и прецизности. 

Оспособљавање ученика за коришћење 

математичке терминологије. Практична 

примена усвојених знања при решавању 

конкретних задатака 

Дијалошка, монолошка, 

илустративно- 

демонстративна, 

текстуално-графичка, 

писани рад; кооперативно 

учење, интерактивна,  

проблемска и 

програмирана настава, 

учење откривањем, 

вршњачко подучавање,  

самостални рад и 

решавање задатака код 

куће; фронтални, групни, 

рад у паровима,  

индивидуални и 

индивидуализовани рад 

- посматрају, слушају, 

бележе, презентују, уочавају, 

повезују и примењују 

постојећа знања, сабирају, 

одузимају, множе, деле, 

решавају изразе, састављају 

изразе, прикупљају податке, 

анализирају, уопштавају, 

решавају  и стварају 

проблемске ситуације, 

доносе одлуке, повезују са 

свакодневним животом, 

користе уџбеник, планирају, 

евалуирају, проверавају, 

врше самопроверу 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Стандарди Основни 

ниво 

Ученик уме да: 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност); 1МА.1.2.2. 

зна јединице за мерење дужине и њихове односе; 1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при 

чему је дата мерна јединица; 1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна 

јединица 

Средњи ниво Ученик уме да: 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни; 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине; 

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе 1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

када су подаци дати у истим мерним јединицама; 1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци 

дати у истим мерним јединицама; 1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци 

дати у истим мерним јединицама. 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да: 1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање; 1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, 

квадрата и правоугаоника; 1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника; 1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и 

површину сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама; 1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и 

квадра када су подаци дати у истим мерним јединицама. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

 

- усмено испитивање: степен усвојености знања; однос према учењу; процењивање и самопроцењи-вање ученика; бројчано; описно; 

документација: дечје свеске.  - писмене провере: контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне 

вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања; Обавезна су 4 једночасовна Школска писмена задатка годишње (по 2 у сваком 

полугодишту) са једночасовним исправкама 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1.Моја   

домовина 

део света 

Да ученици знају: -основне 

одреднице државе (територија, 

становништво, симболи); -

основне одреднице државе 

Србије (територија, границе, 

становништво, главни град, 

симболи); -како се развила 

модерна српска држава 

(деветнаести и двадесети век) -

стратешки положај Србије 

(физичко- географски и 

саобраћајно-географски); -
природно-географске 

одликаме Србије: рељеф, воде 

и клима; -угрожена и 

заштићена подручја у Србији 

(национални паркови, 

резервати, споменици 

природе); -становништво 

Србије: природно кретање 

становништва (број, густина 

Развијање основних 

појмова о ширем 

природном и друштвеном 

окружењу-завичају и 

домовини ( основним 

одредницама 

државе;основним  

одредницама државе 

Србије; развоју модерне 

српске државе; стратешком 

положају Србије; 

природногеографским 

одликама Србије; 

угроженим и заштићеним 

подручјима; становништву 

Србије; грађењу 

демократских односа, 

очувању националног 

идентитета и уграђивања у 

светску културну баштину; 

као и конвенцији о правима 

детета). Развијање 

елемената логичког 

Деминстративноилустрати

вне,  монолошка, 

дијалошка, едукативне 

радионице, дискусија, 

презентација, писаних и 

графичких радова, рад на 

тексту, истраживачки рад 

ученика,  

мултидисциплинарни 

приступ, партиципативне, 

игровне активности, 

кооперативне, 

интерактивне методе 

(олуја мозгова, гроздање,  

дноструко вођен дневник), 

учење путем открића и 

решавања проблема, 

амбијентално учење 

Посматрају, уочавају, 

слушају,  бележе,описују, 

упоређују, анализирају, 

закључују, размишљају, 

прикупљају и повезују 

податке,  осмишљавају, 

сарађују, планирају, 

истражују, реализују, доносе 

одлуке, договарају се, 

решавају проблем ситуације, 

презентују, евалуирају, 

примењују, повезују са 

свакодневним животом, 

користе литературу, 

интернет и технологију 

Српски језик 

 

Ликовна 

култура  

  

Музичка 

култура  

  

Грађанско 

васпитање  

  

Верска 

настава 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 насељености, миграције), 

структура становништва 

(старосна, образовна, 

национална, верска,језичка); -

грађење демократских односа; 

-очување националног 

идентитета и уграђивање у 

светску културну баштину; -

Конвенцију о правима  детета 

мишљења и закључивања, 

радозналости, 

интересовања и 

способности за самостално 

учење и проналажење 

информација. 

извођење екскурзије, 

настава у природи); 

фронтални, групни, рад у 

пару, индивидуални, 

комбиновани 

  

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: 1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода; 1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове 

карактеристике; 1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град, 

симболи, становништво; 1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови; 1ПД.1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и насељу; 1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу. 

Средњи ниво Ученик уме да: 1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, облике 

рељефа и површинских вода;  1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена; 1ПД.2.5.1. зна које су 

улоге различитих друштвених група и њихових чланова; 1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним 

групама; 1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности; 1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике 

рељефа и површинских вода у свом месту и у околини; 1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода  у држави Србији; 1ПД.2.6.3. 

разуме повезаност природногеографских фактора-рељефа, воде, климе-и делатности људи;    

Напредни ниво Ученик уме да: 1ПД. 3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима; 1ПД.3.5.2. разуме да се 

права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање 

самосталне припреме и презентације предавања ученика);  

-писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, петоминутне и петнаестоминутне контролне 

вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања);  

-ученички радови (мини пројекти, семинарски радови). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЛИКОВНА  КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета; да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, 

положаја облика у природи; да на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања; да ствара 

интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара; да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у 

настави, ученици примењују у раду и животу 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Колаж, 

фротаж, 

деколаж и 

асамблаж 

- Колаж (дводимензионални - 

површински колаж)   

- Фротаж (површинске игре) - 

Деколаж (наслојавање, доцртавање, 

досликавање...) - Асамблаж 

(тродимензионални колаж, 

инсталације, проширени медији...) 

Појмови: колаж, фротаж, деколаж, 

асамблаж 

Проширивање постојећих 

знања о колажу и стицање 

нових знања о сликарским 

техникама фротаж, деколаж и 

асамблаж. Развијати ученикове 

потенцијале у области 

ликовности и визуелности; 

оспособити га  за самостално 

изражавање коришћењем 

поменутих техника и средстава. 

Стварање интересовања и 

потребе за посећивање 

изложби, галерија и  музеја 

фронтални, групни 

рад, рад у пару, 

индивидуални рад; 

дијалошка метода, 

монолошка, 

илустративна,  

демонстративна, 

партиципативне 

методе,кооперативне 

методе, интерактивне 

методе, практичан 

рад, амбијенталнa 

настава, учествовање 

на тематским 

конкурсима 

- опажају, уочавају, 

коментаришу, цртају, 

доцртавају, досликавају, 

режу, лепе, везују и 

повезују у нове целине, 

осмишљавају, маштају, 

планирају, примењују и 

користе ликовне технике 

и средства, презентују, 

анализирају, упоређују, 

врше естетско 

процењивање и 

самоопроцењивање, 

евалуирају, праве 

изложбу радова 

Природа 

идруштво 

Математик

а Музичка 

култур  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару); квалитативно и континуирано, процењивање, 

самопроцењивање, ликовно-естетско дијагностиковање; - естетска анализа и вредновање ученичких радова (индивидуални 

цртежи и радови од различитих материјала). 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

2. Везивање 

облика 

утродимензи

оналном 

простору и у 

равни 

Компоновање 

апстрактних облика у 

простору према 

положеној, косој или 

усправној линији. 

Организација бојених 

облика у односу на раван 

у простору.Организација 

тродимензионалних 

облика у простору и на 

равни. Појмови: акварел, 

пастел, темпера 

Развијање, разликовање 

иповезивање дводимензионалних 

и тродимензионалних облика; 

компоновање и организација 

тродимензионалних облика у 

простору и у равни. Подстицање 

и развијање стваралачког  и 

креативног изражавања, 

перцепције код ученика, 

правилног односа према раду, 

моторичких способности и 

правилног односа према раду. 

фронтални, групни рад, 

рад у пару, индивидуални 

рад; дијалошка метода, 

монолошка, 

илустративна,  

демонстративна, 

партиципативне 

методе,кооперативне 

методе, интерактивне 

методе, практичан рад, 

амбијенталнa настава, 

учествовање на 

тематским конкурсима 

опажају, договарају, 

доцртавају, досликавају, режу, 

лепе, везују и повезују у нове 

целине, осмишљавају, 

маштају, планирају, 

примењују и користе ликовне 

технике и средства, 

презентују, анализирају, 

упоређују, врше естетско 

процењивање и 

самоопроцењивање, 

евалуирају, праве изложбу 

радова 

Природа и 

друштво, 

математика 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару); квалитативно и континуирано, процењивање, 

самопроцењивање, ликовно-естетско дијагностиковање; - естетска анализа и вредновање ученичких радова 

(индивидуални цртежи и радови од различитих материјала). 

3. Сликарски 

материјали и 

технике 

Карактеристике 

акварел технике. 

Карактеристике 

пастелних боја и креда 

у боји (суви пастел и 

воштани пастел). 

Карактеристике 

темпера боја. Појмови: 

материјали и технике. 

Разликовање и препознавање 

сликарских материјала и техника 

и њихово коришћење у 

самосталном  ликовновизуелном 

изражавању.  Развијати техничку 

спретност у сликању бојама. 

Развијање стваралачког, 

креативног изражавања, 

перцепције код ученика, 

правилног односа према раду и 

изграђивање естетских 

критеријума. 

фронтални, групни рад, 

рад у пару, индивидуални 

рад; дијалошка метода, 

монолошка, 

илустративна,  

демонстративна, 

партиципативне 

методе,кооперативне 

методе, интерактивне 

методе, практичан рад, 

амбијенталнa настава, 

учествовање на 

тематским конкурсим 

опажају, уочавају, 

коментаришу, цртају, 

доцртавају, досликавају, режу, 

лепе, везују и повезују у нове 

целине, осмишљавају, 

маштају, планирају, 

примењују и користе ликовне 

технике и средства, 

презентују, анализирају, 

упоређују, врше естетско 

процењивање и 

самоопроцењивање, 

евалуирају, праве изложбу 

радова 

Српски 

језик 

Природа и 

друштво 

Музичка 

култура 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 
- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару); квалитативно и континуирано, 

процењивање, самопроцењивање, ликовно-естетско дијагностиковање; - естетска анализа и вредновање 

ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих материјала). Тема ( 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

4. Основне и 

изведене 

боје 

Црвена + жута = 

наранџаста  Црвена + 

плава = љубичаста  Жута 

+ плава = зелена  

Појмови: основне боје, 

изведене боје. 

Стицање елементарних знања о 

основним и изведеним бојама. 

Развијати техничку спретност у 

сликању бојама. Развијање 

стваралачког, креативног 

изражавања, перцепције код 

ученика, правилног односа према 

раду и изграђивање естетских 

критеријума. 

фронтални, групни рад, 

рад у пару, индивидуални 

рад; дијалошка метода, 

монолошка, 

илустративна,  

демонстративна, 

партиципативне 

методе,кооперативне 

методе, интерактивне 

методе, практичан рад, 

амбијенталнa настава 

- опажају, уочавају, 

коментаришу, цртају, 

доцртавају, досликавају, режу, 

лепе, везују и осмишљавају, 

маштају, планирају, 

презентују, анализирају, 

упоређују, врше естетско 

процењивање и 

самоопроцењивање, 

евалуирају, праве изложбу 

радова 

Српски 

језик 

Природа и 

друштво 

Музичка 

култур 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару); квалитативно и континуирано, процењивање, 

самопроцењивање, ликовно-естетско дијагностиковање; - естетска анализа и вредновање ученичких радова 

(индивидуални цртежи и радови од различитих материјала). 

5. Линија, 

површина, 

волумен, боја, 

простор 

Линија - простор 

Површина - простор 

Волумен - простор 

Боја - простор Линија, 

површина, волумен, 

боја - простор 

Појмови: волумен. 

Повезивање и проширивање 

знања о ликовним елементима. 

Развијање креативног и 

стваралачког изражавања, 

перцепције, моторике и 

визуелног мишљења. 

Изграђивање правилног односа 

према раду и естетских 

критеријума. Развијање 

интересовања и потребе за 

коришћење информационе 

технологије. 

фронтални, групни рад, 

рад у пару, индивидуални 

рад; дијалошка метода, 

монолошка, 

илустративна,  

демонстративна, 

партиципативне 

методе,кооперативне 

методе, интерактивне 

методе, практичан рад 

амбијенталнa настава 

- опажају, уочавају, 

коментаришу, цртају, 

доцртавају, досликавају, режу, 

лепе, осмишља-вају, маштају, 

планирају, примењују и 

користе ликовне технике и 

средства, презентују, 

анализирају, упоређују, врше 

естетско процењи-вање и 

самоопроцењи-вање, 

Српски 

језик 

Музичка 

култура 

Свет око 

нас 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 
- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару); квалитативно и континуирано, 

процењивање, самопроцењивање, ликовно-естетско дијагностиковање; - естетска анализа и вредновање 

ученичких радова (индивидуални цртежи и радови од различитих материјала). 

 

 

 

150 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

6. Амбијент 

– сценски 

простор 

Идејна решења за израду 

маски Израда маски 

Израда сцене Предлог за 

кореографију, музику, 

костим Појмови: 

амбијент и сценски 

простор 

Усклађивање ликовног рада са 

књижевношћу, музичком 

културом, позориштем... 

Подстицај стваралаштва, 

неговање креативности и 

изграђивање естетских 

критеријума. Развијање 

интересовање и потребе за 

коришћење интернета и 

информационе технологије 

фронтални, групни рад, 

рад у пару, индивидуални 

рад; дијалошка метода, 

монолошка, 

илустративна,  

демонстративна, 

партиципативне 

методе,кооперативне 

методе, интерактивне 

методе, практичан рад, 

амбијенталнa настава 

- опажају, уочавају, 

коментаришу, цртају, 

доцртавају, досликавају, режу, 

лепе, осмишља-вају, маштају, 

планирају, примењују и 

користе ликовне технике и 

средства, презентују, 

анализирају, упоређују, врше 

естетско процењи-вање и 

самоопроцењи-вање, 

евалуирају, праве изложбу 

радова 

Природа и 

друштво 

Од играчке 

до рачунара  

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару); квалитативно и континуирано, процењивање, 

самопроцењивање, ликовно-естетско дијагностиковање; - естетска анализа и вредновање ученичких радова 

(индивидуални цртежи и радови од различитих материјала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ  РАЗРЕДУ: развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за 

разумевање могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других 

народа 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1.Извођење    

музике  -

певање  -

свирање 

Певање  Певање песама (учење по слуху и учење 

песме са нотног текста: анализа нотног текста, 

обрада ритма на неутрални слог, обрада ритма 

парлато, певање солмизацијом, обрада текста, 

певање песама са текстом , утврђивање и 

изражајно дотеривање песама, извођење песама уз 

инструменталну пратњу)  различитог садржаја и 

расположења, традиционалне и уметничке музике, 

које су примерене гласовним могућностима и 

узрасту ученика. Певање и извођење музичких 

игара. Певање наменских песама. Свирање 

Свирање пратње за бројалице, песме, игре на 

ритмичким дечјим инструментима и на 

мелодијским инструментима. Понављањезадатог 

мелодијских мотива. На основу искуства 

препознавање и свирање делова песама. 

- неговање 

способности 

извођења музике и 

разумевања 

могућности музичког 

изражавања (певање 

– свирање);  

  

- развијање 

осетљивости за 

музичке вредности 

упознавањем 

уметничке традиције 

и културе свога и 

других народа. 

дијалошка демонстративна 

илустративна писаних и 

графичких радова рад на 

тексту партиципативне 

методе учења решавање 

проблем ситуација 

кооперативне методе учења 

интерактивне методе учења 

фронтални идивидуални 

групни рад у пару 

комбиновани 

-слуша, 

- пева  

 - илуструје  

- закључује 

 - свира 

 - игра 

 - ствара  

- сарађује  

- посматра  

- креира 

Српски 

језик  

  

Свет око 

нас  

  

Ликовна 

култура  

  

Народна 

традиција 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање, певање песме са текстом и певање солмизацијом, изводе песме уз 

инструменталну пратњу, мелодијски диктат, импровизација мелодија на задати текст  вредновање рада ученика у 

групи,  у пару, вредновање самосталне припреме и презентације предавања ученика); -ученички радови -степен 

усвојености ученикових знања, умења и навика -сагледавање општег ангажовања и рада ученика -испуњавање 

одрђених норми (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске 

године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

2.Слушање 

музике 

Слушање вокалноинструменталних  композиција за 

децу и кратких инструменталних композиција 

различитог садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича. Подстицање изражавања ученика о 

слушаном делу. Слушање народних песама и игара. 

У слушаним примерима да препознају:  различите 

тонске боје, различит темпо, динамичке разлике, 

различита расположења. Оспособљавати ученике да 

наведу примере присуства  музике у свакодневном 

животу. 

- оспособљавање за 

развијање критичког 

мишљења 

(исказивање осећања 

о музици која се 

изводи или слуша) - 

стицање навике 

слушања музике, 

подстицање 

доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање музичких 

порука   

- вербалне методе - 

метода графичких радова 

- демонстративна - 

практични рад  - игровне 

активности  - 

истраживачки рад 

ученика  - комбиновани 

рад - интерактивне 

методе - фронтални - 

групни - рад у паровима - 

индивидуални  - 

комбиновани 

слуша,- 

изражава - 

закључује  - 

истражује  - 

уочава - 

илуструје 

Српски 

језик  

  

Ликовна 

култура  

  

Народна 

традиција 

Начин провере 

остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање, препознавање музичких композиција и инструмената,  вредновање рада ученика у групи,  

у пару, вредновање самосталне припреме и презентације предавања ученика); -ученички радови -степен усвојености ученикових знања, 

умења и навика -сагледавање општег ангажовања и рада ученика -испуњавање одрђених норми (При оцењивању узима се у обзир степен 

напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.) 

3.Стварање 

музике 

 

Ритмичким и звучним ефектима креирати 

једноставне пратње за бројалице, песме, приче, 

стихове, музичке игре (користећи при том различите 

изворе звука-глас, тело, Орфов инструментаријум). 

Креирање покрета уз музику,који певају или 

слушају ученици. Смишљање музичких питања, 

одговора, ритмичка и мелодијска 

допуњалка...Импровизација мелодије на задани 

текст. Импровизовање дијалога на мелодијским 

инструментима Орфовог инструментаријума. 

Илустровање непознате композиције. Осмишљавање 

покрета уз музику и слободно музичко изражавање. 

Подстицање 

стваралачког 

ангажовања 

(извођење, слушање, 

истраживање и 

стварање музике). 

Развијање 

интересовања, 

музичке осетљивости  

и креативности 

- вербалне методе - 

метода графичких радова 

- демонстративна - 

практични рад  - игровне 

активности  - 

истраживачки рад 

ученика  - комбиновани 

рад - интерактивне 

методе - фронтални - 

групни - рад у паровима - 

индивидуални  - 

комбиновани 

креира - 

истражује - 

изражава - 

опонаша - 

репродукује - 

анализира - 

закључује 

Српски 

језик  

  

Ликовна 

култура  

  

Физичко 

васпитање 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање, препознавање музичких композиција и инструмената,  вредновање рада ученика у 

групи,  у пару, вредновање самосталне припреме и презентације предавања ученика); -ученички радови -степен усвојености ученикових 

знања, умења и навика -сагледавање општег ангажовања и рада ученика -испуњавање одрђених норми (При оцењивању узима се у обзир 

степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.) 

 

 

153 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    108 

 

Предмет:   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    3 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности 

са осталим васпитно–образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

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

специфичним условима живота и рада. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Атлетика - Техника трчања - Рад на техници 

трчања у месту и у кретању. 

Савлађивање брзог трчања кроз 

убрзања. Техника високог и ниског 

старта.  - Скок увис - Усавршавање  

прекорачне  технике на већим 

висинама. - Скок удаљ - 

Усавршавање технике згрчне и 

предвежбе за технику увинућа. - 

Бацање - Бацање  лоптице  од  200  

грама  у  даљ  јачом  и  слабијом  

руком, техником  из места  и 

техником  из залета. - Штафетно 

трчање - Игре - Деонице до 20 м са 

додиром 

Развијање и одржавање 

моторичких способности: 

брзине, спретности 

(прецизности и координације), 

издржљивости, експлозивне и 

репетитивне снаге. Јачање 

мишића и побољшање 

функционалних способности 

(дисајних и срчаносудовних 

органа). Богаћење укупног 

кретног фонда новим 

моторичким знањима, умењима 

и навикама, као и њихова 

примена у свакодневном животу 

и раду. Формирање морално-

вољних особина личности 

ученика. 

- вербална 

комуникација, 

демонстрација, 

практично вежбање 

(синтетичка, 

аналитичка, 

комбинована; 

стандардно, 

променљиво и 

ситуационо 

понављање-игра и 

такмичење).  - 

фронтални рад, 

групни рад, рад по 

групама, рад у пару, 

индивидуални рад 

-посматрање, 

слушање, договарање, 

разумевање, вежбање, 

ходање, трчање, 

бацање, хватање, 

гађање, додавање, 

скакање, прескакање, 

поскакивање, вучење, 

гурање, превртање, 

груписање, играње, 

такмичење, 

примењивање, 

повезивање са 

свакодневним 

животом 

Српски 

језик 

Природа и 

друштво 

Начин провере 

остварености 

стандарда постигнућа 

Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке способности ученика, спортскотехничка 

достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

2. Вежбе на 

тлу и 

справама 

- Тло – обавезни сатав, колут 

напред, колут назад, мост, став 

на шакама, упор странце; - 

Прескок – преског, доскок, 

разношка, згрчка; - 

Двовисински разбој – саскок, 

наскок, упор, премах; - Греда – 

вежбе и састав  - Паралелни  

разбој - Вратило - наскок у 

упор предњи активни; - 

Кругови – суножним одривом 

вис узнето, вис  стражњи, 

саскок; - Коњ са  хватаљкама - 

упор  предњи и стражњи 

активни 

Jaчање и истезање свих мишића 

тела, повећање зглобне 

покретљивости руку, рамена и 

кичменог стуба. Развијање и 

одржавање репетитивне снаге, 

спретности  (координације, 

прецизности и равнотеже) и 

покретљивости. Богаћење укупног 

кретног фонда новим моторичким 

знањима, умењима и навикама, као 

и њихова примена у свакодневном 

животу и раду. Формирање 

морално-вољних особина личности 

ученика. 

- вербална 

комуникација, 

демонстрација, 

практично вежбање 

(синтетичка, 

аналитичка, 

комбинована; 

стандардно, 

променљиво и 

ситуационо понављање-

игра и такмичење).  - 

фронтални рад, групни 

рад, рад по групама, рад 

у пару, индивидуални 

рад 

-посматрање, 

слушање, договарање, 

вежбање, ходање, 

трчање, бацање, 

хватање, гађање, 

додавање, скакање, 

прескакање, 

поскакивање, вучење, 

гурање, превртање,  

играње, такмичење, 

примењивање, 

повезивање са 

свакодневним 

животом 

Српски језик 

Природа и 

друштво  

Математика 

Начин провере 

остварености 

стандарда постигнућа 

Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке способности ученика, спортскотехничка 

достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано. 

3. Ритмичка 

гимнастика 

и народни 

плесови  

- Повезати различите покрете 

руку, трупа и ногу у комплекс 

вежби обликовања.  - 

Равнотеже успоном на две и 

једној нози.  - Окрети за 180° и 

360° ослонцем на две и једној 

нози.  - Скокови: високо-

далеки скок и повезивање са 

галопом.  - Вијача: повезивање 

галопа са дечјим поскоком и 

елементима из претходног 

разреда.   - Лопта: бацања и 

хватања повезати 

Развијање и одржавање моторичких 

способности:  спретности 

(координације покрета, прецизности 

покрета и равнотеже тела у 

мировању и кретању), експлозивне и 

репетитивне снаге и опште 

покретљивости. Развијање и 

неговање осећаја и навика 

ритмичког, креативног и естетског 

кретног изражавања и формирање 

правилног и лепог телесног држања. 

Богаћење укупног кретног фонда 

- вербална 

комуникација, 

демонстрација, 

практично вежбање 

(синтетичка, 

аналитичка, 

комбинована; 

стандардно, 

променљиво и 

ситуационо понављање-

игра и такмичење). 

-посматрање, 

договарање, 

разумевање, вежбање, 

ходање, трчање, 

бацање, хватање, 

гибање, додавање, 

скакање,окретање, 

прескакање, 

поскакивање, 

превртање, играње, 

певање, 

Свет око нас 

Српски језик 

Мутичка 

култура 

Природа и 

друштво 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 са равнотежама, окретима и 

скоковима. - Обруч: замаси у бочној 

и чеоној равни са прехватањем и 

ниским избацивањем из руке у руку 

у месту и кретању.  - Плесови: 

Српско коло. Једно коло из нашег 

краја. 

модалитетима ових кретања као и  

њихова примена у свакодневном 

животу и раду. Упознавање са 

богатством народног стваралаштва 

и формирање морално-вољних 

особина личности ученика 

фронтални рад, 
групни рад, рад по 

групама, рад у пару, 

индивидуални рад 

такмичење, 
ритмичко, 

креативно и 

естетско 

изражавање, 

планирање, 

повезивање са 

свакодневним 

животом. 

 

Начин провере 

остварености 

стандарда постигнућа 

Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке способности ученика, спортско-техничка 

достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано. 

4. Основи 

спотрских 

игара 

- Рукомет - основне  вежбе  држања  

лопте,  хватања  и  додавања; 

шутирање  из места после вођења и 

заустављања; скок – шут.- Кошарка 

– вежбе хватања и додавања, 

шутирање испод коша  после  

вођења  и  заустављања   са  леве  и  

десне  стране. - Одбојка - вежбе 

додавања прстима, додавање преко 

главе и бочно; тактика у напади и 

одбрани.  - Фудбал - вођење лопте 

праволинијско и са променом 

правца; примање лопте и додавање 

лопте различитим деловима 

стопала; шутирање; одузимање 

лопте. 

Развијање и одржавање 

моторичких способности: брзине, 

спретности (прецизности и 

координације), издржљивости, 

експлозивне и репетитивне снаге. 

Јачање мишића и побољшање 

функционалних способности 

(дисајних и срчаносудовних 

органа). Богаћење укупног кретног 

фонда новим моторичким знањима, 

умењима и навикама, као и њихова 

примена у свакодневном животу и 

раду. Формирање моралновољних 

особина личности ученика. 

Примена правила ових спортских 

игара са конкретним задацима из 

основа тактике у одбрани и нападу. 

- вербална 

комуникација, 

демонстрација, 

практично вежбање 

(синтетичка, 

аналитичка, 

комбинована; 

стандардно, 

променљиво и 

ситуационо 

понављање-игра и 

такмичење).  - 

фронтални рад, 

групни рад, рад по 

групама, рад у пару, 

индивидуални рад 

-посматрање, 

договарање, 

разумевање, 

вежбање, трчање, 

бацање, хватање, 

гибање, додавање, 

скакање,окретање, 

прескакање, 

поскакивање, 

превртање, играње, 

певање, такмичење, 

ритмичко, 

креативно и 

естетско 

изражавање, 

планирање 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Ликовна 

култура 

Начин провере 

остварености 

стандарда постигнућа 

Врши се: мерење, процењивање, самопроцењивање, посматрање. Процењују се: физичке способности ученика, спортско-техничка 

достигнућа, однос ученика према физичкој култури. При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано. 
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Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

  

  

  

  

  

  

  

  

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Београд, 2011 
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1. ГОВОРНА КУЛТУРА 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,    

учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике    

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања    

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без  тзв. „певушења“ или „скандирања“  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана 

текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља   

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему:држи се теме, јасно структурира 

казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања),добро распоређујући основну информацију и додатне 

информације  

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 

 1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став  

ОСНОВНИ НИВО 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,  проналазећи информације експлицитно исказане у 

једној реченици, пасусу,  или у једноставној табели (ко, шта, где,  

када, колико и сл.) 

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на 

 различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту  

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста  

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста   

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, 

 да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му 

познате; издваја речи које су му непознате  

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1СЈ.1.3.4. 

употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе      

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре  

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме  

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)  

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава   

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)  

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу 

(са летовања, зимовања, екскурзије 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско 

време (презент, перфекат и футур)  

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, 

школи и сл.)  
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5. КЊИЖЕВНОСТ 
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме   

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                       

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

СРЕДЊИ НИВО 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди  на ком месту у тексту је пауза, 

место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије   

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у 

различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)  

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту  

(нпр.проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму) 

 1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену  

1СЈ.2.2.6. препознаје  фигуративно значење у тексту  

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава 

међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, 

намерама и сл.)   

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова  

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни  

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи 

наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно 

пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; 

употребљава запету при набрајању  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, 

дужину реченице...)     

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима  

1СЈ.2..5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној) 

 1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст  

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)   

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година 

рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)  

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира  

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне бројеве) 

 1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу                     

 1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго  

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат   

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику  
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1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама 

из лектире и сл.) и правилно их употребљава     

5. КЊИЖЕВНОСТ 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме  

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице,загонетке, брзалице)       

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми  

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у 

књижевноуметничком тексту  

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)  

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и  дијалога  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту                              

НАПРЕДНИ НИВО 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из  различитих делова дужег 

текста   

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, 

графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта  заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста vs. 

мишљења учесника у догађају)  

1СЈ.3.2.4. изводи  сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира 

наративни текст  

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или 

дијаграм) 

1СЈ.3.2.6. процењује  сврху  информативног текста у односу на предвиђену намену(нпр. који од два текста боље 

описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.)  

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на 

одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о 

догађајима из текста)   

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене  

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну 

информацију и додатне информације унутар текста и пасуса  

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста  

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст  

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)  

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе  

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; 

личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму:заједничких именица према броју, 

а глагола, придева и заменица према роду и броју 

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, местои начин    
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су 

употребљени 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу  

5. КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су 

употребљени 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу  
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ОСНОВНИ НИВО 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој 

бројевној полуправoj  

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве 

хиљаде  

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру првехиљаде  

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом  

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

2. ГЕОМЕТРИЈА 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао,правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, 

припадност)  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица  

1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 

3. РАЗЛОМЦИ 

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак  n 1(n ≤ 10) и препозна његов графички приказ  

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине  

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним 

ситуацијама  

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности  (l, dl, ml) 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t) 

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

СРЕДЊИ НИВО 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи 

број) и разуме декадни бројни систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  

1МА.2.1.5. уме да решава једначине  

2. ГЕОМЕТРИЈА 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине  

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе  

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним 

јединицама  

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама  

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци дати у истим 

мерним јединицама 

3. РАЗЛОМЦИ 

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак b a(b ≤ 10, a < b) када је графички приказан на фигури подељеној на b делова  

1МА.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика n 1 (n ≤ 10)  

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим 

ситуацијама  

1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди 

временске интервале у једноставним ситуацијама  

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање  

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање 
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1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака и уме 

графички да представи дате податке 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака  

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.  

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет 

 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом  

2. ГЕОМЕТРИЈА 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање  

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника  

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника 

1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци  дати у  истим мерним 

јединицама  

1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим  мерним јединицама  

3. РАЗЛОМЦИ 

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак b a(b ≤ 10, a < b)  

1МА.3.3.2. зна да израчуна део b a (b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима  

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице 

у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама  

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности  

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе   
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ОСНОВНИ НИВО 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

1ПД.1.1.1.  прави разлику између природе и производа људског рада  

1ПД.1.1.2.  зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу 

1ПД.1.1.3.  зна заједничке карактеристике живих бића   

1ПД.1.1.4.  уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:  изгледу, начину исхране, 

кретања и размножавања  

1ПД.1.1.5.  препознаје и именује делове тела живих бића  

1ПД.1.1.6.  разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима  

2. ЕКОЛОГИЈА 

1ПД.1.2.1.  препознаје и именује природне ресурсе  

1ПД.1.2.2.  зна употребну вредност природних ресурса  

1ПД.1.2.3.  разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  

3. МАТЕРИЈАЛИ 

1ПД.1.3.1.  зна основна својства воде, ваздуха и земљишта 

1ПД.1.3.2.  зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала 

1ПД.1.3.3.  зна да различите животне намирнице садрже различите састојке 

1ПД.1.3.4.  зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, 

намагнетисаност 

1ПД.1.3.5.  зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу  

1ПД.1.3.6.  зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичкогутицаја и деловања 

воде и ваздуха 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 

1ПД.1.4.1.  уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

1ПД.1.4.2.  зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

1ПД.1.4.3.  уме да одреди стране света помоћу Сунца  

1ПД.1.4.4.  зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век  

1ПД.1.4.5.  уме да прочита тражене информације са часовника и календара  

5. ДРУШТВО 

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  

1ПД.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу  

1ПД.1.5.3.  зна које људске делатности постоје и њихову улогу 

1ПД.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите  

1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља  

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 

1ПД.1.6.1.  зна основне облике рељефа и површинских вода  

1ПД.1.6.2.  зна основне типове насеља и њихове карактеристике  

1ПД.1.6.3.  зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град, 

симболи, становништво  

1ПД.1.6.4.  зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости 

1ПД.1.6.5.  зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД.1.6.6.  зна шта су историјски извори и именује их  

СРЕДЊИ НИВО 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

1ПД.2.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима  

1ПД.2.1.2.  зна основне разлике између биљака, животиња и људи  

1ПД.2.1.3.  примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  

1ПД.2.1.4.  зна улогу основних делова живих бића  

1ПД.2.1.5.  разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту  

1ПД.2.1.6.  разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници  
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2. ЕКОЛОГИЈА 

1ПД.2.2.1.  разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе 

1ПД.2.2.2.  разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног коришћења необновљивих 

ресурса  

1ПД.2.2.3.  зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса  

1ПД.2.2.4.  зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 

3. МАТЕРИЈАЛИ 

1ПД.2.3.1.  зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  

1ПД.2.3.2.  зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава  

1ПД.2.3.3.  разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису  

1ПД.2.3.4.  зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу 

1ПД.2.3.5.  разликује повратне и неповратне промене материјала  

1ПД.2.3.6.  разликује промене материјала при којима настају други  материјали од оних промена  

материјала при којима не настају други материјали  

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 

1ПД.2.4.1.  зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела  

1ПД.2.4.2.  зна да се светлост креће праволинијски  

1ПД.2.4.3.  уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља 

1ПД.2.4.4.  уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, облике 

рељефа и површинских вода  

1ПД.2.4.5.  уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена  

5. ДРУШТВО 

1ПД.2.5.1.  зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама  

1ПД.2.5.3.  разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности   

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 

1ПД.2.6.1.  препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини  

1ПД.2.6.2.  зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији  

1ПД.2.6.3.  разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе –  и делатности људи  

1ПД.2.6.4.  зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности  

1ПД.2.6.5.  уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  

1ПД.2.6.6.  препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода  

1ПД.2.6.7.  препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском  периоду или личности 

је реч 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

1ПД.3.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  

1ПД.3.1.2.  разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића  

3. МАТЕРИЈАЛИ 

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи  

1ПД.3.3.2.  примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу  

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 

1ПД.3.4.1.  уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењукартографских знакова  

5. ДРУШТВО 

1ПД.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 

 1ПД.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују  

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 

1ПД.3.6.1.  зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава  
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    180 

 

Предмет:   СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    5 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним 

ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика 

у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке 

компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу 

имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна 

знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија 

најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области.. 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– разликује књижевни и 

некњижевни текст; 

упоређује одлике 

фикционалне и 

нефинкционалне 

књижевности  

– чита са разумевањем и 

опише свој доживљај 

различитих врста 

књижевних дела  

– чита са разумевањем 

одабране примере 

осталих типова текстова 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА  
Лектира 

 1. Народна песма: Вила зида град  

2. Народне лирске песме о 

раду(избор); народне лирске 

породичне песме (избор) 

 3. Бранко Радичевић: Певам дању, 

певам ноћу  

4. Милица Стојадиновић Српкиња: 

Певам песму  

5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса 

Шантић: Моја отаџбина  

6. Војислав Илић: Зимско јутро 

Програм 

књижевности се 

реализује обрадом 

текстова из лектире 

која је разврстана на 

обавезни, допунски и 

изборни део. 
Комбиновањем и 

повезивањем 

различитих текстова 

успоставља се 

вертикална и 

хоризонтална 

корелација уз помоћ 

којих се 

-Чита и разуме 

прочитано 

 -Одређује 

главне и 

споредне 

мотиве  

-Повезује дело 

са другим 

прочитаним 

Страни језик  

Историја  

Музичка култура  

Ликовна култура 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– одреди род књижевног дела 

и књижевну врсту  

– разликује карактеристике 

народне од карактеристика 

уметничке књижевности – 

разликује реалистичну прозу 

и прозу засновану на 

натприродној мотивацији  

– анализира елементе 

композиције лирске песме 

(строфа, стих); епског дела у 

стиху и у прози (делови 

фабуле 

 – поглавље, епизода; стих); 

драмског дела (чин, сцена, 

појава) 

 – разликује појам песника и 

појам лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на 

писца  

– разликује облике казивања 

– увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике 

 – одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком 

тексту  

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

7. Милован Данојлић: 

Шљива/Десанка Максимовић: 

Сребрне плесачице  

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду 

у моди. 

 Књижевни термини и појмови  
Песник и лирски субјекат.  

Мотиви и песничке слике као 

елементи композиције лирске 

песме. Врста строфе према броју 

стихова у лирској песми: катрен; 

врста стиха по броју слогова 

(десетерац и осмерац). Одлике 

лирске поезије: сликовитост, 

ритмичност, емоционалност.  

Стилске фигуре: епитет, 

ономатопеја.  

Врсте ауторске и народне лирске 

песме: описне (дескриптивне), 

родољубиве (патриотске); 

митолошке, песме о раду 

(посленичке) и породичне 

се ученици поступно 

уводе у свет 

књижевности. При 

обради текста 

примењиваће се 

јединство 

аналитичких и 

синтетичких 

поступака и гледишта 

са циљем да се 

ученици оспособе за 

самосталан исказ, 

истраживачку 

делатност и 

заузимање критичких 

ставова. Исходи ове 

области су засновани 

на читању тако да је 

оно главна активност. 

У петом разреду 

негује се доживљајно 

читање, а ученици се 

поступно уводе у 

истраживачко читање 

и оспособљавају да 

искажу свој доживљај 

уметничког дела. 

делима -

Повезује 

назив дела и 

писца -

Временски и 

просторно 

локализује 

дело -

Рашчлањује 

дело на мање 

целине -

Користи 

дигитални 

уџбеник -

Израђује 

мултимедијал

ни материјал 

Верска настава  

Грађанско 

васпитање 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– процени основни тон 

певања, приповедања или 

драмске радње (шаљив, 

ведар, тужан и сл.)  

– развија имагинацијски 

богате асоцијације на основу 

тема и мотива књижевних 

дела  

– одреди тему и главне и 

споредне мотиве 

-анализира 

узрочнопоследично низање 

мотива – илуструје особине 

ликова примерима из текста – 

вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи 

ставове – илуструје веровања, 

обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 

– уважава националне 

вредности и негује српску 

културноисторијску баштину 

– наведе примере 

личнедобити од читања  

– напредује у стицању 

читалачких компетенција 

 – упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЕПИКА  
Лектира  

1. Народна песма: Свети Саво  

2. Народна песма: Женидба 

Душанова (одломак о савладавању 

препрека заточника Милоша 

Војиновића)  

3. Еро с онога свијета  

4. Дјевојка цара надмудрила  

5. Милован Глишић: Прва бразда  

6. Стеван Сремац: Чича Јордан 

(одломак)  

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

8. Иво Андрић: Мостови 

9. Данило Киш: Дечак и пас  

10. Горан Петровић: Месец над 

тепсијом (први одломак приче 

„Бели хлеб од претеривања” и крај 

приче који чине одељци „Можеш 

сматрати да си задобио венац 

славе” и „Мрави су вукли велике 

трошице тишине”)  

11. Антон Павлович Чехов: Шала 

Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач. Облици 

казивања: приповедање у првом и 

трећем лицу. Фабула: низање 

догађаја, епизоде, поглавља. 

Карактеризација ликова – начин 

говора, понашање, физички изглед, 

животни ставови, етичност 

поступака. 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Врсте епских дела у стиху и прози: 

епска народна песма, бајка 

(народна и ауторска), новела 

(народна и ауторска), шаљива 

народна прича. Врста стиха према 

броју слогова: десетерац. 

ДРАМА  
Лектира  

1. Бранислав Нушић: Кирија  

2. Душан Радовић: Капетан Џон 

Пиплфокс 

 3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови 

Позоришна представа и драма. 

Чин, појава, лица у драми, драмска 

радња. Сцена, костим, глума, 

режија. Драмске врсте: једночинка, 

радио-драма. 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати до 2 дела) 

 1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело 

(одломак из дела Живот и обичаји 

народа српскога)  

2. Доситеј Обрадовић: О љубави 

према науци 

 3. М. Петровић Алас:У царству 

гусара (одломци) 

 4. Милутин Миланковић: 

Успомене, доживљаји, сазнања 

(одломак) 

 5. Избор из енциклопедија 

ичасописа за децу 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА:  
1. Епске народне песме (о 

Немањићима и Мрњавчевићима – 

преткосовски тематски круг)  

2. Народне бајке, новеле, шаљиве 

народне приче (избор); кратке 

фолклорне форме (питалице, 

брзалице, пословице, загонетке)  

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

 4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо 

(одломак о изградњи склоништа) 

 5. Марк Твен: Доживљаји 

Хаклберија Фина/Краљевић и 

просјак/Доживљаји Тома Сојера  

6. Избор ауторских бајки (Гроздана 

Олујић; Ивана Нешић: 

Зеленбабини дарови (одломци))  

7. Игор Коларов: Аги и Ема  

8. Избор из савремене поезије за 

децу (Александар Вучо, Мирослав 

Антић, Драгомир Ђорђевић, 

Владимир Андрић, Дејан 

Алексић...) 

 Допунски избор лектире 

(бирати до 3 дела)  

1. Јован Јовановић Змај: Песмо 

моја (из Ђулића)  

2. Стеван Раичковић: Велико 

двориште (избор)/Мале бајке 

(избор)  

3. Иван Цанкар: Десетица 

4. Љубивоје Ршумовић:Ујдурме и  
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

и зврчке из античке Грчке 

(избор)/Густав Шваб: Приче из 

старине 5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит 

(одломци) 6. Никол Лезије: Тајна 

жутог балона 7. Корнелија Функе: 

Господар лопова (одломак) 8. Вида 

Огњеновић: Путовање у путопис 

(одломак) 9. Владислава Војновић: 

Приче из главе (избор, осим приче 

Позориште) 10. Дејан Алексић: 

Музика тражи уши (избор)/Кога се 

тиче како живе приче (избор) 11. 

Јован Стерија Поповић: Лажа и 

паралажа (одломак о Месечевој 

краљици) и Едмон Ростан: Сирано 

де Бержерак (одломак  о путу на 

Месец) Дело завичајног аутора по 

избору. 

   

-разликује променљиве речи 

од непроменљивих 

 – разликује категорије рода, 

броја, падежа речи које имају 

деклинацију 

 – разликује основне 

функције и значења падежа 

– употребљава падежне 

облике у складу са нормом – 

употребљава глаголске 

облике у складу са нормом – 

разликује основне реченичне 

чланове (у типичним 

случајевима) 

Ј 

Е 

З 

И 

К 

Граматик а 

(морфоло 

гија, 

синтаксa) 

Променљиве речи: именице, 

заменице, придеви, бројеви (с 

напоменом да су неки бројеви 

непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с 

напоменом да неки прилози могу 

имати компарацију) и 

предлозиИменице – значење и 

врсте (властите, заједничке, збирне, 

градивне; мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): 

граматичка основа, наставак за 

облик, појам падежа.  

  

 

Програм граматике се 

реализује поступно, 

где се језик 

ученицима представи 

и тумачи као систем. 

Ниједна језичка 

појава се не изучава 

изоловано, већ се 

повезује са обрађеним 

текстовима из 

књижевности, али и 

са непосредном 

говорном  праксом. 

– активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

 –практична 

примена 

стечених знања  

– активно учешће 

у раду 

амопроцењивање 

напретка  

– ученик запажа 

језичке  

 

Страни језик  

Историја  

Музичка 

култура  

Ликовна 

култура  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

 Ј 

Е 

З 

И 

К 

Граматик а 

(морфоло 

гија, 

синтаксa) 

Основне функције и значења 

падежа (с предлозима и без 

предлога): номинатив (субјекат); 

генитив (припадање и део нечега); 

датив (намена и усмереност); 

акузатив (објекат); вокатив 

(дозивање, обраћање); 

инструментал (средство и 

друштво); локатив (место). 

Придеви – значење и врсте придева 

(описни, присвојни, градивни; 

месни и временски); род, број, 

падеж и компарација придева. 

Слагање придева са именицом у 

роду, броју и падежу. Заменице – 

личне заменице: промена, 

наглашени и ненаглашени облици, 

употреба личне заменице сваког 

лица себе, се. Бројеви – врсте и 

употреба: главни (основни, збирни 

бројеви, бројне именице на ица) и 

редни бројеви. Глаголи – глаголски 

вид (несвршени и свршени); 

глаголски род (прелазни, 

непрелазни и повратни глаголи); 

глаголски облици (грађење и 

основно значење): инфинитив (и 

инфинитивна основа), презент 

(презентска основа, наглашени и 

ненаглашени облици презента 

помоћних глагола), перфекат, 

футур I 

На тај начин се 

настава граматике 

приближава 

животним потребама 

у којима се 

примењени језик 

појављује као 

свестрано мотивисана 

људска активност. 

Садржај вежбања 

граматике се одређује 

на основу 

континуираног 

праћења језичког 

испољавања ученика. 

Тако ће настава 

граматике бити у 

функцији 

оспособљавања 

ученика за правилно 

комуницирање 

савременим српским 

језиком 

појаве,упоређује 

са појавама у 

другим језицима, 

примењује 

стечена знања у 

свакодневном 

говору, повезује 

са примерима из 

свакодневног 

живота, решава 

проблем језичких 

недоумица, 

повезује знања са 

другим 

областима, 

ослања се на 

претходно 

искуство….   
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

 Ј 

Е 

З 

И 

К 

Граматик а 

(морфоло 

гија, 

синтаксa) 

Предикатска реченица – предикат 

(глаголски; именски); слагање 

предиката са субјектом у лицу, 

броју и роду; прави и неправи 

објекат; прилошке одредбе (за 

место, за време, за начин; за узрок 

и за меру и количину); апозиција.   

   

– доследно примењује 

правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова – 

користи правопис (школско 

издање 

Ј 

Е 

З 

И 

К 

Правопис Велико слово у вишечланим 

географским називима; у називима 

институција, предузећа, установа, 

организација (типични примери); 

велико и мало слово у писању 

присвојних придева.  
Заменица Ви из поштовања.  

Одрична речца не уз именице, 

придеве и глаголе; речца нај у 

суперлативу; вишечлани основни и 

редни бројеви. Интерпункцијски 

знаци: запета (у набрајању, уз 

вокатив и апозицију); наводници 

(наслови дела и називи школа); 

црта (уместо наводника у управном 

говору).  

 

Правописна правила 

се усвајају путем 

систематских 

вежбања. У оквиру 

правописних вежби 

повремено ће се 

проверавати графија. 

Ученици ће се 

подстицати да 

уочавају и исправљају 

правописне грешке у 

СМС комуникацији, 

као и у различитим 

типовима 

комуникацијепутем 

интернета. На овим 

часовима ће се 

користити штампано 

издање Правописа, а  

ученици ће се 

упућивати на 

служење и 

електронским 

издањем. 

 Страни језик  

Историја  

Музичка 

култура  

Ликовна 

култура  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-правилно изговара речи 

водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији 

реченице  

– говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму  

– течно и разговетно чита 

наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

Ј 

Е 

З 

И 

К 

О 

 р 

 т 

 о 

 е 

 п  

и 

 ј 

 а 

Место акцента у вишесложним 

речима (типични случајеви).  

Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица.  

Артикулација: гласно читање 

брзалица, најпре споро, а потом 

брже (индивидуално или у групи). 

Oртоепске вежбе су 

изузетно битне за 

правилан изговор, али 

се оне неће 

реализовати као 

посебне наставне 

јединице, већ уз 

одговарајуће теме из 

граматике и 

књижевности. Уз 

коришћење аудио 

снимака, ученике 

треба навикавати да 

препознају, 

репродукују и усвоје 

правилно акцентован 

говор. Као ортоепска 

вежба спроводиће се 

и говорење напамет 

научених одломака у 

стиху и прози уз 

помоћ аудитивних 

наставних средстава. 

-слуша  

-правилно 

изговара 

гласове,речи и 

реченице  

-изражајно чита 

Страни језик  

Историја  

Музичка 

култура  

Ликовна 

култура  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање 

– правилно изговара речи 

водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији 

реченице  

– говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму  

– течно и разговетно чита 

наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Место акцента у вишесложним 

речима (типични случајеви).  

Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица.  

Артикулација: гласно читање 

брзалица, најпре споро, а потом 

брже (индивидуално или у групи). 

Ова  настава се област 

реализује се кроз 

повезивање с обрадом 

књижевних текстова 

као репрезентативних 

образаца изражавања, 

а такође и са наставом 

граматике и 

 

 

–практична 

примена стечених 

знања  

-активно учешће у 

раду  

самопроцењивање 

напретка  

– ученик запажа 

језичке 

појаве,упоређује 

са 

Страни језик  

Историја  

Музичка 

култура  

Ликовна 

култура  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

 ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 и правописа. Језичка 

култура се негује 

спровођењем 

лексичкосемантичких 

и стилских вежби које 

ће богатити и 

развијати способност 

и вештину 

изражавања. Сва 

вежбања изводе се на 

тексту или у току 

говорних вежби. Када 

су у питању домаћи и 

школски писмени 

задаци, ученици ће 

користити и 

латинично писмо. 

појавама у другим 

језицима, 

примењује 

стечена знања у 

свакодневном 

говору, повезује 

са примерима из 

свакодневног 

живота, решава 

проблем језичких 

недоумица, 

повезује знања са 

другим 

областима, ослања 

се на претходно 

искуство…. 

 

– користи различите облике 

казивања: дескрипцију 

(портрет и пејзаж), 

приповедање у 1. и 3. лицу, 

дијалог – издваја делове 

текста (наслов, пасусе) и 

организује га у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и 

завршни део текста) – 

саставља говорени или 

писани текст о доживљају 

књижевног дела и на теме из 

свакодневног живота и света 

маште 

 Препричавање, причање, 

описивање – уочавање разлике 

између говорног и писаног језика; 

писање писма (приватно, имејл) 

Богаћење речника: синоними и 

антоними; некњижевне речи и 

туђице – њихова замена језичким 

стандардом; уочавање и отклањање 

безначајних појединости и 

сувишних речи у тексту и говору. 

Техника израде писменогсастава 

(тежиште теме, избор и распоред 

грађе, основни  елементи 

композиције и груписање грађе 

према 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– проналази експлицитно и 

имлицитно садржане 

информације у 

једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту – 

напамет говори одабране 

књижевне текстове или 

одломке  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

композиционим етапама); пасус 

као уже тематске целине и његове 

композицијско-стилске функције. 

Осам домаћих писмених задатака 

Четири школска писмена задатка. 

   

Начин  праћења и 

процењивања  квалитета 

програма 

Континуирано,кроз праћење напредовања ученика и планирање, остваривање ,праћење и вредновање наставних 

садржаја 

 

 

 

 

Кључни појмови:језик,граматика,ортоепија ,књижевност.  
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу... 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања садржаја 

програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме краће 

текстове који се 

односе на 

поздравља ње, 

представљ ање и 

тражење / давање 

информаци ја 

личне 

1.Поздрављ 

ање и 

представља ње 

себе и других и  

тражење / 

давање 

основних 

информациј а о 

себи и другима 

у ширем  

друштвеном 

контексту 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих, 

једноставнијих текстова који се 

односе на дате комуникативне 

ситуације (дијалози, наративни 

текстови, формулари и сл.); реаговање 

на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака и 

сл.) и иницирање комуникације; 

усмено и писaно давање информација 

о себи и тражење и давање 

информација о другима (СМС, имејл, 

формулари, чланске карте, опис 

фотографије и 

-

интерактивни приступ,  циљни 

језик употребљава се у 

учионици у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за 

ученике, у пријатној и 

опуштеној атмосфери; говор 

наставника прилагођен је 

узрасту и знањима ученика; -

наставник мора бити сигуран 

да је схваћено значење поруке 

укључујући њене 

културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе;  

Говор:  -јавно 

обраћање 

(саопштења,дава 

ње упутстава и 

информација); -

излагање пред 

публиком 

(предавања, 

презентацирепо

рт аже, 

извештавање и 

коментари о 

неким 

догађајима и  

Српски језик: 

Вокабулар, култура 

представњљања 

Информатика: 

тражење и  -

информатика 

давање 

информација уз 

помоћ ИКТ  

  

  

  

Други страни језик 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања садржаја 

програма 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

природе;  

- поздрави и 

отпоздрави ,  

представи себе и 

другог користећи 

једноставн а 

језичка средства; 

- постави и 

одговори на 

једноставн ија 

питања личне 

природе;  

- у неколико 

везаних исказа 

саопшти 

информаци је о 

себи и другима;  

  

 

 Садржаји Hello. Hi. I’m Maria. What’s 

your name? I’m / My name is… Tony is 

11. How old are you? I live in (town, 

city, village). Where do you live? I live 

at number 46 Black Street. Мy best 

friend lives next door. What’s your 

address? What’s your phone number? 

Have you got/Do you have an email 

address? These are my parents. Their 

names are … I can’t play tennis, but I 

can do karate. Can you play the 

guitar?My birthday is on the 21st of 

May. When is your birthday? This is 

Miss May. She’s my teacher. This is Mr 

Crisp. He’s my tennis coach. The Present 

Simple Tense за изражавање сталних 

радњи . Have got/Have за изражавање 

поседовања. Личне заменице у 

функцији субјекта - I, you … 

Присвојни придеви - my, your… 

Показне заменице - this/these, 

that/those Питања са 

Who/What/Where/When/How(old)…Ос 

новни бројеви (1-1000). Предлози за 

изражавање места - in, аt… Предлози 

за изражавање времена –in, on, at... 

Употреба неодређеног  члана са 

битно је значење језичке 

поруке; -настава се заснива и на 

социјалној интеракције 

-рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за 

информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем 

мање или више сложених 

задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем  

'-наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног 

кода и њиховог међусобног 

односа;  

-сви граматички садржаји уводе 

се индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а 

без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико 

ученици на њима не 

инсистирају, а њихово 

познавање се 

-Ове активности 

се могу 

реализована на 
различите 

начине и то: -

читањем 

писаног текста 

пред публиком; 

-спонтаним 

излагањем или 

излагањем уз 

помоћ визуелне 

подршке у виду 

табела, 

дијаграма, 

цртежа и др. 

реализацијом 

увежбане улоге 

или певањем 

Читање:  

-читање ради 

усмеравања  

-читање ради 

информисаност

и;  

-читање ради 

праћења 

упутстава;   

немачки): 

поздрављање и 

представљање, 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  именицама у једнини 

Изостављање  члана 

испред назива спортова. 

Употреба одређеног  

члана уз називе 

музичких 

инструмената.(Интер)ку

лтурни садржаји: 

устаљена правила 

учтивости; титуле уз 

презимена особа (Mr, 

Miss, Mrs, Ms, Sir); 

имена и надимци; начин 

писања адресе. 

вреднује и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном контексту.  

  

-усвајање језичког садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

поимање наставног програма као динамичне, 

заједнички припремљене и прилагођене листе 

задатака и активности;наставник треба да 

прихвати п прихватање нових идеја; ученици се 

посматрају као одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину; уџбеници 

представљају извор активности и морају бити 

праћени употребом додатних аутентичних 

материјала; -учионица је простор који је могуће 

прилагођавати потребама наставе из дана у дан; -

рад на пројекту као задатку који остварује 

корелацију са другим предметима и подстиче 

ученике на студиозни и истраживачки рад; -за 

увођење новог лексичког материјала користе се 

познате граматичке структуре и обрнуто. -

Технике и активности: -динамично смењивање 

техника / активности које не би требало да трају 

дуже од 15 минута. -Слушање и реаговање на 

команде наставника на страном језику или са 

аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али 

и активности у вези са радом у учионици: цртај, 

сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). -Рад у 

паровима, малим и великим групама (мини-

дијалози, игра по улогама, симулације 

итд.).Мануелне активности (израда паноа, 

презентација, зидних новина, постера и сл.) 

-читање ради 

задовољства.Разу 

мевање писаног 

језика: уочавање 

дистинктивних 

обележја која 

указују на 

граматичке 

специфичности род, 

број глаголско 

време, лице...); 

препознавање везе 

између група слова 

и гласова; 

одговарање на 

једноставна питања 

у вези са текстом, 

тачно/нетачно, 

вишеструки избор 

извршавање 

прочитаних 

упутстава и 

наредби. Писмено 

изражавање: 

повезивање гласова 

и групе слова; 

замењивање речи 
цртежом или 

сликом; 

проналажење   
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

   -Вежбе слушања (према упутствима наставника 

или са аудио-записа повезати појмове, додати 

делове слике, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.). -Игре примерене узрасту -

Класирање и упоређивање (по количини, облику, 

боји, годишњим добима, волим/не волим, 

компарације...). 

 -Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. 

договори и минипројекти."Превођење" исказа у 

гест и геста у исказ. -уочавање дистинктивних 

обележја која указују на граматичке 

специфичности (род, број, глаголско време, 

лице...); 

 -препознавање везе између група слова и 

гласова; -одговарање на једноставна питања у 

вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки 

избор;  

-извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: -повезивање гласова и 

групе слова; -замењивање речи цртежом или 

сликом; -проналажење недостајуће речи 

(употпуњавање низа, проналажење "уљеза", 

осмосмерке, укрштене речи,и сл. 

-повезивање краћег текста и реченица са 

сликама/илустрацијама;попуњавање формулара 

(пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); -

писање честитки и разгледница; -писање краћих 

текстова.  

Увођење дечије књижевности и транспоновање у 

 

недостајуће речи 

(употпуњавање 

низа, проналажење 

"уљеза", 

осмосмерке, 

укрштене речи, и 

слично); 

Овладава значењем: 

-Артикулише 

реченице  

-Карактерише  људе 

-Разјашњава 

разлике   

-Класификује себе и 

друге  

-Прави контраст    

-Конвертује облике 

речи   

- Разликује   

- Означава  

-Описује дискутује  

- Објашњава   

- Наводи пример   

-Лоцира у тексту  

-Парафразира   

- Резимира  

- Превод 

Користи научено у 

новим и конкретним 

ситуацијама 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

   друге медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни израз.  

- пројектна настава,  

- интегративна настава,  

- демонстративно-илустративна 

метода,   

- монолошко-дијалошка 

метода,   

-игра улога,   

- драматизација,   

- брејнсторминг,  

-ИКТ 

методе,  

- рад у паровима, малим и 

великим г

активности,  

- вежбе слушања,  

- игре примерене узрасту и 

дидактичком захтеву, - 

класирање и упоређивање,   

- комуникативно-интерактивни 

приступ,   

- пројектна настава,  

-интегративна настава,  

- демонстративно-илустративна 

- Утврђује  

- Прилагођава  
- Именује   

-Конструише 

реченицу  

 -Склапа реченицу  

-демонстрира  

- Открити 

информације  

- Успоставља 

контакт   

- Процењује   

- Истражује  

- Излаже    

-  Илуструје  

- Одржава 

разговор  - 

Модификује 

реченице   

- Вежба 

 

Разуме садржај и 

структуру теме 

•Анализира 

•Рашчлањује 

•Категорише  

•Упоређује  

•Прави контраст  

•Увиђа узајамни 

однос  

 •Изводи закључке  

•Детектује у 

говору 

 

- разуме 

једноставн ији 

опис особа, 

биљака, 

животиња, 

предмета, појaва 

или места;  

- упореди и 
опише 

карактерис тике 

живих бића 

2.Описивањ е 

карактерис 

тика живих 

бића, 

предмета, 

појава  и 

места 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање 

једноставнијих описа живих бића, 

предмета, појава и места и њиховог 

поређења; усмено и писано описивање 

/ поређење живих бића, предмета, 

појава и места; израда и презентација 

пројеката (постера, стрипова, ППТ-а, 

кратких аудио / видео записа, радио 

емисија и слично). 

-Биологија: 

карактеристик е 

живих бића, 

биљни и 

животињски свет  

  

Географија: 

Велика Британија 

карактеристик е 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

предмета, појава  

и места,  

користећи 

једноставн ија 

језичка средства; 

 Садржај 

Who’s the boy with short fair hair and a 

black jacket? What’s Maria wearing? She’s 

wearing a nice white T-shirt and dark blue 

jeans. My brother is clever, but lazy. My 

best friend is kind and fiendly. There is / 

isn’t a cinema / hospital in my town. There 

are two big bookshops in my town. What’s 

this / that over there? It’s a sports centre. 

How far is it? Zebras are white wild 

animals with black and white stripes. A 

cheetah is a fast, dangerous animal. How 

deep is the Adriatic Sea/the Pacific Ocean? 

How long is the Danube/the Thames 

River? Layla is prettier than Susan. Who’s 

the best student in your class? This car is 

more expensive than that one. London is 

larger than Belgrade. About eight million 

people live there. Belgrade is much 

smaller, but… 

The Present Simple Tense и The Present 

Continuous Tense за изражавање  радњи 

и стања у садашњости  Глаголи have got, 

to be за давање описа Питања са 

Who/What/Where/When/Which/How (old, 

far, deep, long…) Егзистенцијално There 

is / are… Употреба одређеног  члана са 

именицама које означавају лица и 

предмете који су познати 

-монолошко-дијалошка метода,   

- игра улога,   

- драматизација,   

-брејнсторминг,  

-ИКТ методе, 

 - истраживачке методе,  

- рад у паровима, малим и 

великим групама   

- симулације,   

- мануелне активности,  

- вежбе слушања,  

- игре примерене узрасту и 

дидактичком захтеву,  

- класирање и упоређивање,   

-пантомима.   

- Интерактивно учење, 

кооперативно учење  

- ТПР- слушање и реаговање на 

инструкције наставника или са 

аудио траке  

- Певање у групи, мануелне 

активности  

- Вежбе слушања, и говорне 

активности  

- 

Коришћење израза код 

представљања  

 

•Одваја  

•Испитује  

•Уобличава 

•Групише   

•Налази најбоље 

решење 

 •Кратко описује  

•Одабира   

•Издваја 

Формулише и гради 

нове структуре од 

постојећег знања и 

вештина. 

•Проширује 

вокабулар 

•Објашњава  

 •Формулише 

питања  

•Уопштава 

•Смишља нове 

реченице  

•Побољшава 

изговор Интегрише 

постојећа знања 

•Организује свој и 

рад у групи   

•Планира 

•Предлаже начине 

рада 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  саговорнику, као и уз имена река, мора 

и океана. Употреба/изостављање 

одређеног члана уз имена градова и 

држава. Поређење придева (правилно и 

неправилно поређење). 

(Интер)културни садржаји: 

географске карактеристике Велике 

Британије; биљни и животињски свет 

-Упознавање са новим градивом 

помоћу слика активности  

- Реаговања на упутства  

- презентација наставних садржаја 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена 

граматичких садржаја   

- рад у пару  

- групни рад  на задату тему  

- израда пројеката  

- израда паноа  

- приближавање граматичких 

садржаја из угла свакодневнице  

- утврђивање и систематизација 

путем   

- штампаног материјала, радне 

свеске и мини тестова   

- квиз  

- корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика  

- начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио материјала 

•Доводи у везу 

садржаје теме са 

Испољавање 
понашања које је у 

складу са једним 

уверењем или 

ставом у 

ситуацијама када 

нису дате 

инструкције   

Пример:  •Осетљив 

је на индивидуалне 

и културне разлике 

(поштује 

различитости) 

•Показује 

способност 

решавања проблема.  

•Информише 

наставника о 

питањима која 

сматра кључним.  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме  

једноставн ије 

предлоге и 

одговори на њих; 

- упути 

једностава н 

предлог; пружи 

одговарајући 
изговор или 

одговарајуће 

оправдање; 

3. Позив и 

реаговање 

на позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање једноставниjих 

текстова који садрже предлоге; усмено и писано 

преговарање и договарање око предлога и учешћа 

у заједничкој активности; писање позивнице за 

прославу / журку или имејла / СМС-а којим се 

уговара заједничка активност; прихватање 

/одбијање предлога, усмено или писано, уз 

поштовање основних одговарајуће оправдање;  

норми учтивости и давање одговарајућег 

оправдања / изговора. Садржаји I think we can go 

out this afternoon. Why not? Let’s do it. Sorry. I 

can’t. I must do my homework. Sorry, I think that’s 

boring. Let’s do something else. How about going to 

the cinema? Great. What time? See you then.  Let’s 

make pancakes. That’s a good idea. What shall we 

do? Let’s play Monopoly. Why don’t we meet at the 

sports centre? What time? Half past two. Fine. I’ll 

see you at the sports centre at half past two. Would 

you like to come to my birthday party on Sunday? 

I’m sorry, but I can’t make it. I’d love to, thanks.   

Императив 

How about + глаголска именица  Why don’t we + 

инфинитивна основа глагола  Would you like + 

инфинитив глагола  Модални глаголи за 

изражавање предлога - can/could/shall Глагол will 

за изражавање одлука (Интер)културни садржаји: 

прикладно позивање и прихватање/одбијање 

позива. 

-рад у пару  - групни рад  на 

задату тему -презентација 

наставних садржаја  -

интерактивно учење  -

препознавање и примена 

граматичких садржаја   -израда 

пројеката и паноа  -утврђивање 

и систематизација путем 

штампаног материјала (радне 

свеске, мини тестови, квиз)  -

корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика, корелација са 

другим страним језиком, 

језиком  -начини реализације уз 

помоћ визуелног и аудио 

материјала  -допунска и додатна 

настава - одговарање на питања 

у вези са текстом који ученици 

имају пред собом 

 -други страни 

језик  

  

Српски 

језик:упућива 

ње позива  

  

Информатика: 

проналажење 

информација 

на интернету, 

прављење 
позивница  

  

Ликовно:ослик 

авање 

позивница 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме и 

једноставн е 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; - 

упути једноставн 

е молбе и 

захтеве; - 

затражи и пружи 

кратко 

обавештењ е; - 

захвали и извине 

се на једностава 

н начин; саопшти 

кратку поруку  

(телефонски 

разговор, дијалог 

уживо, СМС, 

писмо, имејл) 

којом se 

yahvaljuje 

4.Изражава 

ње молби, 

захтева, 

обавештења 

извињења, 

и 

захвалност

и 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање једноставнијих исказа којима 

се тражи /нуди помоћ жеља, извињење, 

захвалност; усмено и писано тражење и давање 

обавештења, упућивање молбе за помоћ / услугу 

и реаговање на њу, изражавање жеља, извињења 

и захвалности.  

Садржаји Can I help you? It's OK, I can do it.  May 

I ask a question? Sure. What do you want? Do you 

want an orange? Yes, please. No, thank you. Can you 

pass me an orange, please? Of course, here you are. 

Thank you very much / so much. I want an apple. 

Can I have this one? Anything else? Can I borrow 

your pen I’m sorry. When does the movie start? It 

starts at 8.  Модални глаголи за изражавање молбе 

и захтева – can/could/may. (Интер)културни 

садржаји: правила учтиве комуникације.  

 

- комуникативно-интерактивни 

приступ,   

-пројектна настава,  

-интегративна настава  
- мануелне активности,  

-вежбе слушања,  

- игре примерене узрасту и 

дидактичком захтеву,  

- класирање и упоређивање,   

- пантомима-рад у пару  

-групни рад  на задату тему  

-презентација наставних 

садржаја  

 -интерактивно учење  

 -препознавање и примена 

граматичких садржаја  
 -допунска и додатна настава  

 - одговарањенапитања у 

везисатекстомкојиученициимају

предсобом  

 

приступ,   

 

 

метода,   

-дијалошка 

метода,   

 

брејнсторминг, 

 Други страни 

језик  

  

Српски језик: 

изражавање, 

молби и 

захтева, давање 

обавештења, 

учтива 

комуникација 

- разуме и следи 

једноставнија  

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота 

5. 

Разумевање 

и давање 

упутстава 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање текстова који садрже  

једноставнија упутства (нпр.  за компјутерску или 

обичну игру, употребу апарата, рецепт за 

прављење јела и сл.) са визуелном подршком и 

без ње; усмено и писано давање упутстава. 

Садржаји Drag (the word) and drop it in the correct 

place. Throw the dice. Move your token… Press the 

button and wait. Insert the coin in the slot. Peel the 

onions and chop them. Put the saucepan on the stove. 

Држи се 

одређених 

вредности  

што се 

испољава 

кроз 

понашање    

Препознаје 

потребу за 

Биологија: 

Здрава храна  

  

Други страни 

језик: 

културолошке 

сличности и 

разлике  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

(правила игре, 

рецепт за 

припремање 

неког јела и сл.) 

са визуелном 

подршком без 

ње; - да 

једноставна 

упутства (нпр. 

може да опише 

како се нешто 

користи / прави, 

напише рецепт и 

сл.); 

 Императив  Личне заменице у функцији 

објекта - me, her, him… (Интер)културни 

садржаји: традиционалне / омиљене врсте јела. 

 

 

и великим групама   

 

 

 

узрасту и дидактичком 

захтеву,  

упоређивање,   

 

 

-рад у пару  - групни рад  

на задату тему -

презентација наставних 

садржаја  -интерактивно 

учење  -препознавање и 

примена граматичких 

садржаја   -израда 

пројеката и паноа  -

утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала 

успостављањ ем 

равнотеже између 

слободе и  одговорног 

понашања. Прихвата 

одговорност за 

сопствено понашање.  

-Објашњава улогу 

систематског 

планирања у 

решавању проблема. -

Прихвата  етичке 

стандарде.  -Планира 

животне активности  

 

Географија: 

Храна широм 

света  

  

Информатика: 

Проналажење 

рецепата на 

интернету 

одговри на њу; - 

упути пригодну 

честитку; - 

разуме и, 

примењујући 

једноставнија 

језичка средства, 

опише начин 

прославе 

рођендана, 

празника и 

важних догађаја; 

6. 

Описивање 

и 

честитање 

празника, 
рођендана и 

значајних 

догађаја, 

честитање 

на успеху и 

изражавање 

жаљења 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама. 
Слушање и читање једноставних текстова у 

којима се описују и честитају празници, 

рођендани и значајни догађаји; описивање 

празника, рођендана и значајних догађаја; 

реаговање на упућену честитку у усменом и 

писаном облику; упућивање пригодних 

честитки у усменом и писаном облику; израда 

и презентација пројеката у вези са прославом 

празника, рођендана и значајних догађаја 

 Садржаји Children in Britain usually have their 

birthday parties at home. Everybody sings Happy 

Birthday!  In Britain, people open their presents 

on Christmas Day 

Ефикасно организује 

време како би 

испунио захтеве који 

се тичу оргнизације, 

породице и себе.  

Целокупно понашање 

у складу са усвојеним 

вредностима. 

Други страни  
језик: 

Културолошке 

сличности и 

разлике 

разлике  

Географија: 

Празници 

широм света  

Српски језик: 

Описивање 

догађаја, 

садашње време  

Информатика: 

Проналажење 

података на 

интернету 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  On Easter Sunday children often hunt for eggs. 

Happy Valentine’s Day! Same to you! Roses are 

red, violets are blue, my heart is full of love for 

you.  In my country we celebrate a lot of different 

festivals, but my favourite is... Good luck! 

Congratulations! Well done! Lucky you! I’m so 

happy for you! I’m sorry to hear that/about that! 

It’s a pity! The Present Simple Tense за 

изражавање уобичајених радњи.  Изостављање  

члана испред назива празника. Изостављање  

члана испред именица употребљених у општем 

смислу.  

(Интер)културни садржаји: значајни 

празници и догађаји и начин 

(радне свеске, мини тестови, 

квиз)  -корелација и позивање 

на стечено знање из 

граматике матерњег језика  -

корелација са другим страним 

језиком  -начини реализације 

уз помоћ визуелног и аудио 

материјала  -допунска и 

додатна настава - 

одговарањенапитања у 

везисатекстомкојиученици 

имајупредсобом 

 

 

 

- групни рад  на задату тему -

презентација наставних 

садржаја  -интерактивно 

учење  -препознавање и 

примена граматичких 

садржаја   -израда пројеката и 

паноа  -утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала (радне 

свеске, мини тестови, квиз) 

-Пример: 

Показује 

самопоуздање 

када ради 

независно. -

Сарађује у 

групним 

активностима 

(тимски рад ) -

Користи 

објективни 

приступ у 

решавању 

проблема. 

 

- разуме краће 

текстове у којима 

се описују 

догађаји и 

способности у 

прошлости; - 

размени 

информације у 

вези са 

догађајима и 

способностима у 

прошлости; - 

опише у 

неколико краћих, 

везаних исказа 

догађај у 

прошлости; 

7. 

Описивање 

догађаја и 

способности 

у 

прошлости 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама. 
Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање исказа у вези са догађајима / 

активностима и способностима у прошлости; 

усмено и писано описивање догађаја / 

активности и способности у прошлости; 

израда и презентација  пројеката о историјским 

догађајима, личностима и сл  
Садржаји Where were you at eight o’clock last 

Saturday? I was at home. What was on TV last 

night? What time was it on? I watched / didn’t 

watch TV last night. I played volleyball on 

Monday. What did you do? We went to Paris in 

July. We travelled by plane. Where did you spend  

your summer holiday? How did you 

Преиспитује 

судве и мења 

понашање у 

светлу нових 

чињеница. -Цени 

људе због онога 

што јесу, а не на 

основу изгледа. 

Српски језик: 

Описивање 

догађаја, 

изражавање 

прошлости  

  

  

Други страни 

језик: 

Описивање 

догађаја, 

прошло време 

у матерњем 

језику 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- опише неки 

историјски 

догађај, 

историјску 

личност и сл.; 

 travel? I lost my passport yesterday. Did you have 

a good time on holiday? Yes, we did. / No, we 

didn’t. I could swim when I was five. I couldn’t 

ski last year.  The Past Simple Tense  правилних 

и најчешћих неправилних глагола Модални 

глагол could за изражавање способности у 

прошлости (Интер)културни садржаји: 

историсјки догађаји, епохална открића; 

важније личности из прошлости (историјска 

личност, писац,  

 

-корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика  -корелација 

са другим страним језиком  -

начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио материјала  

-допунска и додатна настава - 

одговарањенапитања у 

везисатекстомкојиученици 

имајупредсобом 

 

- групни рад  на задату тему -

презентација наставних 

садржаја  -интерактивно 

учење  -препознавање и 

примена граматичких 

садржаја   -израда пројеката и 

паноа  -утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала (радне 

свеске, мини тестови, квиз)  -

корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика  -корелација 

са другим страним језиком   

 Историја: 

Велика 

открића, 

историјске 

личности, 

писци  

  

Информатика: 

проналажење 

информација 

на интернету 

- разуме жеље 

планове и намере 

и реагује на њих; 

- размени 

једноставне 

исказе у вези са 

својим и  туђим 

жељама, 

плановима и 

намерама; - 

саопшти шта он/ 

она или неко 

други жели, 

планира, 

намерава; 

8. 

Исказивање 

жеља, 

планова и 

намера 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама. 
Слушање и читање краћих текстова у вези са 

жељама, плановима и намерама; усмено и 

писано договарање о  жељама, плановима и 

намерама (телефонски разговор, разговор 

уживо, СМС, имејл и сл.). Садржаји I would 

like/want to be a doctor when I grow up. He 

would like a new mobile phone/to go out with his 

friends. I’m going to do my homework in the 

afternoon. What are you going to do this 

afternoon? Мy parents are going to visit their 

friends this evening, so I’m going to play all my 

favourite computer games. Оh! Are you? 

 Информатика: 

Проналажење 

информација, 

допсивање 

коришћењем 

платформили 

дрштвених 

мрежа Српски 

језик: 

изражавање 

планова Други 

страни језик 

Географија: 

Културолошке 

сличности и 

разлике у 

односима код 

нас и у 

Британији 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме и реагује 

на свакодневне 

изразе у вези са 

непосредним и 

конкретним 

потребама, 

осетима и 

осећањима; - 

изрази, основне 

потребе, осете и 

осећања  

једноставнији м 

језичким 

средствима; 

9. 

Исказивање 

потреба, 

осета и 

осећања 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање исказа у вези са потребама, 

осетима и осећањима; усмено и писано 

договарање у вези са задовољавањем потреба 
потребама, осетима и осећањима; - изрази, 

основне потребе, осете и осећања  

једноставнији м језичким средствима;  

 предлагање решења у вези са осетима и 

потребама; усмено и писано исказивање, 

својих осећања и реаговање на туђа.  

Садржаји I’m hot / cold / hungry / thirsty… 

Take off / Put on your coat. Why don’t you take a 

sndwich / a glass of water? Do you want some 

juice/biscuits too? Yes, please. Would you like 

some fruit? I’m tired. What shall we do? Why 

don’t we stop and take some rest? How about 

going home? I’m happy to see you. I’m glad / 

sorry to hear that. Oh dear! It’s a pity! The Present 

Simple Tense ( be, want); Императив Why don’t 

we /you + инфинитивна основа глагола  How 

about + глаголска именица  Would  like + 

именица/инфинитив глагола (Интер)културни 

садржаји: мимика и гестикулација;употреба 

емотикона. 

  

-рад у пару  

 - групни рад  на задату тему 

 -презентација наставних 

садржаја 

-интерактивно учење 

препознавање и примена 

граматичких садржаја   -

израда пројеката и паноа  -

утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала (радне 

свеске, мини тестови, квиз)  -

корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика  -корелација 

са другим страним језиком  -

начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио материјала  

-допунска и додатна настава - 

одговарањенапитања у 

везисатекстомкојиученици 

имајупредсобом 

 Српски језик: 

Изражавање 

заповедног 

начина, 

драматизација 

текст 

Информатика: 

Употреба 

емотикона у 

онлајн 

комуникацији 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме 

једноставнија 

питања и 

одговори на њих; 

- разуме 

обавештења о 

простору и 

величинама; - 

опише 

специфичније 

просторне односе 

и величине 

једноставним, 

везаним 

исказима; 

10. 

Исказивање 

просторних 

односа и 

величина 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 
Слушање и читање краћих текстова у вези са 

специфичнијим просторним односима и 

величинама; усмено и писано размењивање 

информација у вези са просторним односима и 

величинама; усмено и писано описивање 

просторних односа и величина. Садржаји 

Which room is it in? Where’s the library? door? 

What’s next to/ near the table? Where are the 

(books)? They’re on the top / bottom shelf. It’s in 

front of / behind the wardrobe. Where do you do 

your homework? Where is she? She’s at the 

supermarket / in / at the park…  The bakery is 

between the school and the supermarket. How 

wide / long / deep is the river? It’s 45 metres wide 

/ 2 kilomеtrеs long. An elephant is bigger than a 

hippo. The Blue whale is the biggest animal in the 

world. What is the largest room in your house / 

flat? The room above / below. My town is in the 

north-east of Serbia.  Предлози за изражавање 

положаја и просторних односа  - in front of, 

behind, between, opposite... Питања са 

What/Where/Which/How ( far, deep, long…) 

Поређење придева (правилно и неправилно 

поређење). Употреба одређеног  члана са 

суперлативом придева. (Интер)културни 

садржаји: јавни простор; типичан изглед 

школског и стамбеног простора; локалне 

мерне јединице (инч, стопа…); природа. 

-рад у пару  - групни рад  на 

задату тему -презентација 

наставних садржаја  -

интерактивно учење  -

препознавање и примена 

граматичких садржаја   -

израда пројеката и паноа  -

утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала, (радне 

свеске, мини тестови, квиз)  -

корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика  -корелација 

са другим страним језиком  -

начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио материјала  

-допунска и додатна настава - 

одговарањенапитања у 

везисатекстомкојиученици 

имајупредсобом 

 Информатика: 

Проналажење 

информација 

на интрнету 

Математика: 

величине, 

јединице мере 

код нас и у 

Британији(инч, 

метар, 

дециметар, 

односи 

Физичко 

васпитање: 

простор и 

кретање, 

испред, иза, 

поред, изнад… 

Српски језик: 

поређење 

придева Други 

страни језик 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме, тражи и 

даје 

једноставнија 

обавештења о 

хронолошком 

времену и 

метеоролошки м 

приликама у 

ширем 

комуникативн ом 

контексту;  

- опише дневни / 

недељни 

распоред 

активности; - 

опише 

метеоролошке 

прилике и 

климатске услове 

у својој земљи и 

једној од земаља 

циљне културе 

једноставним 

језичким 

средствима; 

 

11. 

Исказивање 

времена 

(хронолошк

ог и 

метеоролош

ког) 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 
Слушање и читање једноставнијих текстова у 

вези са хронолошким временом, 

метеоролошким приликама и климатским 

условима; информација о времену дешавања 

неке активности, метеоролошким приликама  и 

климатским условима у ширем 

комуникативном контексту; израда и 

презентација пројеката (нпр. о часовним 

зонама, упоређивање климатских услова у 

својој земљи са климатским условима  једне од 

земаља циљне културе и сл.). Садржаји What 

time is it? It’s five o’clock. It is half past six. It’s 

(а) quarter to/past seven. It’s ten past/to eleven. 

When do your lessons start? At (а) quarter to nine. 

When do you have your dance classes? On 

Monday and Wednesday. I was born in 

January/on the first of January/ January the first.. 

…on Christmas/Easter Day… Columbus 

discovered America in 1492 / in the 15th century. 

What is the weather like? It’s cold/ sunny... The 

wind is blowing. What was the weather like 

yesterday? It was foggy /cloudy/windy… The Past 

Simple Tense Предлози за изражавање времена 

– in, on, at, to, past, after... Питања са When, 

What (time/day)… Редни бројеви до 100. 

(Интер)културни садржаји: климатски услови 

у Великој Британији; разлика у часовној зони 

(Београд – Лондон). 

комуникативноинтерактивни 

приступ,  

демонстративноилустративна 

метода 

 

узрасту и дидактичком 

 

 Математика: 

Јединице мере 

за време 

Географија: 

временске 

прилике, 

временске зоне, 

рачунање 

временских 

зона енглеског 

говорног 

подручја   

  

Информатика: 

проналажење 

информација 

на интернету 

Други страни 

језик 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме и реагује 

на једноставније  

забране, своје и 

туђе обавезе; - 

размени 

једноставније 

информације које 

се односе на 

забране и правила 

понашања у школи 

и на јавном месту 

(у превозном 

средству, 

спортском центру, 

биоскопу, 

зоолошком 

12. Изрицање 

дозвола, 

забрана, 

правила 

понашања и 

обавеза 

Садржаји  
Remember to bring your membership card. 

You can't sit here, the seat isn’t free. Can 

you use your phone in class? No, we can’t. 

You mustn't use your phone in class. You 

must write in ink. Do you have to wear 

uniforms at school? They have to/don’t 

have to wear uniforms at school.I must 

study today. I have to feed our dog every 

morning. I must/ have to go now.  

Модални глаголи за изражавање 

дозволе, забране, правила понашања и 

обавезе – can/can’t, must/mustn’t 
одсуства обавезе (Интер)културни 

садржаји: понашање на јавним местима; 

значење знакова и симбола. 

-рад у пару 

- групни рад  на задату тему 

 -презентација наставних 

садржаја  

-интерактивно учење  

- препознавање и примена 

граматичких садржаја   

- израда пројеката и паноа  

- утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала (радне 

свеске, мини тестови, квиз) 

 Српски језик: 

изражавање 

забрана Други 

страни језик  

  

  

Техничко и 

технологија : 

симболи на 

јавним местима 

- разуме  и 

формулише 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

поседовање и 

припадност;  

- пита и каже шта 

неко има / нема и 

чије је нешто; 

13. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog.  

Whose house is this? It’s Jane and Sally’s 

house. They’re Jane’s and Sally’s bags. 

These are the children’s toys. That’s my 

parents’ car. This is my blanket. This 

blanket is mine. This isn’t your card. It’s 

hers. I’ve got/I have a ruler. Have you 

got/Do you have a pen? Sally hasn’t got 

/doesn’t have an umbrella. 

Садржаји Саксонски генитив са 

именицом у једнини и множини 

(правилна и неправилна множина) – my 

friend’s/friends’/ children’s books 

Присвојни придеви my, your… 

Присвојне заменице mine, yours… Have 

got/Have  за изражавање 

слушања, 

 Српски 

језик:изражава 

ње припадања 

Други страни 

језик 

Грађанско 

васпитање:одн 

ос према 

другима 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме и реагује на 

једноставније 

исказе који се 

односе на  

описивање 

интересовања, 

хобија и 

изражавање 

допадања и 

недопадања; - 

опише своја и 

14. 

Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања 

Садржаји I’m interested in (swimming). 

What (sports) are you interested in? My 

hobby is (collecting bagdes). What’s your 

hobby?I love swimming because I’m good 

at it. I don’t like skiing. I’m bad at it. What 

do you like doing? Peter dosen’t like 

football. Sally is crazy about dancing. My 

favourite sport is tennis. What’s your 

favourite sport? What are your hobbies and 

interests? Fifteen out of thirty people like 

tennis – eight boys and seven girls. 

Придевско-предлошке фразе - interested 

in, good/bad at, crazy about… Глаголи 

like/love/hate + глаголска именица 

комуникативноинтерактивни 

демонстративноилустративна 

-

малим и великим групама 

 Српски језик: 

Други страни 

језик 

Информатика: 

писање имејла 

Математика: 

графичко 

приказивање и 

тумачење 

резултата 

Физичко и 

здравствено 

васпитање:спо 

ртови и здравље 

- разуме  и 

формулише 

једноставније 

исказе којима се 

тражи мишљење, 

изражава 

слагање/неслаг ање 

15. 

Изражавање 

мишљења 

(слагања и 

неслагања) 

Садржаји What do you think of / about…? 

How do you like it? Please tell me about… 

Do you agree with (me)? I think / feel it’s 

OK/Okay.  You’re right / wrong! That’s 

true. Exactly. Tht’s not true. I’m not sure. I 

like / don’t like it because it’s boring.   

The Present Simple Tense (think, like, 

agree…) Питања са What,  Why, How … 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у 

комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

 

комуникативноинтерактивни 

демонстративноилустративна 

-

малим и великим групама 

 Другис трани 

језик Српски 

језик:тражење 

мишљења 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме 

једноставније 

изразе који се 

односе на количину 

нечега;  

- пита и каже 

колико нечега има/ 

нема, користећи 

једноставија језичка 

средства; - на 

једноставан начин 

затражи артикле у - 
састави списак за 

куповину – 

намирнице и 

количина 

намирница (две 

векне хлеба, пакет 

тестенине, три 

конзерве туњевине 

и сл.) - изрази 

количину у мерама 

– 100 гр шећера, 300 

гр брашна и сл. 

16. 

Изражавањ

е количине, 

бројева и 

цена 

Садржаји How many people are there in the 

park? There are two men/women and three 

children in the park. How much milk does he 

need? Is there any butter in the fridge? No, 

there isn’t any butter, but there’s some 

margarine. I haven’t got any food for you. I’ve 

got some lemonade / strawberries. There isn’t 

much fruitin the bowl. There aren’t many 

biscuits left in the cupboard. There are a lot of 

spoons and forks and some / six knives on the 

table. I need a hundred grams of sugar (100 g) / 

a bottle of (fizzy) water/2 kilos of potatoes. 

Can I have a sandwich and a glass of juice 

please? That’s £7.80. Shopping list: a packet of 

butter, two loaves of bread, three pots of 

yoghurt, a bunch of bananas… Основни 

бројеви до 1000. Правилна множина 

именица. Множина именица које се 

завршавају на -y, -f/fe: strawberries, shelves, 

knives... Множина именица које се 

завршавају на –o: kilos, potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: sheep, 

fish... Најчешћи облици неправилне 

множине (men, women, children,  people,  

feet, teeth, mice....) Бројиве и небројиве 

именице – pounds, money... Детерминатори - 

some, any, no. Квантификатори – much, 

many, a lot of. Питања са How much / many. 

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење; локална мерна јединица за 

тежину (фунта); валута, намирнице и 

производи специфични за циљну културу. 

-утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала (радне 

-корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика  

-корелација са другим 

страним језиком  

 -начини реализације уз 

помоћ визуелног и аудио 

материјала  

 -допунска и додатна  нстава 

- одговарањенапитања у 

везисатекстомкојиучен 

ициимајупредсобом 

 Математика: 

количина, 

бројеви и цене 

Мерне јединице 

за количину 

(фунта и кг), 

валута Други 

страни језик 
Српски језик: 

тражење 

информација о 

количини и цени, 

бројиве и 

небројиве 

именице 
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Начин праћења и процењивања квалитета програма 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и 

процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног 

оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), 

сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног 

временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања).  

Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и 

јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. 

 То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања 

неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су 

примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају 

позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик.  

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године.   

По завршетку сваке теме наставници:  

ходи из програма помажу у праћењу и вредновању напредовања ученика;  

трументе.  

Неопходно је пратити:  

 

 

 

,  

-иницијативу  

 

 

 

Праћење и вредновање постигнућа ученика је   
 

 

Праћење и вредновање сопственог рада  

 

 

 У оквиру ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ:  

ивање) 

 

 

Кључни појмови: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ  наставе  и  учења  ликовне  културе  је  да  се  ученик  развијајући  стваралачко  и креативно  мишљење  и  естетичке  критеријуме  кроз  практични  

рад,  оспособљава  за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других 

народа. 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- опише ритам који 

уочава у природи, 

окружењу и 

уметничким делима -

пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте 

ритма -гради 

правилан, неправилан 

и слободан визуелни 

ритам, спонтано или с 

одређеном намером -

користи, у сарадњи са 

другима, одабране 

садржаје као 

подстицај за стварање 

оригиналног 

визуелног 

РИТАМ Поступци за безбедно и одговорно 

коришћење и одржавање прибора и 

радне површине; Материјал из 

природе, вештачки материјал, 

материјал за рециклажу, рециклирани 

материјал, импровизовани прибор, 

школски прибор и материјал, 

професионални прибор; Ритам у 

природи (смена дана и обданице, 

смена годишњих доба, таласи, 

падавине...). Ритам у простору 

(распоред  родимензионалних облика 

у природи, урбаним срединама и у 

ближем окружењу ученика). Ритам у 

структури (грађи) облика. Ритам у 

текстури природних и вештачких 

материјала; Врсте ритма. Правилан и 

Поступно развијање 

способности ученика за 

визуелно памћење и 

предочавање.  Поступно 

оспособљавање ученика за 

артикулисано ликовно 

изражавање упознавањем 

слободног ритмичког 

Уочава, сазнаје, 

разликује 

примењује 

КОРЕАЛЦИЈА са 

прдметима музичка 

култура, српски 

језик, физичко 

васпитање 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

ритма -разматра, у групи, 

како је учио/ла о 

визуелном ритму и где та 

знања може применити -

направи, самостално, 

импровизовани прибор од 

одабраног материјала 

искаже своје мишљење о 

томе зашто људи стварају 

уметност 

 неправилан ритам. Слободан ритам. Спонтани 

ритам (ритам линија, облика, мрља). Функције 

ритма –  понављање боја, линија и/или облика да 

би се постигла динамичност (живост) или ред. 

Утисак који различите врсте ритма остављају на 

посматрача. Субјективни утисак кретања и 

оптичка илузија кретања; Ритам као принцип 

компоновања у делима ликовних уметности. 

Ритам у другим врстама уметности. Примена 

визуелног ритма у свакодневном животу; 

Различити ритмови као подстицај за стваралачки 

рад – звуци из природе и окружења, музика, 

кретање у природи и окружењу, плес...; 

Уметничко наслеђе – значај праисторијског 

наслеђа на простору Србије и у свету. 

компоновања 

ликовних елемената: 

линија, облика и боја. 

Опажање ритма 

линија, боја и облика. 

Проширивање 

сазнања и искуства 

ученика у коришћењу 

средстава и 

материјала ликовног 

изражавања и 

обликовања   

  

-опише линије које уочава 

у природи, окружењу и 

уметничким делима   

-пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте линија  

-гради линије 

различитихвредности 

комбинујући материјал, 

угао и притисак 

прибора/материјала 

 -користи одабране 

садржаје као подстицај за 

стварање оригиналних 

цртежа-црта разноврсним 

прибором и материјалом  

ЛИНИЈА Врсте линија и изражајна својства линија у  

природи и окружењу. Линија као ивица 

тродимензионалних облика; Изражајна својства 

линија у односу на прибор, материјал, притисак и 

угао под којим се држи прибор/материјал. 

Савремена средства за цртање – дигитална табла 

и оловка за цртање, 3Д оловка, апликативни 

програми за цртање... Својства линије у 

апликативном програму за цртање. Цртање 

светлом; Уметнички цртеж, аматерски цртеж, 

дечји цртеж, схематски цртеж, технички цртеж, 

научне илустрације... Врсте уметничког цртежа – 

скица, студија, илустрација, стрип, карикатура, 

графити.. 

вербални,  

демонстративни  

практични рад и  

радионица   

уочава  

именује  

разликује  

упоређује  

примењује 

Математика, 

Биологија 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

изражавајући замисли, 

машту, утиске и памћење 

опаженог -разматра, у 

групи, како је учио/ла о 

изражајним својствима 

линија и где се та знања 

примењују искаже своје 

мишљење о томе како је 

развој цивилизације 

утицао на развој 

уметности 

 Занимања у којима је неопходна вештина 

слободоручног цртања; Поступци грађења цртежа 

додавањем и одузимањем линија. Лавирани цртеж; 

Линеарни цртеж. Цртеж у боји; Текстура (ликовни 

елемент). Поступци грађења текстуре линијама. Ритам 

линија; Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад (облици из природе и окружења, звуци 

из природе и окружења, музика, кретање у природи и 

окружењу, текст, писмо...); Читање (декодирање) 

цртежа, стрипа, карикатуре, графита, рекламних 

порука... Уметничко наслеђе – значај наслеђа првих 

цивилизација 

   

-пореди облике из 

природе, окружења и 

уметничких дела према 

задатим условима  

-гради апстрактне и/или 

фантастичне облике 

користећи одабране 

садржаје као подстицај за 

стваралачки рад  

-наслика реалне облике у 

простору самостално 

мешајући  боје да би 

добио/ла жељени тон 

 -обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и 

поступком  
-преобликује предмет за  

рециклажу  

ОБЛИК Дводимензионални и тродимензионални облици. 

Правилнигеометријски облици (геометријске фигуре и 

тела).  Правилни облици у природи и у ликовној 

уметности.  Неправилни облици; Својства облика.  

Величина облика. Боја облика. Реална и имагинарна 

функција облика. Карактеристични детаљи и својства по 

којима је облик препознатљив. Светлост као услов за 

опажање облика. Изглед облика посматраног  из 

различитих углова. Стилизовање облика; Статични 

облици. Кретање  облика (кретање статичних  облика 

помоћу ветра и воде, карактеристично кретање бића и 

машина); Распоред облика у простору  њихово дејство 

на посматрача. Положај облика у равни – линија 

хоризонта, планови и величина облика у односу на 

растојање од посматрача. Преклапање, прожимање, 

додиривање облика; Поступци грађења апстрактних и 
фантастичних облика (превођење реалних облика у 

апстрактне 

вербални,  

демонстративн

и,  практични 

рад и  

радионица 

Уочава  

сазнаје  

именује  

разликује  

упоређује  

представља  

примењује 

Математика, 

Биологија,  

Техничко 

образовање 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

дајући му нову употребну 

вредност -комбинује 

ритам, линије и облике 

стварајући оригиналан 

орнамент за одређену 

намену објасни зашто је 

дизајн важан и ко 

дизајнира одређене 

производе -разматра, у 

групи, како је учио/ла о 

облицима и где та знања 

примењује -искаже своје 

мишљење о томе зашто је 

уметничко наслеђе важно 

 одузимањем карактеристичних детаља, превођење 

реалних облика у фантастичне додавањем неочекиваних 

детаља, грађење имагинарних и апстрактних облика на 

основу једне, две и три информације...); Лумино објекти.  

ЛЕД технологија у савременој уметности. Обликовање 

простора светлом; Обликовање (дизајн) употребних 

предмета.  Преобликовање материјала и предмета за 

рециклажу; Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад. (облици из природе и окружења, 

кретање у природи и окружењу, уметничка дела, етно 

наслеђе, садржаји других наставних предмета...); 

Орнамент и орнаментика. Функција орнамента. 

Симетрија. Ритам линија, боја и облика у орнаменту; 

Уметничко наслеђе – наслеђе етно културе. Значајни 

римски  поменици на тлу Србије.  

   

Пореди различите начине 

комуницирања од 

праисторије до данас 

обликује убедљиву поруку 

В
И

З
У

Е
Л

Н
О

 

С
П

О
Р

А
З

У
Е

В
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Различите врсте  комуникације од праисторије до данас; 

Невербална комуникација – читање информација; израз 

лица и карактеристичан положај тела; Читање визуелних 

информација (декодирање). Визуелно изражавање; 

Уметничко наслеђе – значај наслеђа за туризам и за 

познавање сопственог порекла 

вербални,  

демонстратив

ни,  практични 

рад и 
радионица,  

истраживачки 

рад  ученика 

Уочава  

сазнаје  

именује 

разликује  

упоређује  

представља  

примењује 

Историја, Српски 

језик, Грађанско 

васпитање, 

информатика 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

 

- представљање наставног садржаја  

- усмеравање активности ученика  

- припрема за час;  

-  усмераваље на самостални, стваралачки рад са наглашеном индивидуалношћу;  

- естетска анализа и самовредновање кроз разговоре, поређења и дискусије; 

 

Кључни појмови: Развој ученика, Креативност, Опажање, Ликовне технике, материјал, Медији, комуникација, Уметничко наслеђе 
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске 

критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа.. 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

У оквиру 

области/теме ученик 

ће бити у стању да: – 

наведе начине и 

средства музичког 

изражавања у 

праисторији и 

античком добу; – 

објасни како 

друштвени развој 

утиче на начине и 

облике музичког 

изражавања;  – 

искаже своје 

мишљење о значају и 

улози музике у 

животу човека;  – 

реконструише у 
сарадњи са другима 

начин комуникације 

ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

Човек у праисторији Улога музике у 

првобитном друштву; Човек и ритуал: 

улога музике у ритуалу (музичко-

антрополошка истраживања); 

Магијска моћ музике; Елементи 

музичког тока: покрет, ритам (ритам 

као основа ритуала), коло/групни 

плес;  Покрет: порекло плеса; 

Слушање/ доживљај ритма телом; 

Најстарија фолклорна музичка 

традиција уСрбији и светској баштини  

 Човек Антике Божанска природа 

музике: – митолошка свест античког 

човека; – музички атрибути богова; – 

музика и држава. Музика у храму и 

музика на двору; Примери различитих 

инструмената и музичких облика у 

античким цивилизаци-јама; Улога и 

место музике у античким 

цивилизацијама:  Индија, Сумер/ 

Вавилон, Кина, Египат, Грчка, Рим 

Знање о музици кроз различите 

епохе има за циљ разумевање 

улоге музике у друштву, 

упознавање музичких 

изражајних средстава, 

инструмената, жанрова и 

облика. У начину реализације 

ових садржаја увек треба 

кренути од музичког дела, 

слушања или извођења. Час 

треба да буде оријентисан на 

улогу и природу музике, однос 

човека у датом периоду према 

њој и њеној намени, као и 

промишљању да ли је музика (и 

ако јесте, на које начине) била 

уметност какву је данас 

познато или нешто друго. 

Информације које се тичу 

контекста (на пример 

историјске, антрополошке 

– солистичко 

певање, 

 – групе певача, 

– „Мала школа 

инструмента” 

(клавир, гитара, 

тамбуре...),  

– групе 

инструмената 

, – млади 

композитори, 

 – млади 

етномузиколози 

(прикупљање 

мало познатих 

или готово 

заборављених 

песама средине 

у којој живе), 

 – музичко-

креативне 

Српски језик и 

књижевност  

Матерњи језик   

Историја  

Страни језици  

Математика  

Биологија  

Географија  

Ликовна култура 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

кроз музику у смислу 

ритуалног понашања и 

пантеизма; – идентификује 

утицај ритуалног 

понашања у музици 

савременог доба (музички 

елементи, наступ и сл.); 

 Појава првих нотација, 

пентатоника; 

културолошке природе) треба 

да буду одабране и пренесене у 

служби разумевања света 

музике у датом духу времена. 

Хронолошки аспект Музичке 

културе за пети разред 

доприноси корелацији знања и 

треба имати на уму да одређени 

предмети покривају 

информисаност о немузичким 

аспектима праисторије и антике 

на детаљнији и специфичнији 

начин.  

радионице. (прављење 

музичких инструмената, 

илустрације везане за 

наставу музичке културе 

и школске музичке 

догађаје, ажурирање 

школског сајта, креирање, 

организација и 

реализација музичких 

догађаја...), – ритмичке 

радионице (модерни и 

традиционални плес, 

ритмичке игре, „бит 

боксинг” – вокалне 

перкусије, игре чашама, 

штаповима...), – посете 

концертима у школи и 

ван ње (концерти 

еминентних уметника, 

концерти у организацији 

Музичке омладине или 

неког другог удружења, 

концерти ученика 

музичких школа, 

пријатеља школе, 

пројекције музичких 

филмова...). 

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

Информатика и 

рачунарство  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање   

– класификује 

инструменте по начину 

настанка звука; – опише 

основне карактеристике 

удараљки; – препозна везу 

између избора врсте 

инструмента и догађаја, 

односно прилике када се 

музика изводи; – користи 

могућности ИКТ-а у 

примени знања о 

музичким инструментима 

М
У

З
И

Ч
К

И
 И

Н
С

Т
Р

У
М

Е
Н

Т
И

  

 

Човек у праисторији Улога 

музике у првобитном 

друштву; Човек и ритуал: 

улога музике у ритуалу 

(музичко-антрополошка 

истраживања); Магијска 

моћ музике; Елементи 

музичког тока: покрет, 

ритам (ритам као основа 

ритуала), коло/групни плес;  

Покрет: порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма 

телом; 

Музички инструменти су 

незаобилазни елемент свих 

области Музичке културе. Како 

су, поред људског тела и гласа, 

једно од најстаријих средства 

изражавања човека, 

информације о првим музичким 

инструментима треба да 

проистекну непосредно из 

историјског контекста и 

свакодневног живота. У том 

смислу треба посебно обратити 

пажњу на везу између избора 

инструмената и догађаја, 

односно прилике када се и 

Српски језик и 

књижевност  

Матерњи језик   

Историја  

Страни језици  

Математика  

Биологија  

Географија 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

(коришћење доступних 

апликација); – изражава се 

покретима за време 

слушања музике;  – 

вербализује свој доживљај 

музике; – идентификује 

ефекте којима различити 

елементи музичке 

изражајности (мелодија, 

ритам, темпо, динамика) 

утичу на тело и осећања;  – 

анализира слушано дело у 

односу на извођачки 

састав и инструменте; – 

илуструје примере 

коришћења плесова и 

музике према намени у 

свакодневном животу 

(војна музика, обредна 

музика, музика за 

забаву...); – критички 

просуђује лош утицај 

прегласне музике на 

здравље; – понаша се у 

складу са правилима 

музичког бонтона; – 

користи могућности ИКТ-

а за слушање музике; 

 Најстарија фолклорна 

музичка традиција у Србији 

и светске баштине. Човек 

Антике Божанска природа 

музике: – митолошка свест 

античког човека; – музички 

атрибути богова; – музика и 

држава. Музика у храму и 

музика на двору; Примери 

различитих инструмената и 

музичких облика у 

античким цивилизацијама; 

Улога и место музике у 

античким цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон, 

Кина, Египат, Грчка, Рим; 

Појава првих нотација, 

пентатоника 

на који начин изводила некада 

и сада. Инструменти Орфовог 

инструментаријума могу бити 

полазна тачка за класификацију 

инструмената у зависности од 

начина стварања звука 

(удараљке, дувачки и жичани). 

Посебан фокус је на 

инструментима из групе 

удараљки, као 

најједноставнијим и присутним 

од самог почетка музичког 

изражавања. Информације 

треба да буду сведене и 

усмерене на настанак, 

првобитан облик и развој, као и 

основне карактеристике, 

изражајне могућности и 

примену ритмичких и 

мелодијских удараљки.  У 

настави треба максимално 

тежити да се до знања о 

инструментима дође из 

непосредног искуства свирања, 

слушања и анализе, а не 

фактографским набрајањем 

података. У томе, као и у 

примени знања из ове области, 

могу помоћи и доступне ИКТ 

апликације. 

 Ликовна култура  

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

Информатика и 

рачунарство  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

изражава се покретима за 

време слушања музике;  – 

вербализује свој доживљај 

музике; – идентификује 

ефекте којима различити 

елементи музичке 

изражајности (мелодија, 

ритам, темпо, динамика) 

утичу на тело и осећања – 

анализира слушано дело у 

односу на извођачки 

састав и инструменте; – 

илуструје примере 

коришћења плесова и 

музике према намени у 

свакодневном животу 

(војна музика, обредна 

музика, музика за 

забаву...); – критички 

просуђује лош утицај 

прегласне музике на 

здравље; – понаша се у 

складу са правилима 

музичког бонтона; – 

користи могућности ИКТ-

а за слушање музике 

С
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Најстарији инструмент 

тело, удараљке, дувачки, 

жичани; Удараљке – 

настанак, првобитни облик 

и развој; Ритмичке 

удараљке као 

најједноставнија група 

инструмената; Мелодијске 

удараљке; Елементи 

музичке изражајности – 

темпо, динамика, тонске 

боје различитих гласова и 

инструмената; Слушање 

вокалних, вокално-

инструменталних и кратких 

инструменталних 

композиција, домаћих и 

страних композитора; 
Слушање дела најстарије 

фолклорне традиције 

српског и других народа; 

Слушање народних и 

уметничких дела 

инспирисаних фолклором 

народа и народности, 

различитог садржаја, 

облика и расположења, као 

и музичких прича; 

Слушање музике је активан 
психички процес који 

подразумева емоционални 

доживљај и мисаону активност. 

Ученик треба да има јасно 

формулисана упутства на шта 

да усмери пажњу приликом 

слушања како би могао да 

прати музички ток (попут 

извођачког састава, темпа, 

начина на који је мелодија 

извајана, специфичних 

ритмичких карактеристика и 

сл.). Постепено, ови елементи 

музичког тока постају 

„константа” у процесу 

ученичке а/перцепције па 

наставник може да проширује 

опажајни капацитет код 

ученика усмеравајући њихову 

пажњу пре слушања на 

релевантне специфичности 

музичког дела. У контексту 

праисторије и антике, посебно 

треба обратити пажњу на везу 

између  природе музичког тока 

и намене слушаног дела – 

описати специфичност 

одређених елемената музичког 

дела и звучни и карактерни 

ефекат који је њима постигнут, 

потом повезати са контекстом 

настанка дела и намене. 

Солистичко певање – 

групе певача, – „Мала 

школа инструмента” 

(клавир, гитара, 

тамбуре...), – групе 

инструмената, – млади 

композитори, – млади 

етномузиколози 

(прикупљање мало 

познатих или готово 

заборављених песама 

средине у којој живе), – 

музичко-креативне 

радионице (прављење 

музичких инструмената, 

илустрације везане за 

наставу музичке културе 

и школске музичке 

догађаје, ажурирање 

школског сајта, креирање, 

организација и 

реализација  музичких 

догађаја...), – ритмичке 

радионице (модерни и 

традиционални плес, 

ритмичке игре, „бит 

боксинг” – вокалне 

перкусије, игре чашама, 

штаповима...), 

Српски језик и 
књижевност  

Матерњи језик   

Историја  

Страни језици  

Математика  

Биологија  

Географија  

Ликовна култура  

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

Информатика и 

рачунарство  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање    
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

кроз музику у смислу 

ритуалног понашања и 

пантеизма; – идентификује 

утицај ритуалног 

понашања у музици 

савременог доба (музички 

елементи, наступ и сл.); 

 Појава првих нотација, 

пентатоника; 

културолошке природе) треба 

да буду одабране и пренесене у 

служби разумевања света 

музике у датом духу времена. 

Хронолошки аспект Музичке 

културе за пети разред 

доприноси корелацији знања и 

треба имати на уму да одређени 

предмети покривају 

информисаност о немузичким 

аспектима праисторије и антике 

на детаљнији и специфичнији 

начин.  

радионице. (прављење 

музичких инструмената, 

илустрације везане за 

наставу музичке културе 

и школске музичке 

догађаје, ажурирање 

школског сајта, креирање, 

организација и 

реализација музичких 

догађаја...), – ритмичке 

радионице (модерни и 

традиционални плес, 

ритмичке игре, „бит 

боксинг” – вокалне 

перкусије, игре чашама, 

штаповима...), – посете 

концертима у школи и 

ван ње (концерти 

еминентних уметника, 

концерти у организацији 

Музичке омладине или 

неког другог удружења, 

концерти ученика 

музичких школа, 

пријатеља школе, 

пројекције музичких 

филмова...). 

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

Информатика и 

рачунарство  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање   

– класификује 

инструменте по начину 

настанка звука; – опише 

основне карактеристике 

удараљки; – препозна везу 

између избора врсте 

инструмента и догађаја, 

односно прилике када се 

музика изводи; – користи 

могућности ИКТ-а у 

примени знања о 

музичким 

инструментима(коришћењ

е доступних апликација); – 

изражава се покретима за 

време слушања музике;  – 

вербализује свој доживљај 

музике; 

 – идентификује ефекте 

којима 

М
У

З
И

Ч
К

И
 

И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

И
 

 

Човек у праисторији Улога 

музике у првобитном 

друштву; Човек и ритуал: 

улога музике у ритуалу 

(музичко-антрополошка 

истраживања); Магијска 

моћ музике; Елементи 

музичког тока: покрет, 

ритам (ритам као основа 

ритуала), коло/групни плес;  

Покрет: порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма 

телом;Најстарија 

фолклорна музичка 

традиција у Србији и 

светске баштине. Човек 

Антике Божанска природа 

музике: – митолошка свест 

античког човека; 

Музички инструменти су 

незаобилазни елемент свих 

области Музичке културе. Како 

су, поред људског тела и гласа, 

једно од најстаријих средства 

изражавања човека, 

информације о првим музичким 

инструментима треба да 

проистекну непосредно из 

историјског контекста и 

свакодневног живота. У том 

смислу треба посебно обратити 

пажњу на везу између избора 

инструмената и догађаја, 

односно прилике када се и на 

који начин музика изводила 

некада и сада. Инструменти 

Орфовог инструментаријума 

могу 

Српски језик и 

књижевност  

Матерњи језик   

Историја  

Страни језици  

Математика  

Биологија  

Географија 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

различити елементи 

музичке изражајности 

(мелодија, ритам, темпо, 

динамика) утичу на тело и 

осећања;  

 – анализира слушано дело 

у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

 – илуструје примере 

коришћења плесова и 

музике према намени у 

свакодневном животу 

(војна музика, обредна 

музика, музика за 

забаву...); 

 – критички просуђује лош 

утицај прегласне музике 

на здравље;  

– понаша се у складу са 

правилима музичког 

бонтона; 

 – користи могућности 

ИКТ-а за слушање музике; 

 

– музички атрибути богова; 

– музика и држава. Музика 

у храму и музика на двору; 

Примери различитих 

инструмената и музичких 

облика у античким 

цивилизацијама; Улога и 

место музике у античким 

цивилизацијама: Индија, 

Сумер/Вавилон, Кина, 

Египат, Грчка, Рим; Појава 

првих нотација, 

пентатоника; 

бити полазна тачка за 

класификацију инструмената у 

зависности од начина стварања 

звука (удараљке, дувачки и 

жичани). Посебан фокус је на 

инструментима из групе 

удараљки, као 

најједноставнијим и присутним 

од самог почетка музичког 

изражавања. Информације 

треба да буду сведене и 

усмерене на настанак, 

првобитан облик и развој, као и 

основне карактеристике, 

изражајне могућности и 

примену ритмичких и 

мелодијских удараљки.  У 

настави треба максимално 

тежити да се до знања о 

инструментима дође из 

непосредног искуства свирања, 

слушања и анализе, а не 

фактографским набрајањем 

података. У томе, као и у 

примени знања из ове области, 

могу помоћи и доступне ИКТ 

апликације. Виши спепен 

коришћења  

 Ликовна култура  

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

Информатика и 

рачунарство  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање   
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– користи музичке обрасце 

у осмишљавању музичких 

целина кроз певање, 

свирање и покрет; 

  – изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих 

музичких целина; 

 – комуницира у групи 

импровизујући мање 

музичке целине гласом, 

инструментом или 

покретом;  

– учествује у креирању 

школских приредби, 

догађаја и пројеката; 

 – користи могућности 

ИКТ-а за музичко 

стваралаштво М
У

З
И

Ч
К

О
 

 С
Т

В
А

Р
А

Л
А

Ш
 Т

В
О

 

Креирање пратње за песме 

ритмичким и звучним 

ефектима и коришћење 
притом различите изворе 

звука; Креирање покрета уз 

музику коју ученици 

изводе; Осмишљавање 

музичких питања и 

одговора, ритмичка 

допуњалка, мелодијска 

допуњалка са потписаним 

текстом, састављање 

мелодије од понуђених 

мотива; Импровизација 

мелодије на задати текст; 

Импровизација дијалога на 

инструментима Орфовог 

инструментарија и другим 

инструментима; Израда 

једноставних музичких 

инструмената; 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу старих 

цивилизација.  

музичких способности које се 

стичу у свим музичким 

активностима, а резултат су 

креативног односа према 

музици. Оно подстиче музичку 

фантазију, обликује 

стваралачко мишљење, 

продубљује интересовања и 

доприноси трајнијем усвајању 

и памћењу музичких 

репродуктивних и стваралачких 

активности и знања.  

Стваралаштво може бити 

заступљено кроз:  – музичка 

питања и одговоре,  – 

компоновање мелодије на 

задати текст, – састављање 

ритмичке вежбе или мелодије 

од понуђених мотива,  – 

импровизација игре/покрета на 

одређену квизова, – 

осмишљавање музичких 

дидактичких игара, игара са 

певањем, игара уз 

инструменталну пратњу или 

музичких драматизација, – 

креативну употребу 

мултимедија: ИКТ, аудио 

снимци, сликовни материјал, 

мобилни телефони.. 

солистичко певање, 

– групе певача, Мала 

школа инструмента” 

(клавир, гитара, 

тамбуре...), – групе 

инструмената, – млади 

композитори, – млади 

етномузиколози 

(прикупљање мало 

познатих или готово 

заборављених песама 

средине у којој живе), – 

музичко-креативне 

радионице (прављење 

музичких инструмената, 

илустрације везане за 

наставу музичке културе 

и школске музичке 

догађаје, ажурирање 

школског сајта, креирање, 

организација и 

реализација музичких 

догађаја...), – ритмичке 

радионице (модерни и 

традиционални плес, 

ритмичке игре, „бит 

боксинг” – вокалне 

перкусије, игре чашама, 

штаповима...), – посете 

концертима у школи и 

ван ње 

Матерњи језик   

Историја  

Страни језици  

Математика  

Биологија  

Географија  

Ликовна култура  

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

  

Информатика и 

рачунарство  

Верска настава  

Грађанско 

васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања садржаја програма Активност ученика КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

   . Уколико има могућности, могу се 

осмислити и реализовати тематски 

пројекти на нивоу одељења или разреда 

(племенска музика, музика на двору, у 

храму, пригодна музика...). 

концерти еминентних уметника, концерти 

у организацији Музичке омладине или 

неког другог удружења, концерти ученика 

музичких школа, пријатеља школе, 

пројекције музичких филмова...). 

 

Начин 

праћења и 

процењива

ња 

квалитета 

програма 

Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане исходе као 

и рад, степен ангажованости, кооперативност, интересовање, став, умешност и креативност. Тако се у настави музичке културе за исте 

васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати 

упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно 

учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке партиципације 

у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и ствара музику 

користећи постојеће знање.У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним 

проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина 

оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 1. допринос ученика за време групног рада, 2. израда креативних 

задатака на одређену тему,  3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 4. специфичне 

вештине. У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на 

извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и примену 

тероетског знања у музицирању.  Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес 

вредновања виђен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно 

је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и 
невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. Када је у питању вредновање области 

Музичко стваралаштво, оно треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела, јер су и 

најскромније музичке импровизације, креативно размишљање и стварање, педагошки оправдане. Узимајући у обзир циљ предмета 

неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, 

тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком 

изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање 

ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање 

остварености исхода. Сумативно вредновање  осмишљено је кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. 

 

Кључни појмови: Осмишљавање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије 

од понуђених мотива;Импровизација мелодије на задати текст;  

 

213 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ИСТОРИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, 

културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– разликује основне временске 

одреднице (годину, деценију, век, 

миленијум, еру); – лоцира одређену 

временску одредницу на временској 

ленти; – разликује начине рачунања 

времена у прошлости и 

садашњости;– именује периоде 

прошлости и историјске периоде и 

наведе граничне догађаје; – разврста 

историјске изворе према њиховој 

основној подели; – повеже врсте 

историјских извора са установама у 

којима се чувају (архив, музеј, 

библиотека); 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Појам прошлости и историја 

као наука о прошлости људског 

друштва. Хронологија  

– рачунање времена. Подела 

прошлости и периодизација 

историје. Историјски извори 

 – дефиниција, основна подела 

и установе у којима се чувају. 

Проширени садржаји Сродне 

науке и помоћне историјске 

науке. Историја око нас. 

Историјско наслеђе 

 – тековине 

Метода 

разговора  

  

Интерактивна 

метода  

  

Проблемска 

настава  

  

 

Повезује 

претходно 

стечена знања са 

новим 

информацијама 

Повезује знања 

из више области 

Класификује 

Именује 

Користи 

дигиталне алате 

Математика у 

области основа 

проучавања 

прошлости- 

хронологија 

-наведе главне проналаске и опише 

њихов утицај на начин живота људи 

у праисторији; – разликује основне 

одлике каменог и металног доба; 

 

ПРАИСТОРИЈА Основни садржаји Основне 

одлике праисторије (начин 

живота људи, проналасци). 

Подела праисторије (камено, 

метално доба). 

Дигитални 

уџбеник, 
интерактивна 

метода 

Текстуална 

Илустративна 

Повезује 

претходно 
стечена знања са 

новим 
информацијама. 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  Проширени садржаји Најважнији 

праисторијски локалитети у Европи 

и Србији (Ласко, Алтамира, 

Лепенски Вир, Винча...). 

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски 

локалитети у Европи и 

Србији (Ласко, Алтамира, 

Лепенски Вир, Винча...). 

Повезује знања из 

више области 

Класификује 

Именује Лоцира 

Географија у 

области 

праисторијских 

налазишта и 

локалитети 

лоцира на историјској 

карти најважније 

цивилизације и државе 

Старог истока; 

 – користећи историјску 

карту, доведе у везу 

особине рељефа и климе 

са настанком цивилизација 

Старог истока;  

– одреди место 

припадника друштвене 

групе на графичком 

приказу хијерархије 

заједнице;  

– пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева на 

Старом истоку;  

– наведе најважније 

одлике државног уређења 

цивилизација Старог 

истока;  

  

С
Т

А
Р

И
 И

С
Т

О
К

 
Основни садржаји Појам Старог 

истока – географске одлике, 

најзначајније цивилизације 

(Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија). Друштвени односи 

(робовласничко и теократско 

друштво) и државно уређење 

(монархија – царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока. 

Основне одлике привреде и 

свакодневни живот – обичаји, 

занимања, култура исхране и 

становања. Култура и историјско 

наслеђе народа Старог истока – 

религија (монотеизам и 

политеизам), писмо, књижевност, 

уметност, наука, цивилизацијске 

тековине (математика, архитектура, 

календар, иригациони систем, 

саобраћајна средства, медицина, 

закони...). књижевност, уметност, 

наука, цивилизацијске тековине 

(математика, архитектура, календар, 

иригациони систем, саобраћајна 

средства, медицина, закони...). 

Проширени садржаји 

Специфичности египатске 

Дигитални уџбеник,интерак 

тивна метода Графичка 

методакласификациј 

апстрактних појмова 

Проблемска настава 

Текстуална метода 

Илустративна метода 

Овлавдава значењем 

садржаја  Закључује 

Користи научено у 

новим проблемским 

ситуацијама Користи 

карту,лоцира 

Користи историјске 

текстове Користи 

илустрације Користи 

web алате 

Географија, 

књижевност, 

математика, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање, 

техника и 
технологија  у 

области 

,,Култура народа 

Старог истока,, 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАС

Т/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– идентификује основна обележја и 

значај религије у цивилизацијама Старог 

истока;  

– разликује врсте писама цивилизација 

Старог истока;  

 илуструје примерима важностутицаја 

привредних, научних и културних 

достигнућа народа Старог истока на 

савремени свет; 

 – користећи дату информацију или 

ленту времена, смести историјску појаву, 

догађај и личност у одговарајући 

миленијум или век;  

– изложи, у усменом или писаном 

облику, историјске догађаје исправним 

хронолошким редоследом;  

– прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација везаних 

за одређену историјску тему; 

 – визуелне и текстуалне информације 

повеже са одговарајућим историјским 

периодом или цивилизацијом; 

СТАРИ 

ИСТОК 

књижевност, уметност, наука, 

цивилизацијске тековине 

(математика, архитектура, 

календар, иригациони систем, 

саобраћајна средства, медицина, 

закони...). Проширени садржаји 

Специфичности египатске 

религије. Специфичности религија 

цивилизација Месопотамије. 

Основне одлике јудаизма. 

Најважније цивилизације Далеког 

истока (Индија, Кина). 

  Географија, 

књижевност, 

математика, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање, 

техника и 

-опише особености природних услова и 

географског положаја античке Грчке;  

– лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе античке Грчке; 

– приказује друштвену структуру и 

државно уређење грчких полиса на 

примеру Спарте и Атине; 

 – пореди начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у  А
Н

Т
И

Ч
К

А
  

 Г
Р

Ч
К

А
 Основни садржаји Појам античке 

Грчке – географске одлике. 

Најстарији период грчке историје 

(Критска и Микенска 

цивилизација). ГрчкиОсновни 

садржаји Појам античке Грчке – 

географске одлике. Најстарији 

период грчке историје (Критска и 

Микенска цивилизација). Грчки  

Метода разговора  

  

Метода 

демонстрације, 

коришћење карте. 

текстуална метода 

коришћење 

историјских извора. 

Памти 

претходно 

научен садржај 

Користи карту 

Користи 

интерактивне у 

дигиталним 

уџбеницима 

Грађанско 

васпитање у делу 

друштвеног у 

државног 

уређења грчких 

полиса 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАС

Т/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

античкој Грчкој;  

– идентификује узроке и последице 

грчко-персијских ратова и Пелопонеског 

рата;  

– истражи основна обележја и значај 

религије старих Грка; 

 – разликује легенде и митове од 

историјских чињеница 

 – наведе значај и последице освајања 

Александра Великог; 

 – илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних 

достигнућа античке Грчке и 

хеленистичког доба на савремени свет;  

– користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, 

догађај и личност из историје античке 

Грчке и хеленизма у одговарајући 

миленијум, век или деценију;  

– израчуна временску удаљеност између 

појединих догађаја;  

– користи основне историјске појмове;  

 

 

митови (појам, примери) и 

хомерски епови. Колонизација и 

основне одлике привреде. Полиси – 

Спарта и Атина (појам полиса, 

структура друштва, државно 

уређење). Грчко-персијски ратови. 

Пелопонески рат – узроци и 

последице. Култура и свакодневни 

живот (религија, олимпијске игре, 

митологија, уметност, наука, 

обичаји, занимања). Хеленистичко 

доба и његова култура. Историјско 

наслеђе (институције, закони, 

књижевност, позориште, 

филозофија, демократија, 

медицина, уметност, архитектура, 

беседништво, олимпијске игре). 

Проширени садржаји Пелопонески 

рат (ток рата, најважнији догађаји и 

личности). Најистакнутије 

личности: Драконт, Перикле, 

Филип II, Аристотел, Aрхимед... 

Грчка митологија, пантеон. Седам 

светских чуда античког доба. 

Коришћење 

дигиталног 

уџбеника  

  

Радионичарски 

начин рада, 

сарадња  

  

Проблемска 

настава 

Разуме историјске 

текстове Разуме 

структуру и 

садржај Примењује 

научено у 

конкретним 

животним 

ситуацијама 

Користи web алате 

Просуђује о 

вредности садржаја 

у дату 

Географија, 

књижевност, 

математика, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање , 

техника и 

техниологија  у 

области Грчка 

култура 

– лоцира на историјској карти простор 

настанка и ширења Римске државе; 

 – наведе основне разлике између 

античке римске републике и царства;  
– разликује узроке од последица 

најзначајнијих догађаја у историји 

античког Рима;  
– истражи основна обележја и значај 

религије античког Рима; 

А
Н

Т
И

Ч
К

И
 Р

И
М

 Основни садржаји Појам античког 

Рима – географске одлике и 

периодизација. Оснивање Рима 

(легенда о Ромулу и Рему). 
Структура друштва и уређење 

Римске републике. Ширење Римске 

државе (освајања и провинције, 

привреда). 

Метода 

разговора  

  

Метода 

демонстрације, 

коришћење карте 

Текстуална 

метода  

Памти претходно 

научен садржај 

Користи карту 

Користи 

интерактивне 

садржаје у 

дигиталним 

уџбеницима 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАС

Т/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– истражи основна обележја и значај 

религије античког Рима; – илуструје 

примерима важност утицаја привредних, 

научних и културних достигнућа 

античког Рима на савремени свет; – 

пореди начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у 

античком Риму; – наведе најзначајније 

последице настанка и ширења 

хришћанства; – лоцира на карти 

најважније римске локалитете на 

територији Србије; – користећи дату 

информацију или ленту времена, смести 

историјску појаву, догађај и личност из 

историје античког Рима у одговарајући 

миленијум, век или деценију.  

 

Рим у доба царства – принципат и 

доминат. Култура и свакодневни живот 

(религија, уметност, наука, обичаји, 

занимања). Хришћанство – појава и 

ширење. Пад Западног римског царства 

(почетак Велике сеобе народа, подела 

царства и пад Западног царства). 

Историјско наслеђе (абецеда, календар, 

медицина, уметност, архитектура, путеви, 

водовод, канализација, терме, римски 

бројеви, хришћанство, римско наслеђе на 

територији Србије). Проширени садржаји 

Етрурци. Римска војска. Римски градови 

на територији Србије. Најистакнутије 

личности: Ханибал, Цицерон, Јулије 

Цезар, Клеопатра, Октавијан Август, 

Константин Велики...). Римски пантеон. 

Гладијаторске борбе 

коришћење 

историјских 

извора  

  

-Коришћење 

дигиталног 

уџбеника  

  

-

Радионичарск

и начин рада, 

сарадња  

  

Проблемска 

настава 

Разуме 

историјске 

текстове  

  

Примењује 

научерно у 

конкретним 

животним 

ситуацијама 

Користи web 

алате  

  

Просуђује о 

вредности 

садржаја у дату 

сврху 

Географија, 

књижевност, 

математика, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање , 

техника и 

технологја у 

области Римска 

култура 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

усмени одговор, рад на наставним листићима, активност на часу, праћење уредности белешки, задовољство ученика, 

самооцењеивање, самостални рад, учешће у групном раду, тест, сналажење на карти, учешће у пројектима 

Кључни појмови:   
- прошлост, историја, људско друштво,  

- историјски извори,  археологија, архив, хронологија, ера, време, простор  

- праисторија, камено и метално доба, хорде, родови, номадски и седелачки начин живота  

-држава, робовласничко друштво, Стари исток, Месопотамија, Феничани,Јевреји, Египат, једнобоштво,многобоштво, клинасто писмо, хијероглифи, 

гласовно писмо, пирамиде   

-антика, Крит, Микена, Тројански рат, Хомер, колонизација, полис, аристократија, демократија, Спарта, Атина, Перикле, Персијанци, Јонски устанак, 

Маратон, Термопили, Атински поморски савез, Пелопонески савез, Сицилијанска експедиција  

- богови, Олимпија, мит,  

 Ромул и Рем, Апенинско полуострво, Картагина, Пунски рат, Ханибал,Галија, Цезар,патрицији, плебејци, диктатор, Октавијан Август, принципат, 

доминат, Константин, Константинопољ, сенат, република, провинција, конзул. амфитеатар, латиница, римски бројеви, романизација, јулијански календар,  

хришћанство, Исус, васкрсење, крст, Нови завет,  варвари, Германи, Велика Сеоба народа, Хуни, провинције, Сирмијум, Виминацијум, Феликс Ромулијана   
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној 

повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-повеже постојећа знања о природи и 

друштву са географијом као науком;  

-повеже географска знања о свету са 

историјским развојем људског 

друштва и научнотехничким 

прогресом;    

-на примерима покаже значај учења 

географије за свакодневни живот 

човека;   

 -разликује одговорно од 

неодговорног понашања човека 

према природним ресурсима и 

опстанку на Земљи; 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

Ширење географских 

хоризоната и велика географска 

открића. Одговорност човека 

према планети Земљи. 

комуникативнои

нтерактивни 

приступ,   

демонстративнои

лустративна 

метода,   

монолошкодијал

ошка метода,   

 асоцијације 

Активно 

слуша; 

Наводи; 

Описује; 

Препознаје; 

Разликује; 

Понавља; 

Именује; 

Дефинише; 

Закључује; 

ИсторијаПредмет 

проучавања  

  

Биологија – 

предмет 

проучавања 

-разликује појмове васиона, 

галаксија, Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља;  
-објасни и прикаже структуру 

Сунчевог система и положај Земље у 

њему;  
-разликује небеска тела и наводи 

њихове карактеристике; 

ВАСИОНА Васиона, галаксијa, Млечни 

пут, звезде, сазвежђа. Сунчев 

систем: Сунце, планете, 

сателити, Месец, месечеве 
мене, астероиди, комете, 

метеори 

комуникативнои

нтерактивни 

приступ, 

интегративна 

настава, 

демонстративно 

-илустративна 

метода, 

монолошко 

Активно 

слуша; 

Наводи; 

Описује; 

Препознаје; 

Разликује; 

Понавља; 

Именује; 

Техника и 

технологија- 

Информатика 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-одреди положај Месеца у 

односу на Земљу и именује 

месечеве мене; 

  дијалошка метода, - асоцијације 

- мапа ума -ИКТ метод -рад у 

паровима, малим и великим 

групама -мануелне активности 

Дефинише; 

Закључује; 

Проналази 

 

-помоћу глобуса опише 

облик Земље и ннаведе 

доказе о њеном облику;   

- помоћу карте опише 

распоред копна и воде на 

Земљи и наведе називе 

континената и океана;    

  -примерима објасни 

деловање Земљине теже на 

географски омотач 

 -разликује и објасни 

Земљина кретања и 

њихове последице;  

 -повеже смер ротације са 

сменом дана и ноћи;   

 -повеже нагнутост 

земљине осе са 

различитом осветљеношћу 

површине Земље;  

 - повеже револуцију 

Земље са сменом 

годишљих доба на 

северној и јужној 

полулопти и појавом 

топлотних појасева 

П
 Л

 А
 Н

 Е
 Т

 А
  

  

З
 Е

 М
 Љ

 А
 

О
б
л

и
к

 З
ем

љ
е
  

и
 с

т
р

у
к

т
у
р

а
  

њ
ен

е 
п

о
в

р
ш

и
н

е Облик и димензије 

Земље, распоред копна и 

воде на Земљи; Сила 

Земљине теже, глобус, 

екватор, полови. 

-комуникативноинтерактивни 

приступ,  

-демонстративно-илустративна 

метода,   

-монолошкодијалошка метода,   

- асоцијације  

- мапа ума  

-ИКТ метод  

-рад у паровима, малим и 

великим групама  -мануелне 

активности 

Активно слуша; 

Наводи; Описује; 

Препознаје; 

Разликује; Понавља; 

Именује; Дефинише; 

Закључује; 

Проналази 

МатематикаОсно

вни геометријски 

облици 

 

З
ем

љ
и

н
а
 к

р
ет

а
њ

а
 Ротација Земље и 

последица ротације: 

смена обданице и ноћи, 

привидно кретање Сунца, 

локално време. 

Револуција Земље и 

последице револуције: 

неједнака дужина 

обданице и ноћи током 

године, смена годишњих 

доба, календар, топлотни 

појасеви. 

-комуникативноинтерактивни 

приступ  
-интегративна настава, 

 -демонстративно-илустративна 

метода,  

 -монолошкодијалошка метода,   

- асоцијације 

 - мапа ума  

-ИКТ метод  

-рад у паровима, малим и 

великим групама  -мануелне 

активности 

Активно слуша; 

Наводи; Описује; 

Препознаје; 

Разликује; Понавља; 

Именује; Дефинише; 

Закључује; 

Проналази 

Историја-Време 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-разликује деловање унутрашњих сила 

(сила Земљине теже, унутрашња топлота 

Земље);  разликује основне омотаче 

унутрашње грађе Земље;  наведе 

спољашње силе (ветар, вода)Земље;  

помоћу карте и цртежа опише начине и 

последице кретања литосферних плоча 

(вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање);  разликује хипоцентар и 

епицентар и наведе трусне зоне у свету и 

у Србији;  наведе поступке које ће 
предузети за време земљотреса ;  опише 

процес вулканске ерупције и њене 

последице;  помоћу фотографија или 

узорка стена  разликује основне врсте 

стена, описује њихов настанак и наводи 

примере за њихово коришћење;  помоћу 

карте, цртежа и мултимедија објашњава 

настанак планина и низија и разликује 

надморску и релативну висину;   

 -разликује ерозивне и акумулативне  

процесе;   -наведе примере деловања 

човека на промене у рељефу (бране, 

насипи,копови) 

П
 Л

 А
 Н

 Е
 Т

 А
  

  

З
 Е

 М
 Љ

 А
 

У
н

у
т
р

а
ш

њ
а
 г

р
а
ђ

а
 и

 р
ељ

еф
 З

ем
љ

е 

Постанак и унутрашња грађа 

Земље, литосферне плоче: 

кретање плоча, промена 

положаја континената. 

Вулканизам и земљотреси: 

елементи, настанак, зоне 

појава у свету и Србији, 

последице и шта радити у 

случају земљотреса. Стене: 

магматске, седиментне, 

метаморфне. Постанак 

рељефа процесима набирања 

и раседања, планине, низије, 

надморска и релативна 

висина. Обликовање рељефа 

дејством воде (радом река, 

таласа, леда, растварање 
стена) и ветра. Човек и рељеф 

(пoзитивни и негативни 

утицаји) 

-комуникативно 

интер 

активни приступ,  

-интегративна 

настава,  

-демонстративно-

илустративна метода,   

-монолошко-

дијалошка метода,   

 - асоцијације 

 - мапа ума  

-ИКТ метод  

-рад у паровима, 
малим и великим 

групама   

-мануелне активности 

Активно 

слуша; 

Наводи; 

Описује; 

Препознаје; 

Разликује; 

Понавља; 

Именује; 

Дефинише; 

Закључује; 

Проналази 

Техничко 

образовање- 

Информатичке 

технологије  

  

Ликовна 

култураОблик 

-опише структуру атмосфере;  

-  наведе временске промене које се 

дешавају у тропосфери (ветрови, 

падавине, облаци, загревање ваздуха...);   

-

клима;  наведе климатске елементе ,  

чиниоце и основне типове климе; 

П
 Л

 А
 Н

 Е
 Т

 А
  

  

З
 Е

 М
 Љ

 А
 

 

В
а
зд

у
ш

н
и

  
о
м

о
т
а

ч
 

З
ем

љ
е 

Атмосфера (састав, структура 

и значај). Време и клима: 

климатски елементи и појаве 

(температура, притисак, 

влажност ваздуха, падавине, 

облачност, ветар). Климатски 

чиниоци, основни типови 

климе. Човек и клима 

-комуникативно 

интерактивни 

приступ,  

-интегративна 

настава,  

-демонстративно-

илустративна метода, 

Активно 

слуша; 

Наводи; 

Описује; 

Препознаје; 

Разликује; 

Понавља 

Биологија – 

Фотосинтеза,тр

анспирација 

Чувари 

природеПрирод

ни ресурси и 

одрживо 

коришћење 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-графички представи и чита климатске 

елементе (климадијаграм) користећи 

ИКТ;  користи дневне метеоролошке 

извештаје из медија и планира своје 

активности у складу са њима;  -наводи 

примере утицаја човека на загађење 

атмосфере и предвиђа последице таквог 

понашања;   -наводи примере о утицају 

атмосферских непогода на човека 

(екстремне температуре и падавине, 

град,гром,олуја) 
П

 Л
 А

 Н
 Е

 Т
 А

  
  

З
 Е

 М
 Љ

 А
 

 

(атмосферске непогоде, 

утицај човека на климу) 

-монолошко-

дијалошка метода 

- асоцијације  

- мапа ума  

-ИКТ метод  

-рад у паровима, 

малим  групама 

Именује; 

Дефинише; 

Закључује; 

Проналази 

 

-уочава и разликује на географској карти 

океане, већа мора, заливе и мореузе;   -

наведе и опише својства морске воде; 

помоћу карте прави разлику између  

речне мреже и речног слива;  наведе и 

опише елементе реке (извор, ушће, 

различити падови на речном току);  

разликује типове језерских басена према 

начину постанка;  - наведе узроке 

настанка поплава и бујица и објасни 

последице њиховог дејства;   -наведе 

поступке које ће предузети за време 

поплаве и након ње; -  наведе примере 

утицаја човека на загађивање вода и 

предвиђа последице таквог понашања  
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Светско море и његова 

хоризонтална подела, 

својства морске воде 

(сланост, температура, боја, 

провидност), кретање морске 

воде (таласи, цунами, плима и 

осека, морске струје).  Воде 

на копну: подземне воде и 

извори, реке, језера и 

ледници.  Човек и вода  

поплаве и бујице,заштита 

вода од загађења 

-комуникативно 

интерактивни 

приступ,   

-интегративна 

настава,  

-демонстративно-

илустративна метода,   

-монолошко-

дијалошка метода,   

 - асоцијације  

- мапа ума  

-ИКТ метод  

-рад у паровима, 

малим и великим 

групама 

Активно 

слуша; 

Наводи; 

Описује; 

Препознаје; 

Разликује; 

Понавља; 

Именује; 

Дефинише; 

Закључује;         

Проналази 

Чувари 

природеПрирод

ни ресурси и 

одрживо 

коришћење 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-помоћу карте повеже климатске услове 

са распрострањеношћу живог света на 

Земљи;  помоћу карте наведе природне 

зоне и карактеристичан живи свет у 

њима; 

-опише утицај човека на изумирање 

одређених биљних и животињских врста;   

-наведе примере за заштиту живог света 

на Земљи 

П
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Распростирање биљног и 

животињског света на Земљи. 

Угроженост и заштита живог 

света. 

-комуникативно 

интерактивни 

приступ,   

-интегративна 

настава,  

-демонстративно-

илустративна 

метода,   

-монолошко-

дијалошка метода,   

 - асоцијације  

 

Активно 

слуша; 

Наводи; 

Описује; 

Препознаје; 

Разликује; 

Понавља; 

Именује; 
Дефинише; 

Закључује;        

Проналази 

Чувари 

природеПрирод

ни ресурси и 

одрживо 

коришћење 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

Тестови, писмене вежбе,  усмено испитивање, израда модела, ММ презентација ; дискусија, проблемски задаци, домаћи 

рад 
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    144 

 

Предмет:   МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    4 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– Израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну 

линеарну једначину или 

неједначину (у скупу 

природних бројева); 

 – реши једноставан 

проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни 

израз, линеарну једначину 

или  неједначину (у скупу 

природних бројева);  

– примени правила 

дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25  

и декадним јединицама;  

  

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

Први део      

Својства операција 

сабирања, множења, 

одузимања и дељења у 

скупу N0. Дељење са 

остатком у скупу N0           

(једнакост a = bq + r, 0 ≤ 

r<b ). Својства дељивости; 

чиниоци и садржаоци 

природног броја. 

Дељивост са 2, 5 и 

декадним јединицама. 

Дељивост са 4 и 25. 

Дељивост са 3 и 9. 

Вербално-текстуална 

дијалошка, 

илустративна, 

демонстративна, 

хеуристичка 

метода,разговор, рад на 

тексту, решавање 

проблема, фронтални, 

индивидуални, групни, 

диференциран облик 

рада, рад у паровима. 

Пројектна настава. 

Проблемска настава. 

Решавање разних 

практичних и 

Усваја нова знања, 

дефинише нове 

појмове,именује,посматр

а, пише, комбинује, 

решава проблеме, 

развија тачност, 

уредност и одговорност 

према раду, смисао за 

појмовно и 

апст.мишљење. 

Пажљиво прати 

излагање наставника и 

осталих ученика; 

Процењује сопствени 

рад и напредак; Користи 

различите изворе знања; 

Пажљиво слуша краћи 

текст са компакт диска 

или 

Српски језик и 

књижевност 

(граматика и 

правопис).  

  

Историја(основи 

проучавања 

прошлости).  

  

Информатика и 

рачунарство 

(рачунарство, 

дигитална 

писменост, 

информационоком

уникационе 

технологије). 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– разликује просте и 

сложене бројеве и растави 

број на просте чиниоце; 

 – одреди и примени НЗС и 

НЗД;  

– изводи скуповне 

операције уније, пресека, 

разлике и правилно 

употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке; 

 – правилно користи речи и, 

или, не, сваки у 

математичко-логичком 

смислу; 

 

Скупови и скуповне 

операције: унија, 

пресек и разлика. 

Други део Прости и 

сложени бројеви. 

Ератостеново сито. 

Растављање природних 

бројева на просте 

чиниоце. Заједнички 

делилац и највећи 

заједнички делилац. 

Еуклидов алгоритам за 

налажење НЗД. 

Заједнички садржалац 

и најмањи заједнички 

садржалац. Веза 

између НЗД и НЗС 

теоријских 

проблема; 

Тематско 

планирање;  

Квизови знања; 

Коришћење 

табела и 

дијаграма;  

Истраживачки 

задаци. Излагање 

садржаја 

теме.Дивергентн

о, проблемски, 

кооперативно. 

youtuba; Користи различите мисаоне 

вештине и хеуристику као помоћ у 

решавању проблема; Повезује нове 

појмове и садржаје са већ обрађеним и 

усвојеним садржајима.Учествује  у 

обнављању градива; Препознаје 

ситуације када треба да примени 

одређени математички апарат;Мисаоно 

се ангажује; Користи своја постојећа 

знања и искуства; Решава задатке и 

проблеме; Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања; 

Формулише и  размењује своје идеје са 

другима; Уочава, дефинише и 

прецизира проблем; Решава текстуалне 

проблеме састављањем и решавањем 

одговарајућих једначина и неједначина; 

Увиђа и прави везу између различитих 

математичких идеја  између математике 

и других дисциплина и између 

математике и свакодневног живота. 

Илуструје и графички представља 

дијаграме и табеле неког пребројавања 

или мерења. 

 

– Анализира односе датих 

геометријских објеката и 

запише их математичким 

писмом; 

– опише основне појмове у 

вези са кругом (центар, 

полупречник, тангента, 

тетива) и одреди положај 

тачке и праве у односу на  
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Тачке и праве; односи 

припадања и 

распореда. Однос 

правих у равни; 

паралелност. Мерење 

дужине и једнакост 

дужи. 

Вербално-

текстуална 

дијалошка, 

илустративна, 

демонстративна, 

хеуристичка 

метода,разговор, 

рад 

Усваја нова знања, дефинише нове 

појмове,именује,посматра, пише, 

комбинује, решава проблеме, развија 

тачност, уредност и одговорност према 

раду, смисао за појмовно и 

апст.мишљење. Пажљиво прати 

излагање наставника и осталих ученика; 

Процењује сопствени рад и напредак;  

 

Српски језик и 

књижевност 

(граматика и 

правопис). 

Ликовна култура 

(линија и облик). 

Техника и 

технологија 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

круг;  

– нацрта праву паралелну 

датој правој користећи 

геометријски прибор;        

  – упореди, сабира и 

одузима дужи, 

конструктивно и рачунски; 

– преслика дати 
геометријски објекат 

централном симетријом и 

транслацијом,  

– правилно користи 

геометријски прибор 
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Кружница и круг. 

Кружница и права. 

Преношење и 

надовезивање дужи. 

Централна симетрија. 

Вектор и транслација. 

на тексту, 

решавање 

проблема, 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, 

диференциран 

облик рада, рад у 

паровима. 

Пројектна 

настава. 

Проблемска 

настава. 

Решавање разних 

практичних и 

теоријских 

проблема;Тематс

ко планирање; 

Квизови знања; 

Коришћење 

табела и 

дијаграма; 

Истраживачки 

задаци. Излагање 

садржаја теме. 

Користи различите изворе 

знања;Пажљиво слуша краћи текст са 

компакт диска или youtuba; Користи 

различите мисаоне вештине и 

хеуристику као помоћ у решавању 

проблема; Повезује нове појмове и 

садржаје са већ  обрађеним и усвојеним 

садржајима. Учествује у обнављању 

градива; Препознаје ситуације када 

треба да примени одређени 

математички апарат; Мисаоно се 

ангажује;  Користи своја постојећа 

знања и искуства; Решава задатке и 

проблеме; Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања; 

Формулише и размењује своје идеје са 

другима; Уочава, дефинише и 

прецизира проблем; Решава текстуалне 

проблеме састављањем и решавањем 

одговарајућих једначина и 

неједначина.Увиђа и прави везу између 

различитих математичких идеја  између 

математике и других дисциплина и 
између математике и свакодневног 

живота. Илуструје и графички 

представља дијаграме и табеле неког 

пребројавања или мерења. 

(кон структорско 

моделовање, 

саобраћај, 

техничка и 

дигитална 

писменост). 

Географија 

(планета земља) 

Информатика и 

рачунарство 

(дигитална 

писменост 
информационоко

муникационе 

технологије)., 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– Идентификује врсте и 

опише својства углова 

(суседни, упоредни, 

унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и 

примени њихове узајамне 

односе; – нацрта праву 

нормалну на дату праву 

користећи геометријски 

прибор; – измери дати 

угао и нацрта угао задате 

мере; 

 – упореди, сабере и 

одузме углове рачунски и 

конструктивно,    

 – реши једноставан 

задатак применом 

основних својства 

паралелограма (једнакост 

наспрамних страница и 

наспрамних углова);  

  

УГАО Угао, централни угао; 

једнакост углова. 

Надовезивање углова 

(суседни углови, 

конструктивно 

упоређивање, сабирање 

и одузимање углова). 

Упоредни углови; врсте 

углова. Мерење углова, 

сабирање и одузимање 

мере углова. Угао 

између две праве; 

нормалне праве; 

унакрсни углови. 

Углови на 

трансверзали. 

Транслација и углови. 

Вербално-текстуална 

дијалошка, 

илустративна, 

демонстративна, 

хеуристичка 

метода,разговор, рад 

на тексту, решавање 

проблема, фронтални, 

индивидуални, групни, 

диференциран облик 

рада, рад у паровима. 

Пројектна настава 

Проблемска настава 

Решавање разних 

практичних и 

теоријских проблема; 

Тематско планирање; 

Квизови знања; 

Коришћење табела и 

дијаграма; 
Истраживачки задаци. 

Излагање садржаја 

теме. 

Користи геометријски прибор;  

Усваја нова знања, дефинише нове 

појмове, именује, посматра, пише, 

комбинује, решава проблеме, развија 

тачност, уредност и одговорност 

према раду, смисао за појмовно и 

апст.мишљење. Пажљиво прати 

излагање наставника и осталих 

ученика; Процењује сопствени рад и 

напредак; Користи различите изворе 

знања; Пажљиво слуша краћи текст 

са компакт диска или youtuba; 

Користи различите мисаоне вештине 

и хеуристику као помоћ у решавању 

проблема. 

Српски језик и 

књижевност 

(граматика и 

правопис). 

Математика 

(основни појмови 

геометрије). 

Техника и 

технологија(техн 

ичка и дигитална 

писменост). 

Географија 

(планета земља) 

Информатика и 

рачунарство(рач 

унарство, 

дигитална 

писменост, 

информационоко

муникационе 

технологије. 

– Прочита, запише, 

упореди и представи на 

бројевној полуправој 

разломке и децималне 

бројеве и преводи их из 

једног записа у други;  

– одреди месну вредност 

цифре у запису 

децималног броја,  

Р
А

З
Л

О
М

Ц
И

 

Први део  Појам 

разломка облика a/b (а, 

bÎN). Придруживање 

тачака бројевне 

полуправе 

разломцима.Прошир 

ивање, скраћивање и 

упоређивање разломака. 

Вербално-текстуална 

дијалошка, 

илустративна, 

демонстративна, 

хеуристичка 

 

 

 

 

Усваја нова знања, дефинише нове 

појмове, именује, посматра, пише, 

комбинује, решава проблеме, развија 

тачност, уредност и одговорност 

према раду, смисао за појмовно и 

апст.мишљење. 

Српски језик и 

књижевност 

(граматика и 

правопис). 

Историја 

математике. 

Географија 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– заокругли број и процени 

грешку заокругљивања;  

– израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза и реши јед- 

ноставну линеарну 

једначину и неједначину;  

– реши једноставан 

проблем из свакодневног 

живота користећи 

бројевни израз, линеарну 

једначину или 

неједначину; 

 – одреди проценат дате 

величине; 

 – примени размеру у 

једноставним реалним 

ситуацијама;  

– примени аритметичку 

средину датих бројева; 
сакупи податке и прикаже 

их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби 

користи калкулатор или 

расположиви софтвер; 

 Децимални запис броја 

и превођење у запис 

облика a/b ( b≠0 ). 

Упоређивање бројева у 

децималном запису. 

Заокругљивање бројева.  

Други део  

Основне рачунске 

операције с разломцима 

(у оба записа) и њи- 

хова својства. Изрази. 

Једначине и 

неједначине у скупу 

разломака. 

 Трећи део Примене 

разломака (проценти, 

аритметичка средина, 

размера).  

Основна неједнакост p 

< (p+q)/2 <q. 

метода,разговор, рад 

на тексту, решавање 

проблема, фронтални, 

индивидуални, групни, 

диференциран облик 

рада, рад у паровима. 

Пројектна настава 

Проблемска настава 

Решавање разних 

практичних и 

теоријских проблема; 

Тематско планирање;  

Квизови знања; 

Коришћење табела и 

дијаграма; 

Истраживачки 

задаци.Излагање 

садржаја теме. 

Пажљиво прати излагање наставника 

и осталих ученика; Процењује 

сопствени рад и напредак; Користи 

различите изворе знања; Пажљиво 

слуша краћи текст са компакт диска 

или youtuba; Користи различите 

мисаоне вештине и хеуристику као 

помоћ у решавању проблема;  

Активно слуша; Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова знања; 

Повезује нове појмове и садржаје са 

већ обрађеним и усвојеним 

садржајима. Учествује обнављању 

градива; Препознаје ситуације када 

треба да примени одређени 

математички апарат; Мисаоно се 

ангажује;  Користи своја постојећа 

знања и искуства; Дефинише нове 

појмове; Решава задатке и проблеме; 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања; 

Формулише и размењује своје идеје 

са другима; Уочава, дефинише и 

прецизира проблем; Решава 

текстуалне проблеме Активно слуша; 

Упознаје нове наставне садржаје, 

усваја нова знања;  Повезује 

претходно стечена знања са новим; 

(ваздушни 

омотач 

земље,воде на 

Земљи,планета 

Земља, биљни и 

животињски свет 

на Земљи). 

Музичка култура 

(извођење 

музике/певање и 

свирање). 

Математика 

(угао). Примери 

из свакодневног 

живота 

(развијање 

финансијске 
писмености). 

Проблеми из 

свакодневног 

живота(попусти, 

поскупљења, 

подела новца у 

одређеној 

размери,израчун 

авање просечне 

оцене, висине 

или примена 

аритметичке 

средине у 

спорту). 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- Идентификује 

оснoсиметричну фигуру и 

одреди њену осу 

симетрије; 

 – симетрично преслика 

тачку, дуж и 

једноставнију фигуру 

користећи геометријски 

прибор;  

– конструише симетралу 

дужи, симетралу угла и 

примењује њихова  

својства;  

– конструише праву која 

је нормална на дату праву 

или паралелна датој 

прави.  

ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

Осна симетрија 

у равни и њене 

особине. Оса 

симетрије 

фигуре. 

Симетрала дужи 

и конструкција 

нормале. 

Симетрала угла. 

Вербално-текстуална 

дијалошка,илустрати вна, 

демонстративна, хеуристичка 

метода,разговор, рад на 

тексту, решавање проблема, 

фронтални, индивидуални, 

групни, диференциран облик 

рада, рад у паровима. 

Пројектна настава. 

Проблемска настава. 

Решавање разних практичних 

и теоријских проблема; 

Тематско планирање; Квизови 

знања; Коришћење табела и 

дијаграма; Истраживачки 

задаци. Излагање садржаја 

теме. 

Учествује у обнављању 

градива;  Мисаоно се 

ангажује; Користи своја 

постојећа знања и искуства; 

Користи геометријски 

прибор; Решава задатке и 

проблеме; Активан је у 

саопштавању и преношењу 

својих опажања; Формулише 

и размењује своје идеје са 

другима; Уочава, дефинише 

и прецизира проблем; 

Сагледава примену 

математике на примерима 

практичних задатака из 

свакодневног живота. 

Ликовна култура 

(линија и облик). 

Биологија (јединство 

грађе и функције као 

основа живота). 

Информатика и 

рачунарство 

(рачунарство, 

дигитална писменост, 

информационокомуни

кационе технологије). 

Техника и 

технологија (животно 

и радно окружење, 

техничка и дигитална 

писменост) 

 

 

 

 

Начин праћења и 

процењивања 

квалитета програм 

Иницијална процена нивоа на коме се ученик налази.Свакодневна посматрања.Активност на часу. Учествовање у разговору 

и дискусији.Самосталан рад.Рад у групи.Тестови.Решавање разних практичних   проблема;Тематско планирање;Квизови 

знања;Демонстративна  метода; Презентација; Посматрање; Усмене провере; Ученички радови; Домаћи задаци; Писмене 

провере;  Вреднују се процес и продукти учења. 

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др).Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са 

групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко 

оцењивање).Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви 

могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би 

свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 
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Кључни појмови у оквиру тема: 

 

 Природни бројеви и дељивост:  
Бројевни израз, променљива, израз са променљивом, придруживање, скуп, елемент скупа, Венов дијаграм, подскуп, празан скуп, једнакост скупова, 

бесконачан скуп,  унија, пресек, разлика, делилац, садржалац, прост и сложен број, заједнички делилац, највећи заједнички делилац, узајамно прости 

бројеви, заједнички садржалац, најмањи заједнички садржалац.  

 

Основни појмови геометрије: 

Тачка, права, раван, полуправа, дуж, паралелност правих, област, изломљена линија, троугао, четвороугао, паралелограм, кружница, круг (њихови 

елементи), кружни лук, тетива, тангента, сечица, обим затворене изломљене линије, усмерене дужи, вектор (интензитет, правац, смер), централно 

симетрична фигура.  

Угао   

Угао, централни угао, кружни лук, тетива, једнакост углова, преношење углова, врсте углова, графичко и рачунско сабирање и одузимање углова, суседни, 

упоредни и унакрсни углови, угао између две праве, нормалност правих, комплементни, суплементни, суседни, упоредни, унакрсни углови, трансверзала, 

углови на трансверзали, углови са паралелним крацима. 

Разломци  
Разломак, бројилац, именилац, прави и неправи разломак, мешовити број, несводљив и сводљив разломак, децимални разломци, бројевна полуправа, 

децимални запис разломка, периодичан децимални запис, процентни запис, бројевни изрази и његове вредности, приближна вредност броја, двојни 

разломак, једнакост, аритметичка средина,  једначина, решпење једначине, неједнакост, неједначина, решење неједначине, размера. 

 

 Осна симетрија Осносиметрична фигура, оса симетрије, симетрала угла, симетрала дужи.  
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   БИОЛОГИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици упознају основне појмове о живом свету, његовом пореклу и историјском развоју, основним 

животним процесима, развијajу основну научну писменост, логичко расуђивање, објективност и способност критичког мишљења, хигијенске навике и 

здравствену културу, осећање одговорности за заштиту природе и биолошке разноврсности, свест о властитом положају у природи и потреби одрживог 

развоја. 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

*креира модел „дрво живота“ 

полазећи од постанка живота, 

користећи заједничке особине 

живих бића и критеријуме за 

њихово груписање у царства; 

*на основу сличности и разлика 

у спољашњј грађи и улози 

биљних органа детаљније 

развија дрво живота у оквиру 

царства биљака; *упоређује 

особине родитеља и потомака 

на основу сличности и разлика; 

*установи сличности/разлике 

између животних циклуса 

биљака насталих бесполним и 

полним размножавањем;   

*ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ  

ЖИВОТА 

*Жива бића, нежива 

природа и биологија. 

Особине живих бића: 

ћелијска грађа, исхрана, 

дисање, излучивање, 

надражљивост, 

покретљивост, 

размножавање, раст и 

развиће. Једноћелијски и 

вишећелијски организми. 

Основе класификације: 

главни (морфолошки) 

карактери и особине важне 

за класификацију. 

*Формирање скупова 

карактера који се уклапају 

*Метода усменог 

излагања,  

*метода разговора 

(дијалошка метода),  

*метода демонстрације 

(показивања),  

*метода рада на тексту 

(текст  метода), 

*Активан приступ 

при излагању 

новог градива и 

изради задатака на 

часу,  

*практична 

примена стечених 

знања,  

*активно учешће у 

раду, 

*Математика  

(осна симетрија) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

*огледом испитује и утврђује 

утицај срединских фактора на 

развиће биљака; 

 *доведе у везу промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) 

са губитком разноврсности 

биљака на Земљи; 

*аргументовано образлаже у 

дискусији потребу очувања 

биодиверзитета ослањајући 

се на информације о начину 

живота и распрострањености 

типичних представника 

биљака;   

*одговорно се односи према 

биљкама у непосредном 

окружењу; 

*ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

једни у друге (груписање 

живих бића). Исхрана. 

Храна као извор енергије и 

градивних супстанци 

потребних за обављање 

свих животних процеса. 

Дисање као размена гасова 

у различитим срединама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост – кретање. 

Размножавање: бесполно и 

полно. Раст и развиће. 

Дужина живота Промене 

које човек пролази током 

развића; пубертет и полна 

зрелост  . 

*метода практичних 

радова,  

  

*метода писаних и 

графичких радова.   

*активно слуша, 

препознаје задати 

циљ на часу    

  

*упознаје нове 

наставне садржаје, 

усваја нова знања;     

бележи.црта,посм 

атра описује 

*Физичко и 

здравствено 

васпитање  

(трчање, 

пливање, 

вежбање) 

*рукује основним 

лабораторијским прибором и 

оптичким инструментима 

(лупа и микроскоп); 

*разликује улоге 

микроорганизама у природи и 

одржава личну хигијену и 

хигијену непосредног 

окружења ради заштите од 

заразних болести које 

изазивају вируси, бактерије, 
протисте и гљиве; 

*НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

 *Преношење особина са 

родитеља на потомке. 

Разлике родитеља и 

потомака. Разлике полног 

и бесполног размножавања 

у настанку 

варијабилности. Јединке 

унутар једне врсте се 

међусобно разликују 

(варијабилност) – узроци 

варијабилности: 

наслеђивање и утицај 

средине на развиће сваке 

*квиз,  

  

*пантомима,  

  

 

*дебата,  

  

  

*осмосмерка 

,запажа, 

упоређује,повезује 

учествује у 

обнављању градива  

*дефинише нове 

појмове;    

*активан је у 

саопштавању и 

преношењу својих 

опажања; 

*Информатика и 

рачунарство  

  

  

  

*Географија  

(Биљни и 

животињски 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

*примени правила понашања 

и безбедности у лабораторији 

и на терену; 

 *у једноставном 

истраживању о 

разноврсности алги, гљива, 

лишаја и биљака самостално 

класификује, систематизује и 

интегрише резултате до којих 

је дошао. 

*ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

јединке. Варијабилност организама 

унутар врсте је предуслов за еволуцију 

*Живот у воденој и копненој средини – 

изглед, прилагођености на начин 

живота Живот у води – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

Живот на копну – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живота Жива 

бића из непосредног окружења. 

Позитиван и негативан утицај људи на 

жива бића и животну средину.. 

*фронтални,   

  

  

*индивидуални,   

  

  

  

*рад у пару 

*сагледава 

примену 

биологије на 

примерима из 

живота   

*размењује своје 

идеје са другима;  
*учи откривањем   

*размишља 

,описује ,открива 

,ослања се на 

предходна зна 

свет  

Водени 

екосистеми) 

 *ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

Заштита живих бића и животне 

средине. Пројекат очувања природе у 

мом крају. Дивље животиње као кућни 

љубимци – да или не. Значај врста за 

човека (самоникло јестиво, лековито, 

отровно биље; животиње као храна и 

могући преносиоци болести, отровне 

живо *Здрава исхрана и унос воде. 

Енергетски напици. Штетност 

дуванског дима и психоактивних 

супстанци. Физичка активност и 

здравље. Промене у пубертету и 

последице прераног ступања у 

сексуалне односе. 

*групни рад,  

  

  

  

  

*тимски рад. 

*понавља, 

примењујезакљу

ч ује .препознаје  

*анализира 

,критички 

процењује  

*решава проблем 

препознаје  

*користи 

технологију   

*евалуација 

*Техника и 

технологија 

*Ликовна 

култура  

  

*Српски језик 

и књижевност 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

* Свакодневно праћење рада(евиденција) радние навике и примене наученог  

*Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање)  

* Писмене провере: тестови, контролне вежбе, наставни листићи    

*Учешће у различитим облицима групног рада  
*Активност на часу, однос ученика према часу и настави,самооцењивање   
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

 *Праћење уредности школске свеске , домаћи задаци 

*Допунска настава и додатни рад.  Ангажованост ван наставе( презентације, прављење модела, цртежа, постера, 

паноа,семинарски радови) задовољство ученика у раду  

*евиденција ученика,размена мишљења , вршњачко подучавање  

*израда тестоваза сваку тему, вршњачко оцењивање 

 * оцењивањеангажованости  ван наставе, примене наученог( видео, прочитао, сазнао )  

*однос ученика према часу и настави  

*рад у групама,пројекти,самосталан рад,извођење вежби  

*илустрација ,израда збирки,учешће у еколошким акцијама  

*есеји 

 

Кључни појмови: ............................................. 
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ: Ученик треба да развије техничко-технолошку писменост, да изради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, 

коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

технологије и иновација у развоју 

заједнице и њихово повезивање  

човековог рада, производње и 

пословања у 

техничкотехнолошком подручју  

процењује сопствена 

интересовања у области технике и 

окружење у кабинету  

техничке апарате и ИКТ уређаје у 

животном и радном окружењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животно и радно 

окружење 

- Појам, улога и значај технике и 

технологије на развој друштва и 

животног окружења.  

- Подручја човековог рада и 

производње, занимања и 

послови у области технике и 

технологије.  

- Правила понашања и рада у 

кабинету.  

- Организација радног места у 

кабинету и примена мера 

заштите на раду.  

-Коришћење техничких апарата 

и ИКТ уређаја у животном и 

радном окружењу. 

- вербална 

 -демонстрација  

- кооперативно 

учење 

- посета 

техничком сајму 

- посматрање 

 - слушање  

- повезују са 

свакодневним 

животом  

-препознају 

( животно 

окружење)  

  

( основни и 

периферни 

делови 

рачунара) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

људи без саобраћаја  

саобраћајних средстава према намени 

 

 направи везу између савременог 

саобраћаја и коришћења 

информационих технологија  

понашања пешака, возача бицикла и 

као пешак, возач бицикла и дечијих 

возила у саобраћају   

аштитну опрему за 

управљање бициклом и дечијим 

возилима   

сигурносних појасева на предњем и 

задњем седишту аутомобила и увек их 

користи као путник   

са узрастом ученика  

понаша као путник у 

возилу   

учесницима у саобраћају  

незгоду на рачунару и идентификује 

ризично понашање пешака и возача 

бицикла 

 

 

 

 

 

 

 

Саобраћај 

историјски развој 

саобраћаја.  

саобраћајних средстава 

према намени.  

рада саобраћај.  

информационих 

технологија у 

савременом саобраћају 

сигнализација – изглед и 

правила поступања.  

кретања пешака, возача 

бицикла и дечијих 

возила (ролери, скејт, 

тротинет) у саобраћају – 

рачунарска симулација и 

Обавезе и одговорност 

деце као учесника у 

саобраћају. 

 

учење,вршњач ко 

подучавање,  

илустрација и 

мултимедија  

саобраћајне табле 

 

 

 

 

 

 

 

процењују  

саобраћајне макете 

 

свакодневним 

животом  

 

 

(коришћење 

мултимедиј а-

лних садржаја) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

техничким цртежом једноставан 

предмет  

 

дигиталне слике на рачунару  

креирање документа са графичким 

елементима  

претрагу и приступање online 

ресурсима  

 

представи идеје и планове за акције 

које предузима користећи савремену 

информационокомуникациону 

технологију и софтвер 

 

 

 

 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

цртање   

Размера.  

линија.  

Цртање техничког цртежа 

података између ИКТ 

уређаја.  

Креирање документа у 

програму за обраду текста.  

приступ online ресурсима. 

 

 

 

цртежа  

рачунара 

 

 

 

 

 

 

 

процењују  

 

 

 ИК 

технологију 

  

документа 

( правилно 

коришћење 

прибора за 

цртање, основе 

геометрије)  

 

 ( коришћење 

периферних ИКТ 

уређаја, обрада 

дигиталне слике 

материјала са применом  

обраде дрвета и коже, производње 

текстила и папира  

текстила, коже и дрвета  

прибор за ручну механичку обраду 

(маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега...) направи план израде 

једноставног производа и план 

управљања отпадом самостално 

израђује једноставан модел 

Ресурси и 

производња 

Природни ресурси на 

 Управљање 

отпадом (рециклажа; 

заштита животне средине). 

Врсте, својства и примена 

природних материјала. 
Технологија прераде и 

обраде дрвета.. 
Технологија прераде и 

обраде коже. Текстилна 

технологија. Технологија 

производње папира. 

 

 

кооперативно учење 

подучавање 
самосталан рад и 

коришћење разних 

врста прибора и 
алата (метода 

практичног рада) 

посета сајму науке  

посматрање  

 

 

 

података  

 

 

 

 

 ( природни 

ресурси на 

Земљи – основни 

појмови)  
 
ликовна култура 

(цртање и 

украшавање 

бојама ) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин 

остваривањ

а садржаја 

програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

  Поступци ручне обраде и 

спајања папира, текстила, 

коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање 

(лепљење) и заштита 

алата и прибора за ручну 

обраду и спајање 

наведених материјала – 

маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, 

стега. 

 разумевање  

 

 

доносе одлуке  

 

обраде различитих 

 

 планери,     

организатори 

 

самостално проналази информације потребне за 

израду предмета/модела користећи ИКТ и 

једноставан предмет/модел користећи папир и/или 

дрво, текстил, кожу и одговарајуће технике, 

текста за креирање документа реализованог 

показује иницијативу и јасну оријентацију ка 

планира активности које доводе до остваривања 

активно учествује у раду пара или мале групе у 

складу са улогом и показује поштовање према 

сарадницима  

К
о

н
ст

р
у
к

т
о

р
ск

о
 м

о
д

ел
о
в

а
њ

е 
ручном обрадом и 

спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем 

одговарајућих техника, 

Приказивање идеје, 

поступка израде и 

Тимски рад и подела 

задужења у тиму. 

израда 

практичних 

радов 

посматрање  

 

  

 

 

  
примењују  

технологију  

 

 

обраде различитих 

материјала  

организатори 

(геометријска 

тела, мрежа)  

( коришћење 

готових 

програма, 

израда 

презентациј а) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

пружи помоћ у раду другим 

ученицима   

и развија предлог унапређења 

     

 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог 

оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да 

код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално 

стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости и оријентације ка 

предузетништву један од важних предуслова личног и професионалног развоја.                

Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју 

да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и технологија.  Наставник је у планирању, припреми 

и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине провере 

остварености пројектованих исхода. С обзиром да је настава  теоријско-практичног карактера, часове треба 

реализовати поделом одељења на 2 (две) групе.  

Праћење и вредновање наставе и учења 

        Вреднују се процес и продукти учења. У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика 

(уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др).   

        Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког 

члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате 

напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

 

 

 

 

Кључни појмови: техника, технологија, ИКТ уређаји, саобраћај, техничка документација, енергетика, предузимљивост и иницијатива. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ИНФОРМАТИКА  И  РАЧУНАРСТВО 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 

технологија брзо мења 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-наведе примену информатике и рачунарства у 

савременом животу – правилно користи ИКТ уређаје 

 – именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја  

– прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса  

– прилагоди радно окружење кроз основна подешавања  

– сачува и организује податке  

– разликује основне типове датотека 

 – креира дигитални слику и примени основне акције 

едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 

 – креира текстуални документ и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

 – примени алате за снимање и репродукцију аудио и 

видео записа  

– креира мултимедијалну презентацију и примени 

основне акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

 

Информационо 

комуникационе 

технологије 

Предмет 

изучавања 

информатике и 

рачунарства. ИКТ 

уређаји, јединство 

хардвера и 

софтвера. 

Подешавање 

радног окружења. 

Организација 

података. Рад са 

сликама. Рад са 

текстом. Рад са 

мултимедијом. 

Рад са 

презентацијама. 

Oблици 

фронтални  

групни рад у 

пару 

индивидуални  

Методе 

монолошка  

дијалошка 

демонстрација 

смислено учење 

кооперативно 

учење решавање 

проблема учење 

путем открића 

посматра 

слуша повезује 

анализира 

размишља 

поставља 

питања вежба 

усваја 

примењујe 

приказује 

радове 

Техника и 

технологија 

(Животноми 

радно окружење 

конструкторско 

моделирање   

Ликовна 

култура  

(Линија, облик)  

Музичка 

култура  

(слушање 

музике, 

извођење 

музике и 

музичко 

стваралаштво),  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну 

ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја; 

 – доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног 

отпада и заштиту животне средине  

– разликује безбедно од небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на интернету  

садржајем или са непознатим особама путем интернета  

 

проналази информације у дигиталном окружењу и 

преузима их на свој уређај  

спроводи поступке за заштиту личних података и 

приватности на интернету  

 

временом које проводи у раду са технологијом и на 

интернету 

Дигитална 

писменост 

Употреба ИКТ 

уређаја на 

одговоран и 

сигуран начин. 

Правила 

безбедног рада на 

интернету. 

Претраживање 

интернета, одабир 

резултата и 

преузимање 

садржаја. Заштита 

приватности 

личних података. 

Заштита здравља, 

ризик зависности 

од технологије и 

управљање 

временом. 

Oблици 

фронтални  

групни рад у 

пару 

индивидуални  

Методе 

монолошка  

дијалошка 

демонстрација 

смислено учење 

кооперативно 

учење учење 

путем открића 

практичано 

смисаоно учење 

посматра 

слуша повезује 

анализира 

размишља 

поставља 

питања вежба 

усваја 

примењујe 

приказује 

радове 

Техника и 

технологија 

(ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ) 

Биологија 

(НАСЛЕЂИВА

ЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА, 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ) 

Географија 

(ПЛАНЕТА  

ЗЕМЉА, 

ВАСИОНА) 

– изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и 

правилно употребљава одговарајуће скуповне ознак  

– схвати математичко-логички смисао речи „и”, „или”, 

„не”, „сваки”, „неки”, израза „ако...онда” – зна алгоритме 

аритметике (сабирања, множења, дељења с остатком, 

Еуклидов алгоритам) и интерпретира их алгоритамски  
– наведе редослед корака у решавању једноставног 

логичког проблема – креира једноставан рачунарски 

програм у визуелном окружењу  

– сврсисходно примењује програмске структуре и блокове 

наредби 

 

Рачунарство Увод у логику и 

скупове: унија, 

пресек, разлика; 

речи „и”, „или”, 

„не”, „сваки”, 

„неки”, 

„ако...онда”. Увод 

у алгоритме 

аритметике: 

писмено 

Oблици 

фронтални  

групни рад у 

пару 

индивидуални 

Методе 

монолошка  

дијалошка 
демонстрација 

смислено учење   

посматра 

слуша повезује 

анализира 

размишља 

Математика 

(ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ, 

РАЗЛОМЦИ) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– користи математичке операторе за 

израчунавања  

– објасни сценарио и алгоритам 

пројекта 

 – 

проналази и отклања грешке у 

програму 

 сабирање, множење, дељење с 

остатком, Еуклидов алгоритам. 

Увод у тему програмирања 

Радно окружење изабраног софтвера 

за визуелно програмирање. Програм 

– категорије, блокови наредби, 

инструкције. Програмске структуре 

(линијска, циклична, разграната). 

кооперативно учење 

решавање проблема 

учење путем открића 

практичано смисаоно 

учење 

поставља 

питања вежба 

усваја 

примењујe 

приказује 

радове 

 

– креира дигиталне садржаје и 

рачунарске програме за решавање 

сарађује са осталим члановима групе 

у одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала у вези са темом, 

формулацији и представљању 

резултата и 

примењује технике и алате у складу са 

кораке и опише поступак решавања 

улогу у групи при изради пројектног 

задатка и активности за које је био 

задужен 

Пројектна 

настава 

Реализација најмање два пројектна 

задатка. Један  из области ИКТ и 

Дигитална писменост,  други из 

области Рачунарство Реализација 

пројектног задатка кроз фазе – од 

израде плана до представљања 

решења. 

Пројектни задаци се баве реалним 

темама из школског или 

свакодневног живота и 

подразумевају корелацију са другим 

предметима. Вредновање резултата 

пројектног задатка. 

Oблици групни рад у 

пару индивидуални  

Методе монолошка  

дијалошка 

демонстрација 

смислено учење 

кооперативно учење 

решавање проблема 

учење путем открића 

практичано смисаоно 

учење 

посматра 

слуша повезује 

анализира 

размишља 

поставља 

питања вежба 

усваја 
примењујe 

приказује 

радове 

Биологија 

(ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ, 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ) 

Географија 

(ПЛАНЕТА  

ЗЕМЉА, 

ВАСИОНА) 

Математика 

(ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ, 

РАЗЛОМЦИ) 

Начин праћења и 

процењивања 

квалитета програма 

Континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика, процеса наставе и учења, и сопственог рада наставника како би 

перманентно унапређивао наставни процес. Процес праћења остварености исхода се реализује формативним и сумативним 

вредновањем. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет 

и ефикасност наставе. Оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Вредновање активности у групи: од 

сваког члана се тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Приликом 

сваког вредновања постигнућа ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат 

и учење. Квизове, тестове знања и слично користити за увежбавање као и за формирање коначних оцена.  Резултате 

вредновања постигнућа ученика континуирано анализирати 

 

Кључни појмови: предмет изучавања информатике и рачунарства, ИКТ уређаји, хардвер, софтвер, обрада текста, мултимедија, слајд, презентација,  

безбедност на интернету, претраживање интернета, заштита приватности личних података, програмирање, програмски језик, алгоритам 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ  РАЗРЕДУ:  

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

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

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних вежби; 

– изведе вежбе (разноврсна природна 

и изведена кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и различитим 

животним ситуацијама;  

– упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички напредак. 

 

Ф
И

З
И

Ч
К

Е
 С

П
О

С
О

Б
Н

О
С

Т
И

 

-Обавезни садржаји Вежбе за 

развој снаге 

 -Вежбе за развој 

покретљивости 

 -Вежбе за развој аеробне 

издржљивости  

-Вежбе за развој брзине  

-Вежбе за развој координације 

-Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности 

методе: -метода 

демонстрације, 

прктичног вежбања и 

метода вербалне 

комуникације технике: -

тестирања,мерења. - 

комбинује се 

индивидуални, групни и 

фронтални начин рада, 

у фискултурној сали 

или школском 

дворишту у зависности 

од наставне јединице. 

Наставник упућује 
ученика на самостално 

вежбање, корективно – 

педагошки рад, 

слободне активности, 

кросеве и такмичења. 

Посматрање, 

слушање, 

увежбавање 

одређених 

елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља 

за што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује 

научено и развија 

физичке 

способностибрзин

у, снагу 
издржљивост, 

координацију, 

прецизност, 

равнотежу и 

гипкост. 

Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија, 

Српски језик 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

− комбинује и користи 

досегнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и 

свакодневном животу  − 

доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 
М
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Ш
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Обавезни садржаји Техника 

истрајног трчања   

-Истрајно трчање  

– припрема за крос  

 -Техника спринтерског трчања 

 -Техника високог и ниског старта 

Скок увис (прекорачна техника)  -

Бацање лоптице (до 200 г)  

Препоручени садржаји 

  -Техника штафетног трчања  

 -Скок удаљ 

  -Бацања кугле 2 kg   

-Бацање „вортекс-а“  

-Тробој  

методе:  

-метода демонстрације, 

прктичног вежбања и 

метода вербалне 

комуникације технике:  

-обучавање, 

увежбавања, провера, 

тестирања, мерења. 

oблици: 

 - Комбинује се 

индивидуални, групни 

и фронтални начин 

рада, у фискултурној 

сали или школском 

дворишту у зависности 

од наставне јединице. 

Наставник упућује 

ученика на самостално 

вежбање,корективно  

– педагошки рад, 

слободне активности, 

кросеве и такмичења 

Посматрање, 

слушање, 

увежбавање 

одређених 

елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено 

и развија физичке 

способностибрзину, 

снагу издржљивост, 

координацију, 

прецизност, 

равнотежу и 

гипкост 

Физика, 

Биологија, 

Математика 

Географија 

Српски језик 

− одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела  

− користи елементе 

гимнастике у свакодневним 

животним ситуацијама и 

игри 

 − процени сопствене 

могућности за вежбање у 

гимнастици 

С
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 Обавезни садржаји   

-Вежбе на тлу  

 -Прескоци и скокови  

 -Вежбе у упору 

 -Вежбе у вису  

 -Ниска греда 

  -Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 

  -Вежбе на тлу (напредне 

варијанте)  Висока греда  -

Трамболина  -Прескок  -Коњ са 

хватаљкама  -Вежбе у упору 

(сложенији састав)  -Вежбе у вису 

(сложенији састав); 

 

 Физика, 

Биологија, 

Математика 

Географија 

Српски језик 

Музичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

− користи елементе технике 

у игри  − примењује основна 

правила рукомета у игри − 

учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 
М
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 Обавезни садржаји  

Рукомет/минирукомет:  Основни 

елементи технике и правила;  - 

вођење лопте, - хватањa и 

додавањa лопте, - шутирања на 

гол, - финтирање,  - принципи 

индувидуалне одбране - основна 

правила рукомета/минирукомета  -

Спортски полигон Препоручени 

садржаји Напредни елементи 

технике, тактике и правила игре:  - 

хватања котрљајућих лопти,  - 

дриблинг,  - шутирања на гол,  - 

финтирање,  - основни принципи 

колективне одбране. 

 

 

 

методе:  

-метода демонстрације, 

прктичног вежбања и 

метода вербалне 

комуникације технике:  

-обучавање, 

увежбавања, провера, 

тестирања, мерења. 

oблици: 

 - Комбинује се 

индивидуални, групни 

и фронтални начин 

рада, у фискултурној 

сали или школском 

дворишту у зависности 

од наставне јединице. 

Наставник упућује 

ученика на самостално 

вежбање,корективно  

– педагошки рад, 

слободне активности, 

кросеве и такмичења 

 

 

 

 

 

 

Посматрање, 

слушање, 

увежбавање 

одређених 

елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено 

и развија физичке 

способностибрзину, 

снагу издржљивост, 

координацију, 

прецизност, 

равнотежу и 

гипкост 

 

  

 

 

 

 

 

Физика,  

 

Биологија,  

 

Математика  

 

Географија  

 

Српски језик  

 

Музичка 

култура 

− изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу  − игра народно коло  

− изведе кретања у 

различитом ритму  − изведе 

основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура 

П
л

ес
 и

 р
и

т
м

и
к

а
 Обавезни садржаји  -Покрети уз 

ритам и уз музичку пратњу  -

Ритмичка вежба без реквизита  -

Скокови кроз вијачу  -Народно 

коло „Моравац“  -Народно коло из 

краја у којем се школа налази  -

Основни кораци друшвених 

− контролише и одржава 

тело у води  − преплива 25m 

слободном техником  − 

скочи у воду на ноге  − 

поштује правила понашања 

у, и око водене средине 

П
л

и
в

а
њ

е 

Обавезни садржаји  -Предвежбе у 

обучавању пливања  -Игре у води  

-Самопомоћ у води Препоручени 

садржаји  -Плива једном техником  

-Роњење у дужину 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

− објасни својим речима 

сврху и значај вежбања  

 − користи основну 

терминологију вежбања  

− поштује правила 

понашања у и на просторима 

за вежбање у школи и ван 

ње, као и на спортским 

манифестацијама  

 − примени мере 

безбедности током вежбања  

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима 

за вежбање  

− примени и поштује 

правила тимске и спортске 

игре у складу  

са етичким нормама   

− навија и бодри учеснике на 

такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин  

 − користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и 

спортскорекративних 

активности 

− прихвати сопствену 

победу и пораз у складу са 

„ферплејом“ 
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-Циљ и сврха вежбања у физичком 

и здравственом васпитању   

-Основна правила 

Рукомета/минирукомета и Малог 

фудбала  

 -Понашање према осталим 

субјекатима у игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене 

екипе)   

-Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у физичком и 

здравственом васпитању  

-Уредно постављање и склањање 

справа и реквизита неопходних за 

вежбање   

-Упознавање ученика са 

најчешћим облицима насиља у 

физичком васпитању и спорту  

 -„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз решавање конфликтних 

ситуација)  

-Писани и електорнски извори 

информација из области физчког 

васпитања и спорта 

-Значај развоја физичких 

способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...)  -

Физичко вежбање и естетика 

(правилно обликовање тела)  -

Планирање дневних активности 

методе: -метода 

демонстрације, 

прктичног вежбања и 

метода вербалне 

комуникације технике: 

-обучавање, 

увежбавања, провера, 

тестирања, мерења. 

oблици: - Комбинује се 

индивидуални, групни 

и фронтални начин 

рада, у фискултурној 

сали или школском 

дворишту у зависности 

од наставне јединице. 

Наставник упућује 

ученика на самостално 

вежбање, корективно – 

педагошки рад, 

слободне активности, 

кросеве и такмичења. 

Посматрање, 

слушање, 

увежбавање 

одређених 

елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено 

и развија физичке 

способностибрзину, 

снагу издржљивост, 

координацију, 

прецизност, 

равнотежу и 

гипкост. 

Физика, 

Биологија, 

Математика 

Географија 

Српски језик 

Музичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље   

− разликује здравe и 

нездравe начине исхране 

 − направи недељни 

јеловник уравнотежене 

исхране уз помоћ наставника  

− примењује 

здравственохигијенске мере 

пре, у току и након вежбања  

− препозна врсту повреде 

  − правилно реагује у 

случају повреде  

 − чува животну средину 

током вежбања  
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-Физичка активност, 

вежбање и здравље  -

Основни принципи вежбања 

и врсте физичке активности 

-Одржавање личне опреме за 

вежбање и поштовање 

здравствено-хигијенских 

мера пре и после вежбања -

Лична и колективна хигијена 

пре и после вежбања  -

Утицај правилне исхране на 

здравље и развој људи -

Исхрана пре и после 

вежбања  Прва помоћ: - 

значај прве помоћи, - врсте 

повреда.  -Вежбање и играње 

на чистом ваздуху - чување 

околине приликом вежбања 

методе: -метода 

демонстрације, прктичног 

вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: -

обучавање, увежбавања, 

провера, тестирања, мерења. 

oблици: - Комбинује се 

индивидуални, групни и 

фронтални начин рада, у 

фискултурној сали или 

школском дворишту у 

зависности од наставне 

јединице. Наставник упућује 

ученика на самостално 

вежбање, корективно – 

педагошки рад, слободне 

активности, кросеве и 

такмичења. 

Посматрање, 

слушање, 

увежбавање 

одређених 

елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено 

и развија физичке 

способностибрзину, 

снагу издржљивост, 

координацију, 

прецизност, 

равнотежу и 

гипкост. 

Физика, 

Биологија, 

Математика 

Географија 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

провера, увежбавања, тестирања, мерења, учешће на такмичењу 

 

Кључни појмови: 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    144 

 

Предмет:   СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    4 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  РАЗРЕДУ Оспособљавање ученика да овладају основним законитостима српског књижевног језика  на 

којем ће се усмено и писмено правилно изражавати; упознавање и оспособљавање за тумачење одабраних књижевних дела, позоришних, филмских и 

других уметничких остварења из српске и светске баштине; обнављање, проверавање и систематизовање знања до нивоа њихове примене  и 

аутоматизације у изговору и писању  у складу са  књижевнојезичком нормом и правописом. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

ЈЕЗИК 

(граматик

а, 

правопис, 

ортоепија) 

-Гласови и гласовне промене  

 -Грађење речи -Придевске 

заменице -Глаголски облици  

-Подела гласова-Гласовне  

алтернације-Атрибутска  и 

предикатска функција именица и 

придева -Писање заменица,  имена 

васионских тела, глаголских 

облика -Правилан изговор гласова, 

разликова-ње дугих и кратких 

акцената, интонација реченице 

-повезивање новог 

знања са знањем из 

претходних разреда -

уочавање типова и 

начина грађења речи  

-закључивање и 

извођење фонетских 

принципа 

 -самостално извођење 

закључака о гласовним 

променама Уочавање 

атрибутске функције  

-решавање проблемских  

задатака везаних за 

правилно писање 

Методе рада: Монолошка дијало-шка, 

текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова, истраживачких радова, 

израда семинарских радова.  

проблемска истраживачка метода. 

Технике рада: технике учења, технике 

памћења  израда диференцираних 

задатака, пројекција, симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна техника, 

брзог читања, брејн сторминг, 

контрастирање, когнитивно мапирање. 

Oблици рада: фронтални групни,рад у 

пару, индивидуални. 

-повезује ново 

знање са знањем 

из претходних 

разреда -

истражује -

размишља о 

датим 

проблемима -

изводи закључке 

-ради 

морфолошку и 

синтаксичку 

анализу реченице 

Енглески 

језик врсте 

речи 

глаголски 

облици 

Географија 

-писање 

географски

х појмова 

научених у 

овом 

разреду 

БИоргани 

Стандарди Основни ниво СЈ.1.3.1. СЈ.1.3.3. 

СЈ.1.3.5.  СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.12.   

СЈ.1.3.16. СЈ.1.3.21. 

Ученик уме да: наведе поделу гласова ;речи дели на слогове код двосложних речи ; уочава  дуге  и кратке 

акценте код једносложних речи ; разликује просте речи од сложених; препознаје корен речи ;препознаје 

гласовне  промене у једноставним примерима; препознаје глагоске облике и врсте заменица 

Средњи ниво СЈ.2.3.2. СЈ.2.3.4.       

СЈ.2.3.8. СЈ.2.3.9.   СЈ.2.3.10. СЈ.2.3.11. 

Ученик уме да:одреди основне начине грађења речи ; препознаје гласовне промене ; препознаваје дуге акценте 

у вишесложним речима ;препознаје главна значења и функције глагоских облика 

Напредни ниво СЈ.3.3.2.  СЈ.3.3.7. 

СЈ.3.3.8. 

Ученик уме да:примени основне начине грађења речи ( извођење и слагање) ;уме да препозна гласовне   

промене, објасни их и именује;зна да уочи акцентовани слог; зна да обележи акценат;уме да објасни главна 

значења глаголских облика и да их одреди,зна имперфекат. 

Начин провере остварености стандарда постигнућа Контролна вежба, правописна вежба ,диктат,усвојеност граматичких, правописних правила преко примене 

истих,залагање на часу,иницијални и критеријумски тест 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

  

К
Њ

И
Ж

Е
В

Н
О

С
Т

 

-Песме косовског циклуса -

Циклус песама о  Марку 

Краљевићу  

-Породичне лирске народне 

песме 

 -Обичајне песме -Песме о 

раду и уз рад  

-Дескриптивне, родољубиве, 

социјалне лирске уметни-чке 

песме  

-Драма, сатира  

-Научнопопуларни    и     

информативни текстови  

-Допунски текстови 

оспособљавање за читање, 

доживљавање,  разумевање, 

свестрано тумачење и 

вредновање к њижевно 

уметничких  дела разних ж 

анрова;развијање осећања за  

аутенти чне естетске вредности 

у књижевној 

уметности;осамостаљивање за 

анали зу  лирских, епских и 

драмских  дела; усвајање 

књижевних и  функционалн их 

појмова подстицање ученика да 

дају своје примере -

презентовање истог садржаја на 

више начина 

Методе рада: Монолошка дијало-

шка, текст-метода, дискусија, 

илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, израда 

семинарских радова.  проблемска 

истраживачка метода. Технике 

рада: технике учења, технике 

памћења , израда 

диференцираних 

задатака,пројекција, 

симболизација и упрошћавање, 

асоцијативна техника, брзог 

читања, брејн сторминг, 

контрастирање, когнитивно 

мапирањеOблици рада: 

фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални. 

-чита,пише -

препричава кратке 

текстове -учествује у 

дискусији -анализира 

ситу-ације -истражује  

-описује -размишља о 

да-тим проблемима -

изводи закључке -

износи своје ставове и 

гледи-шта -показује 

маштовитост -

исказује своју 

креативност -прави 

поређења -изражајно 

казује одломке из 

прозе и поезије 

Историја – 

Пад Србије 

под турску 

власт 

Ликовна 

култура- 

облици 

Стандарди Основни ниво СЈ.1.1.6.  

СЈ.1.4.1.    СЈ.1.4.4. СЈ.1.4.8      

СЈ.1.4.9.. 

Ученик уме да: повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела; разликује типове 

књижевног стваралаштва ( усмена и ауторска књижевност); разликује основне књижевне родове; препознаје епски 

десетерац и врсте риме;препознаје дијалог, монолог, дескрипцију и нарацију; препознаје стилске фигуре (градација, 

контраст,епитет,персонификација) 

Средњи ниво СЈ.2.4.1. СЈ.2.4.2.    

СЈ.2.4.4. СЈ.2.4.5.   СЈ.2.4.8. 

СЈ.2.4.9.  

 

Ученик уме да: повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир 

приповедања; повезује наслов дела и род, врсту и лик из дела ;пепознаје род и врсту књижевноуметничког 

дела;препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре;одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика и њихову међусобну повезаност ; разликује облике приповедања ( дијалог, монолог, дескрипција, 

нарација); уочава разлику између препричавања и анализе лирских и епских песама 

Напредни ниво СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.6. 

Ученик уме да:  наводи наслов дела, одломака, аутора, род и врсту на основу ликова, караткеристичних тема и мотива 

;проналази и именује стилске фигуре; одређује и именује врсту стиха и строфе; издваја особине књижевних родова и 

врста на конкретном текст. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Контролна вежба, правописна вежба ,диктат,усвојеност граматичких, правописних правила преко примене 

истих,залагање на часу,иницијални и  критеријумски тест 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

-Говорне вежбе  

-Писмене вежбе 

-надограђивање свести о 

значају језичке културе 

 -развијање осећаја за 

детаљни приступ 

анализи домаћих и 

писмених задатака   

-усавршавање стила 

писања 

Методе рада: Монолошка дијало-шка, текст-

метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, израда семинарских радова.  

проблемска истраживачка метода. Технике рада: 

технике учења, технике памћења  израда 

диференцираних задатака,пројекција, 
симболизација и упрошћавање, асоцијативна 

техника, брзог читања, брејн сторминг, 

контрастирање, когнитивно мапирање. Oблици 

рада: Фронтални,групни,рад у пару,индивидуални. 

развијање свести 

значају језичке 

културе -учествује у 

анализи домаћих 

писмених задатака на 

часу -усавршава стил 

писања кроз израду 

школских писмених 

задатака 

 

Стандарди Основни ниво 

СЈ.1.2.6. СЈ.1.2.9 

Ученик уме да:и користи оба писма (ћирилицу и латницу)саставља разумљиву, граматички исправну  Реченицу; уме да преприча 

текст ;влада основним жанровима писане комуникације; саставља службено писмо; примењује правописну норму у једноставним 

примерим 

Средњи ниво 

СЈ.2.1.1. СЈ.2.1.6.        

СЈ.2.2.3. СЈ.2.2.5  

Ученик уме да:уочи правописну норму и примењује је у већини случајева; зна да преприча текст ;саставља наративни и 

дескриптивни текс 

Напредни ниво 

СЈ.3.1.2.     СЈ.3.2.1 

Ученик уме да: пише резиме дужег текста;зна и доследно примењује правописну норму ; саставља текст на основу прочитаног 

дела, филма, представе;поштује у свим случајевима правописну норму. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

анализа домаћих и школских писмених задатака,писање  побољшане верзије састава говорна вежба израда семантичких и 

лексичких задатака; залагање на часу изражајно казивање наученог текста 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  Циљ наставе страног језика у основном образовању је развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим јрзицима и културама, као и 

према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и материњег језика.                                                                                                                       

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1.Revision -граматика и лексика обрађена у 4. 

разреду -одговарање на питања  

-вежбања 

-припрема ученика  за нову 

школску годину обнављање 

језичких  и граматичких елемената 

научених  у V разреду  

- понављање и утврђивање израза 

за упознавање и представљање, 

абецеде и фонетских симбола 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога 

-игра по улогама  -

пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -чита и 

преводи познате 

текстове 

-Српски 

језик -

Грађанско 

васпитање -

Ликовна 

култура -

Музичка 

култура     

2. My 

family 

-причање о себи и својој породици 

-град и школа -школске активности 

и спортови -учење о 

престоницама,великим градовима -

временске зоне,послови,образова 

ње -националности -разлике између 

америчког и британског енглеског -

вежбање граматичких 

времена,прилога,фраза и фразалних 

глагола -редни и обични бројеви-

учтиво постављање питања и 

тражење упутстава у   

-упознавање  са новим ликовима 

утврђивање  и проширивање 

вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног  за породицу и 

родбинске односе,  шк олу и град у 

коме живе, изражавање времена - 

усвајање вокабулара  везаног за 

занимања и увежбавање  давања 

мишљења о истима утврђивање  

простих и редних бројева, усвајање  

датума -упознавање  са 

знаменитостима Лондона 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање-играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекције 

-игра по улогама  -

пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -чита и 

преводи познате 

текстове 

-Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Географија 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 непознатом месту -писање 

о тренутним активностима 

људи -уобичајеним 

активностима -пословима, 

датумима 

уочавање разлике  између британског и америчког  

енгл еског -упознавање  са системом школовања у 

Британији -разумевање  прочитаног текста (до 150 

речи) на  основу познатих речи и извођење  закључка 

о значењ у непознатих  на основу контекста -

разумевање  и реаговање на усмену поруку  -

препричавање, упоређивање и интерпретација  у 

неколико реченица сад ржаја  писаних, илустрованих  

и усмених  текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија  the present continuous tense и 

њихова употреба у усменој и писаној комуникацији 

   

3.Sports in 

school 

-причање о школским 

спортовима -спорт у 

Америци,Британији -

школске активности  -

различите школе у 

Британији и Америци  -

учење ошколским 

активностима и предметима 

у различитим земљама -

школским клубовима -

учионицама и другим 

школским просторијама -

вежбање the Present Perfect 

Tense,the Past Simple Tense -

поређење придева -придеви 

са -ed/ing -писање о шта су 

урадили/нису урадили 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање разговора везаног  за школу, свакодневне 

активности, спортове, живот породице,  навике  

ученика и изражавање осећањ а -усвајање назива 

земаља, националности и језика -упознавање  са 

знаменитостима Париза уочавање разлике  између 

британског и америчког  енгл еског обнављање и  

утврђивање израза везаних за  постављањ е учтивих 

питања и давање учтивих одговора уочавање разлике  

између британског и америчког  енгл еског -

разумевање  прочитаног текста (до 150 речи) на  

основу познатих речи и извођење  закључка о значењ 

у непознатих  на основу контекста -разумевање  и 

реаговање на усмену поруку  -препричавање, 

упоређивање и интерпретација  у неколико реченица 

сад ржаја  писаних, илустрованих  и усмених  

текстова  -обнављање и  утврђивање граматичких 

партија  the present simple tense, phrases with ‘have’ и 

њихова употреба у усменој и писаној комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекције 

-игра по 

улогама  -

пише по 

диктату -

повезује 

звучни 

материјал 

са текстом -

извршава 

упутстава -

богати 

речник -

чита и 

преводи 

познате 

текстове 

-Ликовна 

култура 

 -Музичка 

култура  

-Грађанско 

васпитање 

 -Физичко 

васпитање 

-Историја 

 -Српски 

језик 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
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(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

4.My school -причање о 

искуствима 

 -школске 

догодовштине 

 -различите школе у 

Британији и 

Америци   

-учење ошколским 

активностима и 

предметима у 

различитим земљама  

-вежбање the Present 

Perfect Tense,the Past 

Simple Tense 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног  за опис школе, предмете у  школи, ш 

колске активноси  упознавање  са различитим школама и 

спортовима  у Ам ерици -упознавање  са знаменитостима 

Рима уочавање разлике  између британског и америчког  

енгл еског -разумевање  прочитаног текста (до 150 речи) 

на  основу познатих речи и извођење  закључка о значењ 

у непознатих  на основу контекста -разумевање  и 

реаговање на усмену поруку  -препричавање, 

упоређивање и интерпретација  у неколико реченица сад 

ржаја  писаних, илустрованих  и усмених  текстова  -

обнављање и  утврђивање граматичких партија  the и 

њихова употреба у једноставној усменој и писменој 

комуникацији present perfect tense, the comparison of 

adjectives и њихова употреба у усменој и писаној 

комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -играње 

туђих улога -

пројекти и есеји -

интернет пројекти -

видео пројекције 

-игра по улогама  

-пише по 

диктату -

повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

чита и преводи 

познате 

текстове 

-Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Историја -

Географија 

5.Travelling -причање о 

путовањима 

породице Петровић 

(ликова) -путовање у 

Шкотску и 

Вашингтон  -

повезивање са својим 

путовањима и 

искуствима -

одмори,зимовања  --

вежбање the Present 

Perfect Tense(regular 

and irregular 

verbs),the Past SImple 

Tense (regular and 

irregular verbs) 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног  за знаменитости у великим  градовим 

а, распусте и излете, наручивање хране и пића у  

ресторану -упознавање  са знаменитостима Шкотске 

(Loch Ness), Њујорка и Вашингтона - уочавање разлике  

између британског и америчког  енгл еског -разумевање  

прочитаног текста (до 150 речи) на  основу познатих 

речи и извођење  закључка о значењ у непознатих  на 

основу контекста -разумевање  и реаговање на усмену 

поруку  - препричавање, упоређивање и интерпретација  

у неколико реченица сад ржаја  писаних, илустрованих  и 

усмених  текстова  изражавање  допадања и недопадања 

користећи  констру кцију verb of preference+verb –ing. -

обнављање и  утврђивање граматичких партија  the past 

simple tense, the present perfect tense и њихова употреба у  

усменој и писаној комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -играње 

туђих улога -

пројекти и есеји -

интернет пројекти -

видео пројекције 

-игра по улогама  

-пише по 

диктату -

повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

чита и преводи 

познате 

текстове 

-Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Географија 
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садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 -одговарање на 

питања о путовањима 

и жељама где би 

ученици волели да 

путују -тест за 

проверу стеченог 

знања из лекција 3,4,5 

    

6.Celebrations -причање о 

прославама,гозбама и 

празницима -омољене 

прославе и празници -

Нова Година и зимски 

распуст(шта 

очекујемо...) -

породична славља и 

окупљања,као и 

разлике између наших 

празника и страних -

учење о 

традиционалним 

празницима и 

фестивалима,њихови

м датумима и 

начинима њиховог 

прослављања -

вежбање the Present 

Continuous Tense  

when,while,some,any,n

o -придеви са -y -

писање о 

забавама,журкама и 

шта људи раде на 

њима 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање разговора везаног  за празнике, прославе, 

храну, дочек  гостију и постављање стола,  дечје 

активн ости  поређење традиционалних  празника и 

светковина у Срб ији, Британији и Америци -

упознавање  са знаменитостима Москве  -разумевање  

прочитаног текста (до 150 речи) на  основу познатих 

речи и извођење  закључка о значењ у непознатих  на 

основу контекста -разумевање  и реаговање на 

усмену поруку  -препричавање, упоређивање и 

интерпретација  у неколико реченица сад ржаја  

писаних, илустрованих  и усмених  текстова  - 

уочавање разлике  између британског и америчког  

енгл еског -усвајање и  увежбавање граматичке 

партије the past continuous tense, adjectives, indefinite 

pronouns и њихова употреба у усменој и писаној 

комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -играње 

туђих улога -

пројекти и есеји -

интернет пројекти -

видео пројекције 

-игра по улогама  

-пише по 

диктату -

повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

чита и преводи 

познате 

текстове 

-Музичка 

култура  

-Грађанско 

васпитање 
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програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

7.Pocket money -причање о џепарцу -

како људи зарађују 

новац -штедња или 

трошење -сезонски 

послови и 

активности којима 

деца могу да зараде 

новац -учење о 

волонтеризму -

помагање људима -

дечја права и 

заштита деце -

додатно читање о 

Русији и Индији -

тест као провера 

претходне области 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног  за џепарац и начин зараде, британски 

новац и читање цена  -изражавање  става и мишљења о 

трошењу  и штедњи изражавање  става и мишљења о 

волонтирању,  помагањ у другима, пословима за  децу и о 

правима детета -упознавање  са елементима стране 

културе  - Индија -разумевање  прочитаног текста (до 150 

речи) на  основу познатих речи и извођење  закључка о 

значењ у непознатих  на основу контекста -разумевање  и 

реаговање на усмену поруку  -препричавање, упоређивање 

и интерпретација  у неколико реченица сад ржаја  

писаних, илустрованих  и усмених  текстова  - уочавање 

разлике  између британског и америчког  енгл еског -

усвајање и  увежбавање граматичких партија  the articles, 

modal verb can/can’t, и њихова употреба у  усменој и 

писаној комуникацији  

-усмено 

испитивање (рад 

у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -

играње туђих 

улога -пројекти и 

есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекције 

-пева -игра по 

улогама  -пише 

по диктату -

повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

износи 

мишљење на 

тему 

Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Историја -

Географија 

8.Chores and 

obligations 

-причање о кућним 

пословима -моја соба 

и њено одржавање -

продавнице у 

куповина -одећа коју 

волим -учење о 

кућним пословима и 

обавезама -мушки и 

женски послови -

објекти у 

домаћинству -

вежбање must,mustn't 

-have to, don't have to 

-Conditional-Type 1  

утврђивање  и проширивање вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног  за кућне послове, просторјије  и наме 

штај, продавнице, храну и  одећу  изражавање  става и 

мишљења о кућним  обавезама, под ели послова у  кући, 

позајмљивању личних ствари  пријатељима, куповини и 

моди  тражење и  давање дозволе, изражавање обавезе  

корист ећи must/have to -упознавање  са елементима 

стране културе  – гаражна распродаја у Америци;  Пекинг 

-разумевање  прочитаног текста (до 150 речи) на  основу 

познатих речи и извођење  закључка о значењ у 

непознатих  на основу контекста -разумевање  и 

реаговање на усмену поруку  

 -препричавање, упоређивање и интерпретација  у 

неколико реченица сад ржаја   

-усмено 

испитивање (рад 

у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -

играње туђих 

улога -пројекти и 

есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекције 

-пева -игра по 

улогама  -пише 

по диктату -

повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

износи 

мишљење на 

тему 

-Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Географија 
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ученика 

Корелација 

 -бројиве и небројиве 

именице  

-There is some.../there 

are some... 

писаних, илустрованих  и усмених  текстова  - уочавање 

разлике  између британског и америчког  енгл еског -

усвајање и  увежбавање граматичких партија 

countable/uncountable nouns, possessive pronouns, 

prepositions of place и њихова употреба у писaној и 

усменој комуникацији  

   

9.School trips -причање о 

школским 

путовањима -

камповање ,опрема и 

правила  -извиђачи и 

извиђачки покрет -

учење о 

распродајама,именим

а продавница и 

врстама одеће и 

обуће -мода -

вежбање описивања 

места -придева -

придеви са 

"ous"/"ful" -заменица 

-писање о 

супермаркетима  -

писање о 

екскурзијама -

додатно читање о 

Кини и Аустралији 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног  за школске излете, камповање,  Скауте  

-упознавање  са елементима стране културе  – Скаути у 

Британији, њихове  активности и опрема -исказивање  

става и мишљења о писању  дневника, активностима  у 

природи и односу према животној средини -упознавање  

са елементима стране културе  – Аустралија – Сиднеј -

разумевање  прочитаног текста (до 150 речи) на  основу 

познатих речи и извођење  закључка о значењ у 

непознатих  на основу контекста -разумевање  и 

реаговање на усмену поруку  -препричавање, упоређивање 

и интерпретација  у неколико реченица сад ржаја  

писаних, илустрованих  и усмених  текстова  - уочавање 

разлике  између британског и америчког  енгл еског -

усвајање и  увежбавање граматичких партија  the first 

conditional, object pronouns, adjectives with ‘ful’ and ‘ous’ и 

њихова употреба у писаној и усменој комуникацији 

-усмено 

испитивање (рад 

у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -

играње туђих 

улога -пројекти и 

есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекције 

-пева -игра по 

улогама  -пише 

по диктату -

повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

износи 

мишљење на 

тему 

-Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Историја -

Географија 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

10.Free time -причање о 

плановима за викенд 

-слободно време и 

активности  -музеји -

биоскопи и 

позоришта -омиљени 

филм или позоришна 

представа -учење о 

именима мање 

познатих спортова -

поседовање нечега и 

исказивање -

изговори и учтиви 

одговори -позиви и 

одговори на позиве 

различитих врста -

вежбање "going 

to","will",should/shoul

d n't,the possessive's 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног за викенд, планове, слободне 

активности, спортска дешавања, посете  музеју и 

биоскопу -упознавање  са елементима стране културе  – 

Wimbledon – и исказивање става и мишљења о тенису и 

музејима тражење и  давање савета користећи модални  

глагол sh ould -усвајање речи  и израза везаних за глумце, 

филмове , биоскоп и њихова  употреба у слободниј 

конверзацији исказивање  става и мишљења о различитим  

филмским жанровима -упознавање  са елементима стране 

културе  – Канад, Нијгарини водопади -разумевање  

прочитаног текста (до 150 речи) на  основу познатих речи 

и извођење  закључка о значењ у непознатих  на основу 

контекста -разумевање  и реаговање на усмену поруку  -

препричавање, упоређивање и интерпретација  у неколико 

реченица сад ржаја  писаних, илустрованих  и усмених  

текстова  - уочавање разлике  између британског и 

америчког  енгл еског -усвајање и  увежбавање 

граматичких партија  the future tenses: ‘going to’ and ‘will’, 

the possessive ’s-Saxon genitive и њихова употреба у 

усменој и писаној комуникацији 

-усмено 

испитивање (рад 

у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -

играње туђих 

улога -пројекти и 

есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекције 

-пева -игра по 

улогама  -пише 

по диктату -

повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

износи 

мишљење на 

тему 

-Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Географија 

11.Holiday -причање о крају 

школске године -

летње активности -

места за 

одмор,препоруке,иск

у ства и мишљења -

учење о 

организацији одмора  

утврђивање  и проширивање вокабулара и  увежбавање 

разговора везаног  за школски вашар, активности везане 

за крај школске године, селидбу, активности током лета, 

летњи распуст, хотеле, путовања исказивање  става и 

мишљења о прослави  на крају школ ске године -

упознавање  са страном културом – школски  вашар у 

Британији -прављење планова  за летњи распуст -

предвиђање, планирање,  давање обећања  -упознавање  са  

-усмено 

испитивање (рад 

у групи, -рад у 

пару), -провера, 

-пева -игра по 

улогама  -пише 

по диктату 

-Ликовна 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

11.Holiday -провера 

информација о 

одмору -туристичке 

знаменитости САД  -

туристичке 

знаменитости 

Уједињеног 

Краљевства -

вежбање the present 

Continuous Tense for 

future arrangements -

question tags -

предлози за време -

писање о филмовима 

и представама које 

сте гледали -

најбољим одморима 

и начинима 

путовања -додатно 

читање о Канади и 

САД 

-упознавање  са писањем  e-mail -упознавање  са 

елементима стране културе  – Мајами и Њујорк -

разумевање  прочитаног текста (до 150 речи) на  

основу познатих речи и извођење  закључка о 

значењ у непознатих  на основу контекста -

разумевање  и реаговање на усмену поруку  -

препричавање, упоређивање и интерпретација  у 

неколико реченица сад ржаја  писаних, 

илустрованих  и усмених текстова - уочавање 

разлике  између британског и америчког  енгл еског 

-усвајање и  увежбавање граматичких партија  the 

present continuous tense, question tags, prepositions of 

time и њихова употреба у усменој и писаној 

комуникацији  

  

- 

-увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти 

и есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекције 

-повезује звучни 

материјал са 

текстом -

извршава 

упутстава -

богати речник -

износи 

мишљење на 

тему 

-Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Географија 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ЛИКОВНА  КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  ЦИЉЕВИ   -  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 средства и да упознају њихова 

визуелна и    ликовна својства; - развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно 

мишљење; - развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу; - развијање моторичких 

способности ученика и навике за лепо писање; -  подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за 

чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; - стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље 

разумеју природне законитости и друштвене појаве; -  омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја уметности; -  развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
Л

О
Б

О
Д

Н
О

 

Р
И

Т
М

И
Ч

К
О

 

К
О

М
П

О
Н

О
В

А
Њ

Е
 - Ритам у структурама 

природних и вештачких 

материјала: линија, облика и 

боја  обрада - Слободан и 

спонтан ритам линија, боја, 

облика, мрља - обрада - 

Слободно ритмичко 

компоновање -пр. Вежб 

-  развијање 

способности 

ученика за опажање 

квалитета свих 

ликовних 

елемената: линија, 

облика, боја; … 

усмеравање активности на 

самостални рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу; - 

усмеравање на инерактивни 

рад  у пару и групи са 

поделом задатака; - естетска 

анализа и самовредновање; 

- перцепција- кроз разговор и 

дискусију развијају опажање ритма, 

линија и облика у природним и 

вештачким материјалима; - 

аперцепција- примена претходно 

стеченог занања прво кроз поједиачне, 

а потом и комбинације ликовних 

техника- цртачке, сликарске, вајарске 

Биологија, 

математика 

,српски,муз

и чка 

култура 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:  Разликује у свом раду основне медије, материјале и технике. - Опажа облике, међусобни однос облика 

у простору, величину облика и боју. - Разликује различита својства структура материјала (на основу додира и вида) - 

Уочава појаву и присуство ритма у природи. 

Средњи ниво Ученик уме да: - Познаје и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и 

материјала визуелних уметности. - Повезује облике у простору, одређује њихов међусобни однос и положај. 

Напредни ниво Ученик уме да: - Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији. - Користи се богатством линија у 

грађењу композоције. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

инерактивни рад- у пару и групи са поделом задатака; - естетска анализа и самовредновање; 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

  

Л
И

Н
И

Ј
А

 

- Непосредно извлачење 

линија са различитим 

цртачким материјалима, на 

различитим подлогама и 

колажирање - обрада - 

Својства и врсте линија - 

обрада - Линије у природи - 

обрада - Линија као средство 

за стварање различитих 

ликовних својстава 

површина - обрада - Линија 

као ивица 

тродимензионалног тела - 

обрада - Линија - пр. Вежба - 

Линија- ест.анализа 

-развијање 

моторичких 

способности 

ученика  

  

- развијаље 

способности 

ученика за 

комбинаторику и 

обликовање  

  

-даље развија 

стваралачко 

мишљење 

- представљање наставног 

садржаја  

  

- припрема за час; -  

усмераваље на самостални, 

стваралачки рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу; - естетска 

анализа и самовредновање 

кроз разговоре, поређења и 

дискусије; 

- перцепција- кроз разговор и 

дискусију развијају опажање ритма, 

линија и облика у природним и 

вештачким материјалима; - 

аперцепција- примена претходно 

стеченог занања прво кроз поједиачне, 

а потом и комбинације ликовних 

техника- цртачке, сликарске, вајарске 

Биологија, 

математика 

,српски,муз

и чка 

култура 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: Уочава појаву и присуство ритма у природи. - Уочава различите врсте линија. 

Средњи ниво Ученик уме да: Користи разичите врсте линија у грађењу композиције. - Одабира адекватан садржај да би претставио 

неку идеју или концепт. 

Напредни ниво Ученик уме да: Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији. - Користи се богатством линија у 

грађењу композоције. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- представљање наставног садржаја - припрема за час; -  усмераваље на самостални, стваралачки рад са наглашеном 

индивидуалношћу; - естетска анализа и самовредновање кроз разговоре, поређења и дискусије; 

  

О
Б

Л
И

К
 

- Врсте облика - обрада - 

Основни површински и 

тродимензионални облици- 

обрада - Величина облика и 

међусобни однос величина - 

обрада - Груписање облика у 

равни или простору - обрада 

- Додиривање, 

мимоилажење, преклапање, 

прожимање, усецање -

обрада - Облик  -пр. вежба - 

Облик - ест. анализа 

- даље развијање 

способности 

ученика за 

обликовање - 

повезивање између 

предмета 

биологије,математ 

ике и ликовне 

културе - подстиче 

стваралачко 

мишљење 

- вербално текстуални  

- кроз објашњавање, резговор 

и дискусију дефинисање 

појма облика и његових 

карактеристика (својства и 

врсте, 2д и 3д облици, 

величине облика и међусобни 

односи, груписања...);  

- илустративи кроз конкретне 

примере из човекове средине, 

историје уметности и 

корелацијом са другим  

перцепција- дефинисање и усвајање, 

путем разговора, дискусије и 

практичног вежбања, појма облика и 

његових карактеристика; - 

аперцепција- практична примена 

стеченог знања кроз раличите, 

појединачне и комбиноване ликовне 

материјале и технике 

Биологија, 

математика 

,српски,тех

н ичко 

образовањ 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

   

  наставним предметима  ( за сваку 

наставну јединицу); - пректично 

демонстративни кроз употребу разних 

прво појединачних основних, а потом 

комбинованих ликовних материјала и 

техника ( цртеж, слика, вајање, графика, 

колаж...); - креирање задатака; - 

подстицање, коректура; - естетска анализа 

заједно са ученицима ( ум. дела и 

ученичких радова ) и вредновање; -

корелација са историјом 

  

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: Опажа облике, међусобни однос облика у простору, величину облика и боју. 

Средњи ниво Ученик уме да: Познаје и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала 

визуелних уметности. - Повезује облике у простору, одређује њихов међусобни однос и положај. 

Напредни ниво Ученик уме да: Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

идеју. - Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-представљање натавног садржаја -усмеравање активности ученика -развијање самосталаног, стваралачког рада код ученика са 

наглашеном индивидуалношћу; -усмеравање на инерактивни рад- у пару или групи са поделом задатака; - припрема за час; - 

естетска анализа и самовредновање кроз разговоре, поређења, дискусије; 
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Својства 

орнамента:ритмич

ност, симетричност 

и прецизност - 

обрада - Орнамент 

пр. вежба 

- развијање способности 

ученика за визуелно 

памћење -подстиче 

стваралачко мишљење И 

креативност, склад – 

хармонију 

вербално текстуални кроз објашњавање, 

разговор и дискусију дефинисање појма 

орнамента и његових главних 

карактеристика- ритам, симетрија, 

прецизност; - илустративни ( визуелно 

подстицајни) навођењем на давање 

конкретних примера орнамента из 

свакодневног живота, корелацијом са 

народном традицијом- улога и значај 

орнамента; - креирање задатка; - 

коректура, естетска 

- перцепција- дефинисање и 

усвајање, путем разговора, 

дискусије и естетске 

анализе, појма орнамента, 

његових главних 

карактеристика , улоге и 

значаја; - аперцепција- 

практична примена 

претходно стеченог знања ( 

игра линијама, површинама 

и облицима) при изради 

орнамента у техници по 

слободном избору 

Биологија, 

математика, 

српски, 

музи чка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: Препознаје орнаменталне форме и њихову примену у свакодневном животу 

Средњи ниво Ученик уме да: Одабира адекватан садржај да би претставио неку идеју или концепт. - Имају развијене моторичке способности и 

испољавају прецизност у раду при изради орнаменталних форми. - Поседује осећај за симетричност, ритам, композицију и 

репетицију. - Примењује појам стилизације у радовима. 

Напредни ниво Ученик уме да: Самостално граде маштовита и оригинална решења. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

представљање  натавног садржаја  - самостални рад са наглашеном индивидуалношћу; - припрема за час; - разговори, дискусије, 

естетска анализа; 
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- Светлински 

објекти и колаж  

  

- обрада - - ∕∕ - пр. 

вежба  

- 

-проширивање сазнања и 

искуства уечника у 

коришћењу различитих 

материјала и средстава 

за рад у процесу 

ликовног изражавања 

- вербално илустративни подстицај кроз 

заједничко дефинисањепојма 

светлински објекти и колаж- примена у 

енеријерима као витражи, амбијентална 

решења и зидне декорације, као фасаде, 

илустрација... - корелација са 

примерима из историје уметности ( 

архитектура, илустрација), 

књижњвности, позориштем ( сцена ), 

музиком; - демонстрација и примена 

нових материјала ( разне провидне 

фолије у боји, дијапројектори, провидни 

и непровидни папири); - креирање 

задатка, - коректура, подстицање, 

естетска анализа и вредновање дечијих 

радова 

разговор, питања, дискусије 

ученици проширују знање до 

сада познатог појма колажа, 

али и усвајају нови- 

светлински објекти, њихова 

улога, значај и широка 

примена; - аперцепција и 

апрецијација- практичан рад 

са наглашеном 

индивидуалношћу уз примену 

нових материјала и техника у 

стварању слободне слике 

маште - увођење у учешће у 

дијалогу, дебати приликом 

естетке анализе или разраде 

теме 

Биологија, 

математика, 

српски, 

музи чка 

култура 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: Ученик уме да: Препознаје савремене медије комуникације (фотографија, видео, филм) - Има развијене 

моторичке способности 

Средњи ниво Ученик уме да: Ученик уме да: Примењује појам стилизације у радовима. - Образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, 

тему, карактеристике технике) 

Напредни ниво Ученик уме да: Ученик уме да: Самостално граде маштовита и оригинална решења Користе савремене облике комуникације. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-представљањенаставног сдржаја -усмеравање актиности ученика - припрема за час; - интерактивни рад или самостални; - 

разговори, питања, дискусије, естетска анализа и самовредновање; - развијање стваралачке свести ученика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 
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- Обликовање 

употребних 

предмета - 

обрада - 

Преобликовање 

употребних 

предмета - пр. 

вежба 

арзвијање осетљивости 

за ликовне и визуелне 

вредноти које се 

примењују у раду и 

животу - развијање 

способности за 

препознавање освноних 

својстава савремене 

уметности -мотиваисање 

ученика на активан 

однос на заштиту и 

унапређење човекове 

природне и културне 

средине 

- вербално илустративним методама уз 

објашњавање, ест. анализу и разговор заједно са 

ученицима дефинисати дизајн као грану ликовне 

уметности и њену утилитарну и естетску 

функцију; - корелацијом са свакодневним 

употребним предметима ( подстаћи на опажање 

истих и креативно и естетско просуђивање); - 

креирање задатка; - праћење, коректура, естетска 

анализа и вредновање; 

перцепција- кроз разговор, 

опажање, ест. анализу 

дефинише појам дизајна и 

његове основне улоге и 

значаја; - аперцепција- 

примена обрађеног градива 

у пракси извођењем 

задатка- од скице у оловци 

и боји , до реализације у 

глини и финалног бојења- у 

једној или у другој верзији- 

слободан избор већ 

постојећег предмета за 

даљи процес 

преобликовања у техници 

по слободном избору 

Биологија, 

математика

, српски, 

mузичка 

култура 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:  

Средњи ниво Ученик уме да:  

Напредни ниво Ученик уме да:  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- инерактивни рад- рад  у пару, у групи или самостални; - припрема за час; -уводи ученике у естетску анализу и размишљања и 

закључивања на тему самовредновања; 
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Визуелно 

споразумевање 

- обрада - - ∕∕ - 

пр. вежба 

подстицање 

интересовања и стварање 

потребе код ученика за 

обилажењем музеја, као 

и чување културних 

добара и естетског 

изгледа животне средине 

-стварање услова да се 

упознавањем ликовних 

уметности боље упознају 

природне законитости и 

друштвене појаве 

вербално илустративним подстицајима кроз 

разговор, објашњавање и естетску анализу, 

заједно са ученицима, дефинисање и 

проширивање знања из области визуелног 

споразумевања ( облицима, начинима, улогом, 

средствима и значајем ); - корелација са 

свакодневним животом, књижевношћу, 

драмским уметностима- фотографија, филм, 

телевизија, видео; - креирање задатка, увођење и 

примена савремене технологије у настави; - 

прећење, коректура, естетска анализа и 

вредновање дечијих радова 

перцепција- кроз разговор, 

питања, дискусије ученици 

проширују знање до сада 

познатог појма колажа, али 

и усвајају нови- светлински 

објекти, њихова улога, 

значај и широка примена; - 

аперцепција и апрецијација- 

практичан рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу уз 

примену нових материјала 

и техника у стварању 

слободне слике маште 

Биологија, 

математика

, српски, 

mузичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво Описује своје радове и радове других (исказује утисак) - Описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих 

земаља култура и периода. - Зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечена учењем у визуелним 

уметностима (костимограф, диз ајнер архитекта). 

Средњи ниво Образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, карактеристике технике) - Лоцира одабрана уметничка дела у 

историјски друштвени контекст. - Има развијену имагинацију на темељу пoзнатих дoгађаjа  или прича.. 

Напредни ниво Изводи радове са одређеном намером, користећи основне ликовне елементе и приципе да би постигао одређени ефекат. - 

Користи тачне термине (текстура, ритам, облик, валер) када образлаже свој рад и радове других. - Успешно користе стилизацију 

облика. - Користе савремене облике комуникације. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- припрема за час; - самостални рад са наглашеном индивидуалношћу; - естетска анализа и самовредновање; 
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- Светлински 

објекти и колаж  

  

- обрада - - ∕∕ - пр. 

вежба 

-проширивање сазнања и 

искуства уечника у 

коришћењу различитих 

материјала и средстава 

за рад у процесу 

ликовног изражавања 

- вербално илустративни подстицај кроз 

заједничко дефинисањепојма 

светлински објекти и колаж- примена у 

енеријерима као витражи, амбијентална 

решења и зидне декорације, као фасаде, 

илустрација... - корелација са 

примерима из историје уметности ( 

архитектура, илустрација), 

књижњвности, позориштем ( сцена ), 

музиком; - демонстрација и примена 

нових материјала ( разне провидне 

фолије у боји, дијапројектори, провидни 

и непровидни папири); - креирање 

задатка, - коректура, подстицање, 

естетска анализа и вредновање дечијих 

радова 

перцепција- кроз разговор, 

питања, дискусије ученици 

проширују знање до сада 

познатог појма колажа, али и 

усвајају нови- светлински 

објекти, њихова улога, значај 

и широка примена; - 

аперцепција и апрецијација- 

практичан рад са наглашеном 

индивидуалношћу уз примену 

нових материјала и техника у 

стварању слободне слике 

маште - увођење у учешће у 

дијалогу, дебати приликом 

естетке анализе или разраде 

теме 

Биологија, 

математика, 

српски, 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: Препознаје савремене медије комуникације (фотографија, видео, филм) - Има развијене моторичке способности 

Средњи ниво Ученик уме да: Примењује појам стилизације у радовима. - Образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, 

карактеристике технике) 

Напредни ниво Ученик уме да: Самостално граде маштовита и оригинална решења Користе савремене облике комуникације. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

 

 

 

 

 

264 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

СТАНДАРДИ 1. ниво - ОСНОВНИ 2. ниво - СРЕДЊИ 3. ниво - НАПРЕДНИ 
1. Медији, материјали и 

технике визуелних 

уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне меди-је, материјале и технике 

(цртање, сликање, ваја-н>е) визуелних 

уметности ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне 

и тродимензионалне радове ЛК. 1.1.3. описује 

свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

1. познаје и користи (у свом раду) основне 

из-ражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала 

визуелних умет-ности 2. образлаже свој 

рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему, карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и матери-јала 

визуелне уметности ЛК.3.1.2. одабира 

адекватна средства (медиј, материјал, тех-

нику, поступак) помоћу којих ће на најбољи 

начин реализовати своју (одабрану) идеју 

2. Елементи, принципи и 

садржаји (теме, моти-ви, 

идеје...) Визуелних 

уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове других 

(нпр. исказује утисак) 

1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

ЛК.3.2.1 одабира  адекватна средства (медиј, 

материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју ЛК.3.2.2. изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би пости -

гао одређени ефекат ЛК.3.2.3. користи тачне 

термине (нпр. текстура, ритам, об-лик...) из 

визуелних уметности (примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и радове 

дру| и х ЛК.3.2.4. уочава међусобну 

повезаност елемената, принцпмл и садржаја 

на свом раду и на радовима други х 

3. Улога, развој и 

различитост визуелних 

уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радо-вима из различитих земаља, 

култура и периода ЛК. 1.3.2. зна да наведе 

различита занимања за која су по-требна 

знања и вештине стечени учењем у визу-

елним уметностима (нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...) ЛК.1.3.3. познаје места 

и изворе где може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерија, атеље, уметничка радионица...) 

1. лоцира одабрана уметничка дела у 

историј-ски и друштвени контекст 

ЛК.3.3.1.анализираодабрана уметничка делау 

оджн \ на време настанка и према културној 

припаднт ги (описује основне 

карактеристике, намеру уметни ка...) 

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине 

који су неопход ни у занимањима везаним за 

визуелне умг 1НО1 1 и ЛК.3.3.3. користи 

другаместаиизворе(нм|>. библиотека, ин-

тернет...) да би проширио своја ШММ И | ни 

|у1''1них уметности ЛК.3.3.4. разуме 

међусобну повезашкт и утиц.1|   
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   МУЗИЧКА   КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  ЦИЉЕВИ   Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку  уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа.. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

З
н

а
њ

е 
и

 р
а
зу

м
ев

а
њ

е 

Oбнављање целе ноте, 

половине, четвртине, 

осмине, шеснаестине у 

групи и одговарајућих пауза; 

обрада осминске триоле и 

синкопе. Упознати Fdur, D-

dur и d-moll лествицу. 

Усвојити основне 

елементе музичке 

писмености и 

контекст музичког 

догађаја, њихову 

изражајну и 

естетску примену 

-монолошка     -дијалошка -демонстративна  -

рад на тексту  -истраживачки рад ученика -

интерактивне методе ( од рада у пару до 

тимског рада  -кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким задацима) -учење 

путем открића и решавања проблема -

партиципативне методе (практиковање 

одређених радњи) -игровна активност  ( као 

повремено најпримеренија форма учења ) 

Посете позоришту, израда семинарских радова, 

израда презентација само-стално и у групи. 

Усваја нова знања 

Дефинише нове 

појмове Именује 

Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  

Пева Слуша 

Истражује Уочава 

Закључује 

Физика 

звук и 

јацина 

звука 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:  1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  1.1.2. опише основне карактеристике: 

музичких инструмената, историјско-стилских периода, музичких жанрова, народног стваралаштва 

Средњи ниво Ученик уме да:  2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (нпр. 

брз темпо са живахним карактером) 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале 

са догађајима у драми) 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 3.1.2. 

разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 3.1.3. критички и 

аргументовано образлаже свој суд 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада, рад ученика у ваннаставним  

активностима, праћење уредности ученичких свезака. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

С
л

у
ш

а
њ

е 
м

у
зи

к
е 

Слушати вокалне, 

вокалноинструменталне и 

инструменталне композиције 

наших и страних композитора. 

Посебну пажњу обратити на 

соло и хорску песму уз основне 

информације о делу и 

композитору. Ученике 

оспособити да препознају и 

упознају звук инструмента у 

примерима које слушају, 

представљати им изглед и 

могућности инструмента. 

Упознавање вокалне, 

инструменталне, хорске, 

народне и уметничке 

музике; изграђивање 

естетског критеријума и 

критичког односа према 

музичком делу.ења 

-монолошка -дијалошка -

демонстративна  -слушање аудио 

примера -рад на тексту  -интерактивне 

методе ( од рада у пару до тимског 

рада) -кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким задацима) 

-учење путем открића и решавања 

проблема -партиципативне методе ( 

практиковање одређених радњи) -

игровна активност ( као повремено 

најпримеренија форма учења) 

Усваја нова знања 

Дефинише нове 

појмове Именује 

Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме 

Илуструје  Пева 

Слуша Истражује 

Уочава начин 

музичког  

изражавања( врста 

композиције) 

Закључује 

Физика 

звук и 

јацина 

звука 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:  1.2.1. музичке изражајне елементе 1.2.2. извођачки састав 1.2.3. музичке жанрове 1.2.4. српски 

музички фолклор 

Средњи ниво Ученик уме да:  2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких 

елемената (нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске 

структуре) 2.2.2. препозна структуру одређеног музичког жанра 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 3.2.2. жанровским и 

историјско-стилским контекстом звучног примера 3.2.3. контекстом настанка и применом различитих облика 

музичког фолклора 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада на часу, рад ученика у 

ваннаставним  активностима, праћење уредности ученичких свезака 

 

М
у

зи
ч

к
о

 и
зв

о
ђ

ењ
е 

 

Обрадити и певати народне, 

дечје, уметничке песме, каноне 

и песме наших и страних 

композитора.  На дечјим 

ритмичким и мелодијским 

инструментима изводити песме 

одговарајуће тежине. 

Непосредно развијање 

одређене музичке 

способности ученика; 

оспособљавање за емотивно 

и естетско доживљавање 

музике; активирање 

елемената музичких 

способности (слух, осећај 

ритма, музичко памћење) и 

неговање правилног и 

изражајног певања; 

развијање смисла за 

правилно музицирање 

монолошка -дијалошка -

демонстративна  -слушање аудио 

примера -рад на тексту  -интерактивне 

методе ( од рада у пару до тимског 

рада) -кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким задацима) 

-учење путем открића и решавања 

проблема -партиципативне методе ( 

практиковање одређених радњи) -

игровна активност ( као повремено 

најпримеренија форма учења) 

Усваја нова знања 

Дефинише нове 

појмове Именује 

Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме 

Илуструје  Пева 

Слуша Истражује 

Уочава Закључује 

Физика 

звук и 

јацина 

звука 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво 1.3.1. пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 1.3.2. изводи једноставне дечје, народне или 

популарне композиције на бар једном инструменту 

Средњи ниво  

Напредни ниво 3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у  пару или групи,  текуће праћење рада, рад ученика у ваннаставним  

активностима, праћење уредности ученичких свезака 

М
у
зи

ч
к

о
 

ст
в

а
р

а
л

а
ш

т
в

о
 

Подстицање музичке 

креативности кроз 

импровизацију на 

доступним 

инструментима.  

Импровизовање дијалога 

на инструментима 

Орфовог инструментарија.  

Стварање дечјих песама. 

Подстицање музичке 

фантазије, обликовање 

стваралачког мишљења, 

развијање интересовања за 

музичке активности и 

осећаја за усвајање 

репродуктивних и 

стваралачких искустава и 

знања.е 

монолошка   -дијалошка -

демонстративна   -слушање аудио 

примера  -рад на тексту  интерактивне 

методе ( од рада у пару до тимског 

рада)   кооперативне методе (групне 

активности на заједничким задацима)   

-учење путем открића и решавања 

проблема -партиципативне методе 

(практиковање одређених радњи) -

игровна активност 

Усваја нова знања  

Именује Дефинише 

нове појмове  Пише 

Посматра Комбинује 

Решава проблеме 

Илуструје  Пева    

Слуша Истражује 

Уочава Закључује 

Физика звук 

и јацина 

звука 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:    1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених модела 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним 

музичким инструментима 1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекс 

Средњи ниво / 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте 

3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и 

стилова 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу. перформанс 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у  пару или групи,  текуће праћење рада, рад ученика у ваннаставним  

активностима, праћење уредности ученичких свезака 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ИСТОРИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  ЦИЉЕВИ    

Циљи учавања наставног предмета Историја је 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 идентитета и духа толеранције код 

ученика. У другој години  циљ учења је да се разноврсне технике учења и сакупљања информација и знања из различитих извора још више развију.  

 Задаци наставе историје су 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 историј.у  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

У
в

о
д

 

 у
  

ср
ед

њ
и

  

в
ек

 

Увод у средњи век Обнављање градива 5разреда, 

процењивање знања које ученици 

поседују из градива. 

облик рада- фронтални 

индивидуални наставне методе 

дијалошке    тест 

обнављају градиво 

учествују у 

решавању тест 

 

Стандарди Основни ниво ученик уме да на ленти времена означи године, да препозна поделу пре и после нове ере,уме да изврши периодизацију 

историје, уме да препозна простор Средоземља, Стари Истока, Египта, Месопотамије, Рима, , уме да разликује 

једнобожачку у многобожачку религију,именују богове, препознаје писма- хијероглифе, клинасто и фонетско, препознаје 

појмове краљ, цар , република, роб, пирамида , фараон, уме да опише разлику праисторисјког и савременог човека, 

препознаје личности Хомера, Александра Македонског, Октавијана Августа 

Средњи ниво уме да објасни појам вандализам, узрок Пунских ратова, уме да препозна занимања људи у праисторији, уме да препозна 

римске провинције на тлу Србије, зна ко је Филипа Другог...уме да објасни појам фалангезна шта је Милански едикт, 

поседује знања о народу Вандала, Гота зна урок, ток и исхог Пунских ратова, уме да препозна римске провинција на тлу 

Србије, препозна Троју , да зна ко је био Херодот, Тукидид, Ахил, Херакле, о чему говоре Илијада и Одисеја, зна ток 

Пелопонеског рата, зна да покаже где су биле Троја и Микена 

Напредни ниво зна шта су Олимпијске игре и где су се одржале, зна да објасни функционисање државног и друштвеног  уређења Атине, 

зна детање о Маратонској битци, уме да објасни поделу друштва у Риму, уме да објасни прогоне хришћана , уме да објани 

појам миграција и пролазак Хуна кроз Врата народа, зна ко је био Пир, Трајан, именује битку код Кане, препознаје где и 

када се водила битка код Гаугамеле, зна где је Александрија у Египту, 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмени одговор, иницијални тест 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

С
р

ед
њ

и
 в

ек
 

Средњи век на 

први поглед 

Основне одлике 

средњег века 

Упознавање са периодизацијом средњег века, простором на 

коме су се одиграли битни догађаји и процеси, упознавање да 

друштвеном поделом, током Сеобе народа, формирањем 

варварских држава.Ученици уочавају значај религије за 

историју средњег века, препознају верске зоне, уче се да 

разликују историјске изворе,вежбају сналажење на карти 

ученик именује и разликује основне временске одреднице 

ученик именује историјске периоде и зна редослед 

историјских периода ученик зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште 

историје  - ученик зна хронолошки  и просторни оквир 

средњег века. препознаје на основу историјских извора о којој 

историјској појави, догађају и личности је реч  ученик уме да 

закључи о којем  догађају, феномену и личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних историјских 

извора. ученик уме да изврши селекцију историјских извора    

- упозна основне историјске изворе за историју средњег века 

(писани - повеље, писма, записи, натписи, хронике, летописи, 

житија светих, биографије владара...; материјални - предмети, 

новац, печати, ликовна уметност, архитектура...). ученик 

препознаје значење основних појмова из праисторије ученик 

уме да објасни специфичности важних историјских појмова и 

да их примени у одговарајућем историјском контексту    - 

ученик стиче знање о формирању феудалног друштва ученик 

именује најважније појаве из опште историје ученик 

препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са 

појавама из садашњости. 

наставне методе 

дијалошка рад на 

тексту 

демонстративноил

устративна  

  

облици рада 

фронтални рад у 

пару групни рад  

  

технике ,,мапа 

ума,, ,,грозд,, ,, 

коцка,, ,,инсерт 

техника,, ,,вођено 

читање,, 

усвајају 

информације 

износе сазнања до 

којих су сами 

дошли закључују, 

сарађују  

размењују 

мишљења  

  

учествују у 

групном раду, 

анализирају, 

повезују, записују, 

самостално 

израђују материјал, 

креативне облике 

представљања 

наставног садржаја 

користе друге 

изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

  

 

географија- 

Европа,Аф

рик а, Азија 

као 

континент 

књижевнос

т- 

средњевеко

вн а 

књижевнос

т, житја 

веронаука- 

Библија, 

црква, 

житја, 

манастир, 

монах 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни 

ниво 

ученици умеју да одреде хронолошке оквире средњег века( век), простор на коме се одвијају догађаји средњег века, препознају појам 

феуд, кмет, сениор, вазал, знају поделу хришћанске вере, умеју да повежу православље са титулом патријарха, католичанство са титулом 

папе, препознају појмове црква, ктитор, двор, грб, грађанство, племство, уме да препозна када и где се догодила Сеоба народа, уме да 

препозна личност Атиле, умеју да направе разлику натуралне и робноновачнане привреде, умеју да препознају осовна занимања средњег 

века, знају да препознају германска племена, 

Средњи 

ниво 

ученици умеју да разврстају историјске изворе , знају да покажу на карти подручје Блиског истока, умеју да опишу досељавање 

Авара,Хуна знају шта је Велика шизма 

Напредни 

ниво 

знају о сеобама Викинга, умеју да препознају титуле бискупа,надбискупа епископа , појам аутекафолности, умеју да препознају 

минијатуру 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

активност на часу, усмени одговори, самосталан рад, е-учење, сналажење на карти 

 

С
т
в

а
р

а
њ

е 

ср
ед

њ
ев

ек
о

в
н

е 

Е
в

р
о

п
е 

Ученици треба да се упознају са географким положајем, 

настанком основним истријским  догађајима и цивилизацијиским   

достигнућима Визнатије, Франачке државе, народима Арабљана, 

Арабљана,Викинга,прапостојбином, правцима и узроцима сеобе 

Словена ученик именује најважније појаве из опште историје 
ученик препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са 

појавама из садашњости    

 - ученик познаје германске државе на територији Римског 

царства. ученик уме да примени знање из историјске 

хронологије(уме прецизно да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена година, личност и 

историјски феномен) 

- ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ученик уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима у 

изворима који се односе на исту историјску појаву 

- ученик зна ко је Карло Велики. ученик уме да објасни 

специфичности важних историјских појмова и да их примени у 

одговарајућем историјском контексту 

наставне 

методе 

дијалошка рад 

на тексту 

демонстратив

но 

илустративна 

истраживачка  

облици рада 

фронтални рад 

у пару групни 

рад  

технике ,,мапа 

ума,, ,,грозд,, 

,, коцка,, 

,,инсерт 

техника,, 

,,вођено 

читање 

обнав градива усвајају 

информације износе 

сазнања до којих су сами 

дошли закључују, 

сарађују  размењују 

мишљења  

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике представљања 

наставног 

садржаја,користе друге 

изворе информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу љање  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

 - ученик стиче знање о формирању феудалне 

друштвене структуре, натуралној привреди, 

одликама раног феудализма ученик разуме како су 

повезане појаве из прошлости и садашњости ученик 

препознаје значење основних појмова из 

праисторије     

- ученик зна шта је римско наслеђе  - ученик зна 

како је основан Цариград ученик уме да примени 

знање из историјске хронологије(уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду 

припада  

- ученик познаје развој феудалних односа и успон 

царства у доба цара василија и у доба Комнина, 

привредни, културни и верски утицај на суседне 

државе ученик препознаје значење основних 

појмова из праисторије ученик препознаје  

- ученик познаје црквену организацију, монаштво и 

манастире и Велики раскол у хршћанству    - ученик 

упознаје ислам, настајање муслиманске државе у 

Арабији, освајања, особеност државног и 

друштвеног уређења, распад јединствене државе, 

арапско-исламску културу и њен утицај на културу 

народа Европе 

   

Стандарди Основни ниво Ученици препознају географски положај Европе, Африке, Азије. Мале Азије, Јерусалима, Арбљанског калифата, Рима, умеју да 

опишу карактеристике ислама, православља, католичанства, умеју да наведу основне какакеристике Арабљана, умеју да изврше 

поделу Словена, да наведу јудаизам као прву једнобожачку религију,уочаваће разлику царске и краљевске титуле 

Средњи ниво Ученици умеју да препознају географски простор Франачке државе,умеју да наведу основне карактерсистке владавине Карла 

Великог,Јустинијана, навешће Карлинге и њихове најзначајније владаре 

Напредни ниво Ученици умеју да препознају Свету Софију, географски простор Меке, препознају титулу калифа 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

активност на часу, усмени одговори, самосталан рад, е-учење, самооцењивање,задовољство ученика  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

Д
о
се

љ
а
в

а
њ

е 
С

р
б
а

 и
 Б

а
л

к
а

н
 у

 р
а
н

о
м

 с
р

ед
њ

ем
 в

ек
у

 

- Словени и 

њихово 

насељавање 

Балканског 

полуострва - 

Јужни 

Словени 

према 

староседеоци

ма и 

суседима - 

Срби од VII 

до XII века - 

Покрштавање 

Срба и 

других 

Јужних 

Словена и 

њихова рана 

култура 

Стицање знања о досељавању Срба на Балкан, настанку првих 

кнежевина, уочавање односа Срба према староседеоцима у 

суседима, упознавање са неким од  владара Срба од 9 до 12 

века,сагледавање значаја хрстијанизације Срба и последива  

ученик познаје живот Старих Словена у прапостојбини, узроке и 

правце сеобе, насељавање Балканског полуострва, почетке 

друштвеног раслојавања ученик препознаје да постоји 

повезаност националне, регионалне и светске историје ученик 

зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји  ученик разуме однос Јужних Словена 

према Аварима, Франачкој и Византији, однос према 

староседеоцима, формирање племенских савеза, насељавање 

Бугара и Мађара и настанак њихових држава ученик уме да 

одреди ком историјском периоду припадају важне године из 

прошлости ученик зна на ком простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  

ученик зна и разуме узроке и последице  важних историјских 

феномена у националној историји  ученик зна и разуме узроке и 

последице важних историјских прекретница из опште историје 

ученик разуме како су повезане појаве из прошлости и 

садашњости ученик зна специфичне детаље из националне и 

опште историје    

    - ученик  зна карактеристичне податке  о српским земљама, 

Србима између Византије и Бугарске, обнови и јачању Србије у 

доба кнеза Часлава, успону и паду Дукље 

- ученик препознаје значење основних појмова из праисторије 

ученик именује најважније појаве из опште историје ученик зна 

и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји   

наставне методе 

дијалошка рад на 

тексту 

демонстративно- 

илустративна  

облици рада 

фронтални рад у 

пару групни рад  

технике активног 

учења ,,мапа 

ума,, ,,грозд,, ,, 

коцка,, ,,инсерт 

техника,, ,,вођено 

читање 

учествују у 

обнављању 

градива усвајају 

информације 

износе сазнања до 

којих су сами 

дошли закључују, 

сарађују  

размењују 

мишљења 

учествују у 

групном раду, 

анализирају, 

повезују, записују, 

самостално 

израђују 

материјал, 

креативне облике 
представљања 

наставног 

садржаја, 

Српски језик: 

Ћирило и 

Методије, 

Климент и 

Наум;Прва  

словенска 

писма: 

глагољица и 

ћирилица, 

настанак 

сарословенског 

језика; 

Географија:Пра 

постојбина 

Словена;Карпат 

и-географске 

одллике тог 

простора; 

Ликовна 

култура: 

Уметност раног 

средњег века; 

Верска настава: 

Христијанизаци 

ја  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ

/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

 ученик уме да закључи о ком историјском феномену 

је реч на основу карактеристичних сликовних 

историјских извора  ученик уме да анализира и 

процени релевантност  историјског извора       - 

ученик зна историјске чињенице о зачецима 

христијанизације, значају мисије Ћирила и Методија 

и њихових ученика, почецима писмености, карактеру 

ране средњовековне културе код Срба и других 

Јужних Словена 

   

Стандард

и 

Основни ниво Ученици препознају на карти Балканско полуострво, Средоземље, област Рашке , Зете, Босне, умеју хронолошки да одреде век 

насељавања Срба, да знају где су били насењљени нарди Хрвата, Бугара, Мађара, Албанаца, Румуна 

Средњи ниво Ученици знају да означе Византијску културну зону, препознају титулу кнеза, уочавају однос староседеоца и суседа према Србима  

Напредни ниво Ученици знају да препознају шта значи израз жупа, да знају владаре династије Властимировића 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

активност на часу, усмени одговори, самосталан рад, е-учење, самооцењивање,задовољство ученика, уредност белешки 

С
т
в

а
р

а
њ

е 

ср
ед

њ
ев

ек
о

в
н

е 

Е
в

р
о
п

е 

Европа и 

Срдоземље у 

позном средњем 

веку - Развој и 

структура 

феудалних држава  

- Постанак и развој 

средњовековни х 

градова - Опште 

одлике 

средњовековне 

културе - 

Крсташки ратови - 

Свакодневни 

живот у средњем 

веку 

Упознавање са основник каракетристикама 

европских монархија позног средњег века, 

оспособљавање за сагледавање значаја градова и 

развоја градске привреде, уочавање карактеристика 

европске културе, препознавње споменика културе 

средњег века у Европи, 

 -ученик зна верски карактер културе, културне 

области, школе и универзитети, проналасци, опште 

одлике уметности и књижевности ученик зна на ком 

простору су се одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје-ученик зна узроке 

почетка крсташких ратова, најзначајније походе и 

учеснике и разуме значај похода за сусрет 

цивилизација ученик разуме и може да објасни  

уначин живота на селу и граду и положај жене у 

средњем веку.  

наставне методе 

дијалошка рад 

на тексту 

демонстративно

илустративна  

  

облици рада 

фронтални рад у 

пару групни рад  

  

технике ,,мапа 

ума,, ,,грозд,, ,, 

коцка,, ,,инсерт 

техника,, 

,,вођено читање 

усвајање 

информације 

износе сазнања 

до којих су сами 

дошли 

закључују, 

повезују сарађују  

размењују 

мишљења 

израђују 

наставни 

материјал  

креативне облике 

представљања 

наставног 

садржаја, 

Српски језик: Житија, 

биографије; Робин Худ 

и Виљем Тел; 

Географија: Државе 

Средње и Западне 

Европе; Ликовна 

култура: Историја 

средњовековне 

уметности, романика и 

готика; Енглески језик: 

Џон Без Земље и 

Ричард Лавље Срце; 

Робин Худ;Велика 

повеља слобода; 

Стандарди 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво Ученик ће препознавати појам двор, црква, грб, знаће да на карти покаже Јерусалим,Блиски Исток именоваће писма латиницу и 

ћирилицу, глагољицу, знаће ко су били Ћирило и Методије 

Средњи ниво Ученик ће препознавати појам универзитет, знаће да означи византијску-грчку културну зону, хришћанску латинску –римску 

зону, на карти ће показати Енглеску, Француску,Немачко римско царство, знаће значај појмова караван, мајстор, калфа, шегрт, 

умеће да одреде родове средњевековних војски-коњицу и пешадију 

Напредни ниво Ученици ће показати на карти крсташке земље, знаће значај појмова цех, уочаваће узначај Велике повеље слобода, повезиваће 

Фридриха Барбаросу и Ричарда Лавље Срце са крсташким ратовима, Самуила и Бугарско царство, знаће шта су Париз и Оксфорд 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

активност на часу, усмени одговори, самосталан рад, е-учење, самооцењивање,задовољство ученика, уредност белешки 

 

С
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а
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њ

и
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- Србија у XII и 

почетком XIII века  

- Успон српске 

државе у XIII и 

почетком XIV века  

- Српско царство - 

Крај српског 

царства - Постанак 

и развој 

средњовековне 

босанске државе - 

Средњовековна 

култура код Срба - 

Средњовековна 

култура код Срб 

ученикзна да наведе српске државе и 

да покаже простор који је заузимала 

српска држава у позном средњем 

веку, објасни улогу династије 

Немањић у историји српског народа, 

спозна процес осамостаљивања и 

напретка Србије у то време, 

препознаје културне и писане 

споменике из тог периода, зна основе 

функционисања српске привреде, 

препознаје поделу друштва тумачење 

писаних историјских извора,треба да 

препознају једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике 

уочавање узрочно- последичних веза 

појединих историјских догађаја 

наставне методе 

дијалошка рад на 

тексту демонстративно 

илустративна 

истраживачка  

облици рада 

фронтални рад у пару 

групни рад  

технике ,,мапа ума,, 

,,грозд,, ,, коцка,, 

,,инсерт техника,, 

,,вођено читање 

обнав градива усвајају 

информације износе 

сазнања до којих су 

сами дошли закључују, 

сарађују  размењују 

мишљења  

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике представљања 

наставног 

садржаја,користе друге 

изворе информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

љање  

Ликовна култура:Архите 

ктура, Средњовековне 

цркве и манастири,фрес 

косликарство; Српски 

језик: Свети Сава; 

Преткосовски циклус 

епских песама; 

Српскословенск и 

језик;Житија; Музичка 

култура: Химна Светом 

Сави; Грађанско 

васпитање:Зако 

нодавство; Верска 

настава: Аутокефалност 

српске цркве; Географија: 

Развој рударске 

производње; 

Стандарди Основни ниво Ученици ће знати да препознају и опишу Хиландар, Студеницу, Жичу, умеће да одреде простор  Бугарске, Угарске, Српске 

краљевине, Српског царства, научиће појам династије Немањић 

Средњи ниво Именоваће представнике династије Немањић-краља Милутина 

Напредни ниво Ученици ће знати фукцију државног сабора, препознаваће личност краљ Вукашина 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

активност на часу, усмени одговори, самосталан рад, е-учење, самооцењивање,задовољство ученика, уредност белешки 

 

 

 

275 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 
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- Турци Османлије и 

њихова прва освајања 

на Балкану  - Моравска 

Србија и њена улога у 

борби против 

Османлија - Српска 

деспотовина - Држава 

српских деспота - 

Српски суседи у време 

османлијских освајања 

- Слабљење и пад 

Босне - Зета за време 

Балшића и Црнојевића 

Ученик препознаје простор са кога су 

дошТурци, зна којим правцем су 

напредовали и разлоге и циљ њихових 

напада, узроке успеха,  узрокеслабљења 

српске државе, прецизно наведе узроке и 

последице Маричке и Косовке битке битке, 

прави разлику између косовске легенде и 

историје Косовске битке,познаје чињенице о 

паду балканских држава под власт Турака 

Уочава узрочно- последичне везе између  

појединих историјских догађаја користи 

историјску карту користи илустарције зна да 

уочи релевантне податке из историјских 

извора  

наставне методе дијалошка 

рад на тексту 

демонстративноилустрати

вна  

  

облици рада фронтални 

рад у пару групни рад  

  

технике ,,мапа ума,, 

,,грозд,, ,, коцка,, ,,инсерт 

техника,, ,,вођено читање 

усвајају 

информације 

износе сазнања 

до којих су сами 

дошли 

закључују, 

повезују сарађују 

и размењују 

мишљења 

израђују 

наставни 

материјал и 

креативне облике 

представљања 

наставног 

садржаја, 

географија 

протор Балкана, 

Мале Азије,  

српски језик- 

циклус 

Косовских 

песама 

Стандарди Основни ниво Ученик ће именовати кнеза Лазара као српског владара , Вука Бранковића као обласног господара, деспота Стефан 

Лазаревића, деспота Ђурађа Брановића, знаће хронологију, ток и исход Косовског боја, поседоваће знања о Османлијама., 

биће упознат са падом Цариграда, падом Смедерева 

Средњи ниво Ученик ће препознавати Мехмеда Освајача, кнегињу Милицу 

Напредни ниво Ученик ће знати значење појма исламизација 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

активност на часу, усмени одговори, самосталан рад, е-учење, самооцењивање,задовољство ученика  

 

Баштина средњег века Ученик уме да наведе споменике средњег 

века, познаје простор где се налазе 

споменици средњег века 

наставна 

методадемонстрација 

израда 

презентација 

информатика- 

коришћење 

нових алата за 

презентације 
Стандарди Основни ниво ученик препознаје писмо и врсте писма као баштину средњег века, зна да наведе манастире , цркве и замкове као 

материјалне ист изворе, уме да наведе монотеистичке религије 

Средњи ниво ученик препознаје начин ратовања у средњем веку, зна начин функционисања штампе 

Напредни ниво ученик наводи књижевна дела и рауме значај универзиттета 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

увид у презентацију у е-форми 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  ЦИЉЕВИ   Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвено 

географским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у гео-простору. Настава географије треба да допринесе стварању 

реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету.Задацинаставе географије су вишеструки и њиховим остваривањем 

ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност ученика Корелациј

а 

1. УВОД - Наставни план и програм за предстојећу 

школску годину 

упознавање са циљевима, 

задацима и програмским 

садржајима географије за 

шести разред, повезивање са 

градивом 5.разреда 

дијалошкомонол

ошки метод 

-активно слуша и 

разговара -поставља 

питања 

 

2. 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Светско море и његова хоризонтална подела: 

својства морске воде (сланост, температура, боја, 

провидност), кретање морске воде (таласи, плима 

и осека, морске струје), разуђеност обала- Воде 

на копну: издан и извори, реке, речна мрежа, 

речни сливови, језера (подела према постанку 

језерских басена)- Загађивање мора и копнених 

вода и значај њихове заштите, проблем 

несташице воде на Земљи- Биљне заједнице на 

Земљи: утицај рељефа, климе, земљишта и човека 

на распрострањеност биљног света- Животињски 

свет на Земљи: утицај климе, биљног света и 

човека на распрострањеност животињског света - 

Значај, заштита и унапређивање биљног и 

животињског света 

упознавање и разумевање 

појава и процеса у 

географском омотачу 

Земље,као и њихове 

међусобне условљености и 

потребе очувања; истаћи 

облике појављивања 

вода,основнеодлике,распростр

ањеност на Земљи и њихов 

значај; одлике биљног и 

животињског света,њихову 

хоризонталну и вертикалну 

распрострањеност,основне 
биљне заједнице на Земљи и 

значај за човека 

дијалошкомонол

ошке методе - 

текстуалне 

демонстративно

илустративне - 

колективни, 

индивидуални и 

групни рад -

интерактивне и 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, упоређује 

-поставља питања -

повезује и примењује 

нова знања са већ 

постојећим -

препознаје на 

примеру -користи 

географску карту 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво 1.2.3.     Ученик именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове 

основне одлике 

Средњи ниво 2.2.2. Ученик разликује и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним 

сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

Напредни ниво 3.2.2.Ученик објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и 

биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

Начин провере остварености стандарда постигнућа усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа 

постигнућа 

  

 3
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- Екумена: број становника на 

Земљи, густина насељености, 

природни прираштај светског 

становништва- Структура светског 

становништва (расна, национална, 

старосна, полна, верска, 

професионална...)- Миграције 

светског становништва: узроци, 

врсте и последице миграција                         

- Насеља: врсте и типови; 

повезаност насеља у конурбације и 

мегалополисе 

развијање 

националног,европског и 

светског идентитета; 

развијање 

толеранције,међусобног 

уважавања,сарадње и 

солидарности између 

различитих социјалних и 

етничких група у 

мултиетничком 

мултијезичком и 

мултикултурном свету 

дијалошкомонолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустр

ативне - колективни, 

индивидуални и 

групни рад -

интерактивне и 

кооперативне методе 

активно слуша, посматра, 

бележи -дискутује и 

излаже -уочава, описује, 

објашњава, показује, 

демонстрира - истражује, 

процењује, упоређује -

поставља питања -

повезује и примењује 

нова знања са већ 

постојећим -препознаје на 

примеру -користи 

географску карту 

-историја; 

Стандарди Основни ниво 1.3.1. Ученикпознаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 

Средњи ниво 2.3.1. Ученик разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре 

становништв 

Напредни ниво 3.3.1. Ученик објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и 

насеља 

Начин провере остварености стандарда постигнућа усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа 

постигнућа 

4
. 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
С

К
А

 

С
Р

Е
Д

И
Н

А
 И

 

Љ
У

Д
С

К
Е

 

Д
Е

Л
А

Т
Н

О
С

Т
И

 - Природна и географска средина; 

појам географске регије- Привреда: 

подела на привредне делатности и 

гране; утицај природних и 

друштвенихфактора на развој 

привреде 

унапређење и заштита 

земљиних сфера и 

комплексне географске 

средине  у којој егзистира 

човек (регије у којој 

живимо) 

дијалошкомонолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилуст

ративне- колективни, 

индивидуални и 

групни рад - 

-активно слуша, посматра, 

бележи -дискутује и 

излаже -уочава, описује, 

објашњава, показује, 

демонстрира- истражује, 

-биологија 

 

 

278 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност ученика Корелација 

 

  -интерактивне и 

кооперативне 

методе 

процењује, упоређује -

поставља питања -

повезује и примењује 

нова знања са већ 

постојећим -користи 

географску карту 

 

Стандарди Основни ниво 1.3.2   Ученик дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

Средњи ниво 2.2.2. Ученик разликује и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним 

сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

Напредни ниво 3.3.2.   Ученик објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и 

привредних делатности 

Начин провере остварености стандарда постигнућа усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа 

постигнућа 

5
. 
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Н

А
 

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 Е
В

Р
О

П
Е

 - Основни географски подаци о 

континенту: име, границе, величина и 

географски положај- Природно 

географске одлике Европе: вертикална и 

хоризонтална разуђеност европског 

континента, климатска и вегетацијска 

обележја, хидрографске карактеристике 

- Друштвено економске одлике Европе: 

становништво, насеља, природна 

богатства и привреда- Интеграцијски 

процеси у Европи и подела на регије- 

Основне 

упознавање основних 

географских карактеристика 

Европе; упознавање са 

сличностима и регионалним 

разликама; упознавање 

природних и друштвених 

одлика регије у којој живимо; 

схватање потребе и значаја 

очувања природе и њених 

рерсурса; упознавање 

природних лепота и културне 

баштине; одређивање и 

дијалошкомонол

ошке методе - 

текстуалне - 

демонстративно

илустративне - 

колективни, 

индивидуални и 

групни рад -

интерактивне и 

кооперативне 

методе 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, показује, 

демонстрира - истражује, 

процењује, упоређује -

поставља питања -

повезује и примењује 

нова знања са већ 

постојећим примеру -

користи географску карту 

-матема тика -

историја -ТИО -

биологија 

Стандарди Основни ниво 1.4.2.    Ученик именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 2..4.2.   Ученик  описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

Напредни ниво 3.4.2    Ученик објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости 

(опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 

Начин провере остварености стандарда постигнућа усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа 

постигнућа 
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ФИЗИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  ЦИЉЕВИ   циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, 

да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

У
В

О
Д

 

Физика као природна 

наука иметоде којима 

се она служи 

(посматрање, мерење, 

оглед)  

 

Огледи који илуструју 

различите физичке 

појаве 

 

Ученици треба да кроз једноставне 

огледе схвате да је физика 

експериментална  и природна наука. 

Групни рад,самостални 

рад,колективни рад 

Учествује у групном 

раду,чита, истражује, 

анализира, закључује, 

проналази 

материјал,изводи 

огледе,повезује,решава 

проблеме,повезује са 

свакодневним животом 

Биологија 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:  

Средњи ниво Ученик уме да:  

Напредни ниво Ученик уме да:  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено(квалитативно континуирано) ,контролна вежба 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

К
Р

Е
Т

А
Њ

Е
 

Кретање у 

свакодневном животу, 

релативност кретања. 

Појмови и величине 

којима се описује 

кретање(путања,пут,вр

ем е, брзина,правац и 

смер кретања) Подела 

кретања на основу 

облика путање и 

брзине Равномерно 

праволинијско 

кретање. Променљиво 

праволинијско кретање 

и средња брзина. 

Ученик треба да усвоји основне појмове о 

механичком кретању; упозна величине које 

карактеришу равномерно праволинијско 

кретање и средњу брзину као карактеристику 

променљивог праволинијског кретања; да 

разликује врсте кретања у зависности од 

облика путање; уме да разликује 

променљиво од равномерног кретања; уме да 

израчуна сталну брзину као и да је графички 

представља; уме да користи јединицу за 

брзину; уме да представи зависност пређеног 

пута од времена код равномерно 

праволинијског кретања. 

Групни рад,самостални 

рад, колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решавање 

задатака код куће,рад у 

лабораторији, цртање 

графика,асоцијације 

учествује у 

групном раду, 

чита, истражује, 

анализира, 

закључује, 

проналази 

материјал,изводи 

огледе,повезује,р

ешава проблеме, 

повезује са 

свакодневним 

животом,црта, 

бележи, 

коментарише,обр

азлаже 

Физичко  

васпитање 

,биологија, 

математика 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:препозна равномерно кретање, израчуна средњу брзину,пређени пут или протекло време ако су познате 

остале две величине, чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за дужину и време, 

препозна јединицу за брзину ФИ.1.2.2. ФИ.1.2.3. ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.3. ФИ.1.4.4. 

Средњи ниво Ученик уме да:зна шта је механичко кретање и које га величине описују, користи префиксе и претвара бројне вредности 

физичких величина једне јединице у другу нпр. километре у метре,користи и интерпретира табеларни и графички приказ 

физичких зависности величина ФИ.2.2.2. ФИ.2.4.3. ФИ.2.6.3. 

Напредни ниво Ученик уме да: претварајединице изведених величина у јединице SI система ФИ.3.2.1 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено(квалитативно континуирано) ,контролна вежба,домаћи задаци 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

С
И

Л
А

 

Узајамно деловање два тела у 

непосредном додиру и последице 

таквог деловања: покретање, 

заустављање и промена брзине 

тела, деформација тела (истезање, 

сабијање, савијање), трење при 

кретању тела по хоризонталној 

подлози и отпор при кретању тела 

кроз воду и ваздух  Узајамно 

деловање два тела која нису у 

непосредном додиру 

(гравитационо, електрично, 

магнетно). Сила као мера 

узајамног деловања два тела 

Правац и смер деловања силе 

Процена интензитета силе 

демонстрационим динамометром  

Сила Земљине тежа (тежина тела). 

Ученик треба да на основу 

узајамног деловања између 

тела схвати силу као меру 

тог узајамног деловања, 

користи јединицу за силу, 

разуме шта је тежина и у 

ком правцу и смеру делује. 

Групни рад,самостални 

рад,вршњачко 

подучавање,решавање 

задатака код куће,рад у 

лабораторији, цртање 

,асоцијације ,колективни 

рад,семинарски радови 

Учествује у групном 

раду,чита, истражује, 

анализира, 

закључује, проналази 

материјал,изводи 

огледе,повезује,реша

ва проблеме,повезује 

са свакодневним 

животом 

Физичко 

васпитање 

,техничко 

образовање 

,математика 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: препозна деловање гравитационе силе и силе трења на тело,препозна смер деловања 

електростатичке и магнетне силе,чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока,зна основна правила 

мерења, ФИ.1.1.1 ФИ.1.1.2, ФИ.1.4.1 ФИ.1.4.5 ФИ.1.4.6. 

Средњи ниво Ученик уме да:препозна еластичну силу, зна основне особине гравитационе и еластичне силе,користи изводи 

јединице SI и зна њихове ознаке, уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина 

једне јединице у другу ,разуме и примењује основне математичке формулације односе и законитости у физици, 

користи и интерпретира табеларни и графички приказ физичких зависности физичких величина ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2 ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.3. ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3. 

Напредни ниво Ученик уме да:претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на 

основу резултата мерења,  претвара јединице изведених величина у јединице SI система ФИ.3.2.1 ФИ.3.4.1 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања(квалитативно континуирано) ,контролна вежба,домаћи задаци 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

М
Е

Р
Е

Њ
Е

 

Основне и изведене физичке величине и 

њихове јединице. Међународни систем 

мера Мерење дужине, запремине и 

времена Појам средње вредности 

мерене величине и грешке при мерењу  

Мерни инструменти Лабораторијске 

вежбе Мерење димензије малих тела 

лењиром са милиметарском поделом  

Мерење запремине чврстих тела 

неправилног облика мензуром  

Одређивање сталне брзине равномерног 

кретања помоћу стаклене цеви  

Одређивање средње брзине 

променљивог кретања Мерење 

еластичне силе при истезању и сабијању 

опруге 1. Калибрисање еластичне 

опруге и мерење тежине тела 

динамометром Мерење силе трења при 

клизању или котрљању тела по равној 

под 

Ученик треба да овлада 

мерењем следећих физичких 

величина: дужина, време, 

површина и запремина; уме да 

рукује ммерилима и мерним 

инструментима: лењиром са 

нонијусом, хронометром и 

мензуром; користи јединице 

SI; разликује временски 

тренутак од временског 

интервала; уме да измери 

средњу брзину променљивог 

кретања и сталну брзину 

равномерног кретања; уме да 

измери силу, еластичности 

при сабијању и истезању 

опруге; уме да измери силу 

трења при клизању и 

котрљању. 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

вршњачко 

подучавање,решава

ње задатака код 

куће,рад у 

лабораторији, 

мерење ,асоцијације 

индивидуални рад 

Учествује у групном 

раду,чита, истражује, 

анализира, 

закључује, изводи 

огледе, 

повезује,решава 

проблеме,повезује са 

свакодневним 

животом, 

дискутује,упоређује, 

повезују,размишља,  

примењује 

,мери,записује,поста

вља питања 

Математика и 

техничко 

образовање 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:  чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за дужину 

,масу,запремину,време, препозна јединицу за брзину,зна основна правила мерења,з меридужину,масу,запремину, температуру и 

време,да се придржава основних правила у лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.4.1.ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3.ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5.ФИ.1.4.6. ФИ.1.7.1.ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:користи изведене јединицеSI и зна њихове ознаке , користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина 

једне јединице у другу нпр. километре у метре, разуме и примењује основне математичке формулације односе и законитости у 

физици, зна кад мерење понављамо више пута,уме да табеларно и графички прикаже резултате мерења,уопштава и систематизује 

резултате,уме да реализује експеримент по упутству ФИ.2.4.1.ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3.ФИ.2.4.4. ФИ.2.6.1.ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.1.ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

Напредни ниво Ученик уме да: претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на основу резултата 

мерења,зна грешке мерења ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3. ФИ.3.7.1. 

Начин провере остварености стандарда постигнућа Усмена провера знања(квалитативно континуирано) ,контролна вежба,домаћи задаци 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

М
А

С
А

 И
 Г

У
С

Т
И

Н
А

 

Инертност тела. Закон инерције (Први 

Њутнов закон механике).  Маса тела на 

основу појма о инертности и узајамном 

деловању тела. Маса и тежина као 

различити појмови  Мерење масе тела 

вагом.  Густина тела. Одређивање 

густине чврстих тела Одређивање 

густине течности 

Ученик теба да добије 

представу о маси као 

карактеристици физичких тела 

при узајамном деловању; да 

зна да се маса мери вагом и да 

је адитивна величина; усвоји 

закон инерције; уме да помоћу 

дефиниционих формула 

израчуна густине чврстих тела 

и течности; уме да разликује 

масу од тежине; усвоји 

јединице за масу и густину у 

SI. 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

вршњачко 

подучавање,решава

ње задатака код 

куће,рад у 

лабораторији, 

мерење 

,асоцијације, 

индивидуални рад 

Учествује у групном 

раду,чита, истражује, 

анализира, 

закључује, проналази 

материјал,изводи 

огледе,повезује,реша

ва проблеме,повезује 

са свакодневним 

животом 

Биологија, 

математика 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да : препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена, користи основне 

јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време,основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута 

мерна трака мери дужину, масу, запремину, температуру и време ,се придржава основних правила у лабораторији и има мануелне 

способности ФИ.1.4.1.ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3.ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6.ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:  користи изведене јединице SI и зна њихове ознаке, уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких 

величина једне јединице у другу ,разуме и примењује основне математичке формулације односе и законитости у физици,разуме и 

примењује концепт густине,реализује експеримент по упутству ФИ.2.1.5.ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2.   ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4.ФИ.2.6.1. ФИ.2.7.3 

Напредни ниво Ученик уме да: претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на основу резултата 

мерења,зна грешке мерења препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом ФИ.3.4.1.ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1.ФИ.3.7.2. 

Начин провере остварености стандарда постигнућа Усмена провера знања(квалитативно континуирано) ,контролна вежба,домаћи задаци 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

П
Р

И
Т

И
С

А
К

 

Притисак чврстих тела  Притисак у 

мирној течности. Хидростатички 

притисак. Спојени судови  Атмосферски 

притисак.Торичелијев оглед. Зависност 

атмосферског притиска од надморске 

висине. Барометри. Преношење 

спољашњег притиска кроз течности и 

гасове у затвореним судовима. Паскалов 

закон и његова примена 

Ученик треба да уме  да 

одређује притисак чврстих 

тела и течности мерењем и 

израчунавањем; схвати 

преношење притиска кроз 

течности и гасове; разуме 

Паскалов закон;  разуме 

хидростатички и атмосферски 

притисак 

Групни 

рад,индивидуални 

рад,колективни рад, 

вршњачко 

подучавање, 

решавање задатака 

код куће,рад у 

лабораторији, 

мерење  асоцијације 

Учествује у групном 

раду,чита, истражује, 

анализира, 

закључује, проналази 

материјал,изводи 

огледе,повезује,реша

ва проблеме,повезује 

са свакодневним 

животом 

Биологија 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: разуме принцип спојених судова,чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока , препозна мерила и 

инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена ,користи основне јединице за дужину, масу, запремину, 

температуру и време, мери дужину, масу, запремину, температуру и време ,се придржава основних правила у лабораторији и има 

мануелне способност ФИ.1.1.1.ФИ.1.1.3. ФИ.1.4.1.ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3. (ФИ.1.4.5.) (ФИ.1.4.6.) ФИ.1.7.1.ФИ.1.7.2.  

Средњи ниво Ученик уме да: користи изведене јединице SI и зна њихове ознаке, уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких 

величина једне јединице у другу ,разуме и примењује основне математичке формулације односе и законитости у физици,реализује 

експеримент по упутству,зна дахидростатички притисак зависи од висине стуба течности разуме и примењује основне математичке 

формулације односе и законитости у физици,разуме и примењује концепт густине,реализује експеримент по упутству 

ФИ.2.1.5.ФИ.2.1.6. ФИ.2.4.1.ФИ.2.4.2.ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. ФИ.2.6.1.ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2.ФИ.2.6.3.ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2.ФИ.2.7.3.  

Напредни ниво Ученик уме да:зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи,разуме и примењује концепт притиска у флуидима, претвара 

јединице изведених величина у јединице SI система, ФИ.3.1.3.ФИ.3.1.4. ФИ.3.4.1.ФИ.3.4.3. ФИ.3.7.1ФИ.3.7.2  

 

Начин провере остварености стандарда постигнућа Усмена провера знања(квалитативно континуирано) ,контролна вежба,домаћи задаци 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  ЦИЉЕВИ   Ученике треба оспособити да: стекну базичну jeзичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, као и да:  -оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама; -оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; -развије мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје;  -осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у 

природи и друштву;  -оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; -представља 

основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  -доприноси развијању менталних способности, формирању научног 

погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Ц
ел

и
 б

р
о
је

в
и

 

Појам негативног броја. 

Скуп целих бројева (Z). 

Цели бројеви на бројевној 

правој.   

Супротан број. Апсолутна 

вредност целог броја. 

Упореёивање целих 

бројева.   

Основне рачунске 

операције с целим 

бројевима и њихова 

својства 

-схвате потребу увоёења 

негативних бројева, 

упознају структуре скупова 

целих бројева појмове 

супротног броја, апсолутне 

вредности  броја;   

- упознају и савладају 

основне рачунске операције 

у скупу Z  и потпуно   

увежбају извођење тих 

операција, уз коришћење 

њихова својства. 

-вербална -текстуална -

посматрање -илустративна -

демонстрација -проблемска 

Технике рада: технике 

учења, раздвајање битног 

од небитног технике 

памћења: -асоцијативна 

техника -симболизација и 

упрошћавање -когнитивно 

мапирање 

- Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;   

-уочава, дефинише 

Биологија 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да:  

Средњи ниво Ученик уме да:  

Напредни ниво Ученик уме да:  

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмено(квалитативно континуирано) ,контролна вежба 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво 1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне); 1.1.3. пореди по величини бројеве 

истог записа, помажући се сликом кад је то потребно; 1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог 

записа, помажући се сликом када је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим 

имениоцем);рачуна на пр. 1/5 од n, где је n дати природан број 1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима 

помажући се визуелним представама; 

Средњи ниво 2.1.1. пореди по величини бројеве записане у различитим облицима;  2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност 

и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа; 2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама; 2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима; 

Напредни ниво 3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза;   3.2.5. користи једначине, неједначине и системе 

једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

- Свакодневно праћење рада. - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни 

наставни листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у 

различитим облицима групног рада - Писање домаћих задатака. - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности 

школске свеске и доношење прибора за рад. - Самооцењивање. -Ученички радови (презентације,прављење модела, 

цртежа, постера, паноа, семинарски радови, резултати истраживања). 

 

Рационалн

и бројеви 

Скуп рационалних 

бројева (Q). 

Приказивање 

рационалних бројева на 

бројевној правој.   

Уређеност скупа Q. 
Рачунске операције у 

скупу Q и њихова 

својства.   

Изрази с рационалним 

бројевима.   

Једначине и неједначине 

упознатих облика - 

решавање и примена 

Проценат и примене. 

упознају структуре скупова  

рационалних бројева,  

реципрочног броја  - упознају и 

савладају основне рачунске 

операције у скуп Q и потпуно 
увежбају извођење тих 

операција, уз коришћење 

њихових својстава;   

- могу да читају и састављају 

разне једноставније изразе са 

рационалним бројевима и  

израчунају њихову бројевну 

вредност; - упознају и умеју да 

решавају једноставније 

једначине и неједначине у скупу  

рационалних бројева;  

 

-вербална -текстуална -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска технике 

учења, раздвајање 

битног од небитног 

технике памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -

когнитивно мапирање 

- Активно слуша;  - Упознаје 

нове наставне садржаје, 

усваја нова знања;  - Повезује 

предходно стечена знања са 

новим;  - Учествује у 

обнављању градиво - 

Мисаоно се ангажује;   - 

Користи своја постојећа 

знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  

- Формулише и размењује 

своје идеје са другима;  - 

Уочава, дефинише и  

прецизира проблем;   

физика (двојни 

разломак) -

географија 

(природни 

прираштај, 

наталитет) 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 - разумеју процентни начин 

изражавања и умеју да тај 

рачун примењују у пракси; 

   

Стандарди Основни ниво 1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне); 1.1.2. превде децимални запис броја у разломак 

и обратно;  1.1.3. пореди по величини бројеве истог записа,помажући се сликом кад је то потребно; 1.1.4. уме да изврши једну 

основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом када је то потребно (у случају сабирања и одузимања 

разломака само са истим имениоцем); рачуна на пример 1/5 од n, где је n дати природан број; 1.5.4.одреди задати проценат неке 

величине 

Средњи ниво 2.1.1. пореди по величини бројеве записане у различитим облицима; 2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну 

вредност броја; израчуна вредно једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање 

од заграда, са бројевима истог записа; 2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама; 2.2.5. користи 

једначине у једноставним текст. задацима; 2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, промена 

цене неког производа за дати проценат ). 

Напредни ниво 3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза; 3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза; 3.2.5. 

користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке; 3.5.4. примени процентни рачун у 

сложенијим ситуацијама; 

Начин провере остварености стандарда постигнућа - Свакодневно праћење рада. - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, 

контролни наставни листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Учешће у различитим облицима групног рада - Писање домаћих задатака. - Допунска 

настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и доношење прибора за рад. - 

Самооцењивање. -Ученички радови(презентације,прављење модела, цртежа, постера, паноа, семинарски 

радови, резултати истраживања). 

 

 Троугао 

Троугао; однос страница, врсте 

троуглова према страницама. 

Угловитроугла, збируглова, врсте 

троуглова према угловима. Однос 

измеёу страница и углова троугла. 
Конструкције неких углова (60°, 120°, 

30°, 45°, 75°, 135°).Подударност 

троуглова (интерпретација). Основна 

правила о подударности троуглова; 
закључивање о једнакости аналогних 

елемената. Основне конструкције 

троуглова 

-упознају класификацију 

троугловa и знају њихова 

основна својства; схвате 

релацију подударности и њена 

својства и умеју да је 

примењују у извођењу   

основних конструкција 

троугла;  

 

-вербална -

текстуална -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемскТехнике 

рада: технике 

учења, раздвајање 

битног од небитног 

технике памћења: а 

- Активно слуша;  - 

Упознаје нове 

наставне садржаје, 

усваја нова знања;  - 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим;  - Учествује у 

обнављању градива- 

Мисаоно се 

ангажује;   - Користи 

своја постојећа 

знања и искуства;; 

техника и 

технологија(кон

струкције 

зграда, кровова) 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Описана кружна линија око 

троугла и уписана у њега, 

висина и тежишна дуж. Четири 

значајне тачке у троуглу и 

њихова конструкција. 

 -асоцијативна 

техника -

симболизација и 

упрошћавање -

когнитивно 

мапирање 

- Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  

- Формулише и размењује 

своје идеје са другима;  - 

Уочава, дефинише и  

прецизира проблем; 

 

Стандарди Основни 

ниво 

1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их 

нацрта користећи прибор; разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла ); 1.3.6. интуитивно схвата појам 

подударних фигура (кретањем до поклапања); 

Средњи 

ниво 

2.3.2. уме да одреди однос углова и страница у троуглу и збир углова у троуглу и четвороуглу; 2.3.6. користи подударност и везује 

је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма); 

Напредни 

ниво 

3.3.2. користи основна својства троугла , четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу 

елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише; 3.3.6.уме да примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката; 

Начин провере остварености стандарда постигнућа - Свакодневно праћење рада. - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, 

контролни наставни листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Учешће у различитим облицима групног рада - Писање домаћих задатака. - Допунска настава и 

додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и доношење прибора за рад. - Самооцењивање. -Ученички 

радови(презентације,прављење модела, цртежа, постера, паноа, семинарски радови, резултати истраживања). 

Четвороугао Четвороугао; врсте 

четвороуглова (квадрат, 

правоугаоник, паралелограм, 

ромб, трапез,  делтоид); углови 

четвороугла.  Паралелограм, 

својства; појам централне 

симетрије. Врсте паралелограма; 
правоугли  паралелограми. 

Конструкције паралелограма 
Трапез, својства, средња линија; 

врсте трапеза, једнакокраки 

трапез. Основне конструкције 

трапеза 

-упознају класификацију 

четвороуглова и знају 

њихова основна својства;  

- схвате релацију 

подударности и њена 

својства и умеју да је 

примењују у извођењу 

основних конструкција 

четвороугла; 

 

-вербална -

текстуална -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног; технике 

памћења: - 

активно слушање Упознаје 

нове наставне садржаје, 

усваја нова знања;  - 

Повезује предходно стечена 

знања са новим;  - Учествује 

у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - 

Користи своја постојећа 

знања и искуства Дефинише 

нове појмове; - Активан је у 
саопштавању и преношењу 

својих опажања; 

техника и 

технологија 

(конструкције 

објеката) 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

  асоцијативна техника 

-симболизација и 

упрошћавање -

когнитивно мапирањ 

- Формулише и размењује 

своје идеје са другима;  - 

Уочава, дефинише и  

прецизира проблем; 

 

Стандарди Основни 

ниво 

1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их 

нацрта користећи прибор; разлику1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања). 

Средњи 

ниво 

2.3.2. уме да одреди однос углова и страница у троуглу и збир углова у троуглу и четвороуглу; 2.3.6. користи подударност и везује 

је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма); 

Напредни 

ниво 

3.3.2. користи основна својства троугла , четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу 

елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише; 3.3.6.уме да примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката; 

Начин провере остварености стандарда постигнућа - Свакодневно праћење рада. - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, 

контролни наставни листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Учешће у различитим облицима групног рада - Писање домаћих задатака. - Допунска настава и 

додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и доношење прибора за рад. - Самооцењивање. -Ученички 

радови(презентације,прављење модела, цртежа, постера, паноа, семинарски радови, резултати истраживања).  

Тема 

 

 Површина 

Појам површине фигуре - 

површина правоугаоника. 
Једнакост површина фигура. 

Површина паралелограма, 

троугла, трапеза. Површина 

четвороугла с нормалним 

дијагоналама. 

схвате једнакост површина 

геометријских фигура и да 

науче правила 

израчунавању   

површина троуглова, 

паралелограма и других 

четвороуглова;   

- примењују правила за 

израчунавање површине 

троугла и четвороугла у 

разним  практичним  

задацима;   

вербална –текстуална 

посматрање, -
илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника 

-симболизација и 

упрошћавање -

когнитивно мапирање 

активно слушање Упознаје 

нове наставне садржаје, 

усваја нова знања;  - 

Повезује предходно стечена 

знања са новим;  - 

Учествује у обнављању 

градива;  - Мисаоно се 

ангажује;   - Користи своја 

постојећа знања и искуства 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих 

опажања; - Формулише и 

размењује своје идеје са 

другима;  - Уочава, 

дефинише и  прецизира 

проблем; 

географија 

(површина 

државе) 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво 1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да 

их нацрта користећи прибор; разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и 

површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку ); 1.4.1. користи 

одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе,времена и углова; 1.4.2. претвори веће јединице 

дужине,масе и времена у мање; 1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокружује величине исказане датом 

мером; 

Средњи ниво 2.4.1. пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу; 2.4.3. дату величину искаже 

приближном вредношћу; 

Напредни ниво 3.3.2. користи основна својства троугла , четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу 

елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; 3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са 

њима; 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);      - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада   - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад.   - Праћење уредности школске свеске 

и доношење прибора за рад.      - Самооцењивање. -Ученички радови(презентације,прављење модела, цртежа, постера, паноа, 

семинарски радови, резултати истраживања).  
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  БИОЛОГИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања 

о животном простору, начину живота, основној грани, разноврсности и значају животињског света. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. УВОД Начини класификовања 

живог света због његове 

велике разноврсности. 

Сличности и разлике у грађи 

и начину живота биљака, 

гљива и животиња. Основни 

појмови о природном систему 

животиња. 

-да упозна разноврсност 

живог света -да уочи 

основне разлике између 

биљака, гљива и животиња. 

-фронтални -рад у групи -

индивидуални -монолошка -

дијалошка -демонстарција -

дискусија -текст метода -

разговор 

-слуша -говори -пита -

посматра -пише -црта -

стиче самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу 

-чувари 

природе 

географија -

ликовна 

култура 

Стандарди Основни ниво Ученик уме да: -препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња. -наведе називе 

пет царстава и познаје типичне представнике истих.  БИ.1.1.3.      БИ.1.1.4. 

Средњи ниво Ученик уме да: -познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до 

нивоа кола-класе.     БИ.2.1.3.  

Напредни ниво Ученик уме да: -разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним 

случајевима БИ.3.1.3. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмено испитивање,анализа домаћих задатака,активност на часу. 

2. 

ПРАЖИ 

ВОТИЊЕ 

праживотиње-хетеротрофи  

протисти, једноћелијска 

организација, разноврсност. 

Амебе, бичари, трепљари -

животни простор, начин 

живота, грађа, разноврсност и 

значај. 

-да упозна грађу 

праживотиња,  -начин 

живота   

-фронтални, -рад у групи -

индивидуални -монолошка-

дијалошка -демонстарција -

практични рад -дискусија -

разговор  

-слуша, -говори -пита -

посматра -пише -црта -

стиче самопоуздање 

-чувари 

природе 

географија -

ликовна 

култура 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Паразитске праживотиње 

(дизентерична амеба, 

маларични паразит, изазивач 

болести спавања) - начини 

преношења, мере превенције. 

Упоредни преглед грађе 

праживотиња - корелација са 

функцијом и животном 

средином (табеларни приказ). 

  -самопроцењује свој рад -

учествује у дијалогу 

 

Стандарди Основни 

ниво 

Ученик уме да: -препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња. -наведе називе пет царстава и 

познаје типичне представнике истих. -зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични 

животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије. -разуме да је за живот неопходна енергија коју организми 

обезбеђују исхраном. -разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива 

бића(дисање,надражљивост,покретљивост,растање,развиће,размножавање). -зна да организми функционишу као независне целине у 

сталној интеракцији са околином. -разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране. -

разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца,домаћих и дивљих животиња и правилног оплођења са њима. -уме да разликује 

и користи једноставне процедуре,технике и инструменте за прикупљање података у биологији(посматрање,бројање,мерење). 
БИ.1.1.3.      БИ.1.1.4.      БИ.1.2.1.      БИ.1.2.5.      БИ.1.2.6.      БИ.1.2.7.      БИ.1.5.2.      БИ.1.5.3.      БИ.1.6.1. 

Средњи 

ниво 

Ученик уме да: - познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола-класе. -

разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима(разлике 

између биљне и животињске ћелије,између коштане и мишићне ћелијеи сл.). -разуме основне разлике између полног и бесполног 

разможавања. -познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља БИ.2.1.3. БИ.2.2.1.  БИ.2.3.1.      БИ.2.5.1. 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да: -разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима. -

познаје узроке и физиолошке последице заразних болести.     БИ.3.1.3.      БИ.3.5.1.  

Начин провере остварености стандарда постигнућа -усмено испитивање,анализа домаћих задатака,контролна вежба(15 минута),активност на часу,ангажовање у 

слободним активностима. 

3. ЦАРСТВО 

ЖИВОТИЊА 

Бескичмењаци (сунђери, 

дупљари,црви, мекушци, 

зглавкари, бодљокошци). 

Кичмењаци (рибе, водоземци 
гмизавци, птице и сисари) 
начин живота, одлике 

(спољашња и унутрашња  

-да разуме начин  живота 

бескичмењака и 

кичмењака  -спољашњу и 

унутрашњу грађу,  --

разноврсност и значај -да 

разуме улогу инсеката у 

природи -упознавање са 

-фронтални -рад у 

групи -рад у пару -

индивидуални -

монолошка -

дијалошка 

-слуша -говори -пита -

посматра -пише -црта 

-чувари природе 

географија -

ликовна култура 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
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учења у оквиру теме 

Начин остваривања 
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(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

грађа), разноврсност и значај болестима које изазивају 

или преносе животиње -

начин преношења и 

превенцију -схватање 

значаја бриге о потомству 

извесних кичмењака 

-демонстарција -

практични рад -

дискусија -текст 

метода -разговор  

- 

-стиче самопоуздање -

самопроцењује свој рад -

учествује у дијалогу 

 

Стандарди Основни 

ниво 

Ученик уме да: -зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе. -зна да је ћелија 

најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим се одељцима одвијају разноврсни процеси,и зна основне 

карактеристике грађе тих ћелија. - разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива 

бића(дисање,надражљивост,покретљивост,растање,развиће,размножавање). - зна да организми функционишу као независне целине у 

сталној интеракцији са околином. -разуме да јединке једне врсте дају потомке исте врсте. -зна основне појмове о процесу 

размножавања. -зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће. -зна да је природно одабирање основни 

механизам прилагођавања организама.       

- разуме утицај човека на биолошку разноврсност(нестанак врста,сеча шума,интезивна пољопривреда,отпад). -зна основне мере за 

одржавање личне и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава. - разуме значај примене хигијенских навика у 

исхрани и посебно значај термичке обраде хране. - разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца,домаћих и дивљих животиња 

и правилног оплођења са њима. - уме да разликује и користи једноставне процедуре,технике и инструменте за прикупљање података 

у биологији(посматрање,бројање,мерење). -зна како се понаша у лабараторији и на терену и правила о раду и безбедности рада. 

  БИ.1.1.5.      БИ.1.2.2.      БИ.1.2.6.      БИ.1.2.7.      БИ.1.3.1.      БИ.1.3.2.      БИ.1.3.7.      БИ.1.3.10.      БИ.1 .4.6БИ.1.5.1.      БИ.1.5.2.      

БИ.1.5.3.      БИ.1.6.1.      БИ.1.6.3. 

Средњи 

ниво 

Ученик уме да: - познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола-класе. -

уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима 

када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме. -зна и упоређује сличности и разлике између нивоа 

организације јединке:зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива,ткива са истом фунцијом органе,органи са 

истом функцијом системе органа. -разуме да и у биљној и животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују,при чему се 

ослобађа енергија у процесу који се назива дисање. -познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи. -зна да је неопходна 

координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију. -разуме механизам 

настанка зигота. -уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем 

еволуционих механизама. -уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине. -препознаје животне услове који владају у појединим еко системима Европе и 

света и карактеристичне представнике врста који их насељавају. -зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот 

у ваздушној,воденој и земљишној средини. - познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља. -зна 

механизме којима загађење животне средине угожава здравље човека. БИ.2.1.3. БИ.2.1.4.  БИ.2.2.2. БИ.2.2.6.  БИ.2.2.7.      БИ.2.2.8.  

 БИ.2.3.2.      БИ.2.3.5.  БИ.2.4.6.  БИ.2.4.7.   БИ.2.5.1.      БИ.2.5.4 

  

 

 

294 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Напредни 

ниво 

Ученик уме да: -објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешевају код живих бића у 

комплексним ситуацујама у сложенијим заједницама. -разуме да је у остваривању карактеристичног понашања јединке неопходна 

функционална интерграција више система органа и разуме значај такве интерграције понашања за преживљавање. -зна и разуме 

главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у 

одржавању унутрашње равнотеже. - познаје узроке и физиолошке последице заразних болести. -познаје основне принципе лечења 

заразних и других болести. -разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране. - познаје 

механизме деловања мера заштите животне средине,природе и биодиверзитета.     БИ.3.1.5.     БИ.3.2.4.           БИ.3.2.6.      БИ.3.5.1.      

БИ.3.5.2.      БИ.3.5.3.      БИ.3.4.7.  

Начин провере остварености стандарда постигнућа - усмено испитивање,анализа домаћих задатака,контролна вежба(15 минута),активност на часу,ангажовање у 

слободним активностима,вежба-демонстрација.  

4. 

УГРОЖЕНОСТ 

И ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 

Разноврсност царства 

животиња и биодиверзитет. 

Фактори угрожавања и значај 

заштите животиња. Суживот 

људи и животиња. Одговоран 

однос према животињама 

(животиње за друштво - 

љубимци, домаће животиње, 

огледне животиње, 

крзнашице). 

-да схвате значај 

одговорног односа према 

животињама -да науче 

начине заштите животиња 

-да чувају досадашњу 

разноврсност животиња 

-фронтални -рад у 

групи -рад у пару -

индивидуални -

монолошка -

дијалошка -

демонстарција -

практични рад -

дискусија -текст 

метода -разговор 

-говори -пита -посматра -

пише -црта -стиче 

самопоуздање -

самопроцењује свој рад -

учествује у дијалогу 

-чувари природе 

географија -

ликовна култура 

Стандарди Основни 

ниво 

Ученик уме да: -препознаје животне услове који владају у карактеристичним еко системима Србије и најважније представнике врста 

које их насељавају. - разуме утицај човека на биолошку разноврсност(нестанак врста,сеча шума,интезивна пољопривреда,отпад). -

препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине(рециклажа,компост)и заштити биодиверзитета 

(Националних паркова,природних резервата). -зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 
БИ.1.4.4. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. 

Средњи 

ниво 

Ученик уме да: -препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике 

врста који их насељавају. -разуме последице загађења воде,ваздуха и земљишта,као и знацај очувања природних ресурса и уштеде 

енергије. -разуме знацај природних добара у заштити природе(Националних паркова,природних резервата,ботаничких башта,зоо 

вртова).  БИ.2.4.6.   БИ.2.4.8.  БИ.2.4.9. 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да: -познаје механизме деловања мера заштите животне средине,природе и биодиверзитета. БИ.3.4.7. 

Начин провере остварености стандарда постигнућа -усмено испитивање,анализа домаћих задатака,контролна вежба(15 минута),активност на часу,ангажовање у 

слободним активностима. 
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учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

5.  УВОД У 

ОРГАНСКУ 

ЕВОЛУЦИЈУ 

Живот на Земљи. Докази 

еволуције. Геолошка доба, 

календар живота. Борба за 

опстанак - Чарлс Дарвин. 

да разуме постанак живота 

на Земљи -да зна шта су 

фосили -да разуме теорију 

Чарлса Дарвина 

-фронтални -рад у 

групи -индивидуални 

-монолошка -

дијалошка -

демонстарција -

практични рад -

дискусија -разговор 

-слуша, -говори -пита -

посматра -пише -црта -

стиче самопоуздање -

самопроцењује свој рад -

учествује у дијалогу 

 

Стандарди Основни 

ниво 

Ученик уме да: -зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи и етапе земљине историје. -зна да живот на Земљи има 

заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа. -препознаје животне услове који владају у 

карактеристичним екосиистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају. - препознаје основне процесе важне у 

заштити и очувању животне средине(рециклажа,компост)и заштити биодиверзитета(Националних паркова,природних резервата). - 

зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

Средњи 

ниво 

Ученик уме да: - уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне   настале  деловањем 

еволуционих механизама. - уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине. - препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и 

света и карактеристичне представнике врста који их насељавају. - разуме последице загађења воде,ваздуха и земљишта,као и знацај 

очувања природних ресурса и уштеде енергије. - разуме знацај природних добара у заштити природе(Националних 

паркова,природних резервата,ботаничких башта,зоо вртова).  БИ.2.3.6. БИ.2.4.6. БИ.2.4.8.   БИ.2.4.9.  

Напредни 

ниво 

Ученик уме да: -разуме како различити еволуциони механизми,мењајући учесталост особина у популацијама доводе до еволуције. -

разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста. - познаје 

механизме деловања мера заштите животне средине,природе и биодиверзитета.     БИ.3.3.5. БИ.3.3.6. БИ.3.4.7.  

Начин провере остварености стандарда постигнућа -усмено испитивање,анализа домаћих задатака,контролна вежба(15 минута),активност на часу,ангажовање у 

слободним активностима. 
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.  

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА 

САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

• повеже развој грађевинарства и 

значај   урбанизма у побољшању 

услова живљења; • анализира 

карактеристике савремене културе 

становања;  • класификује кућне 

инсталације на основу њихове 

намене 

Животно 

и 

радно 

окружење 

-Значај и развој грађ.  

-Просторно и урбанистичко 

планирање-Култура 

становања у: урбаним и 

руралним срединама, 

објектима за индивидуално и 

колективно становање, 

распоред просторија, уређење 

стамбеног простора. -Кућне  

иинстал.  

-вербална –

демонстрација 

 -кооперативно 

учење 

 -групни рад -

коришћење 

илустрација и 

мултимедија 

-посматрање,     

  -слушање,  

 -повезивање са 

свакодневним 

животом,  

 -препознавање, 

  -анализа,   

-закључивање 

-Историја (развој 

грађевинарства) -

Информатика 

(дигиталне слике) 

-Географија        

(животно 

окружење) 

• класификује врсте саобраћајних 

објеката према намени; • повезује 

неопходно стизградње прописне 

инфра структуре са безбедношћу 

учесника у саобраћају; • повезује 

коришћење информационих 

технологија у саобраћајним 

објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и робе; • 

демонстрира правилно и безбедно 

понашање и кретање пешака и 

возача бицикла на саобраћајном по 

Саобраћај -Саобраћајни системи. -

Саобраћајни објекти. -

Управљање саобраћајном 

сигнализацијом.  

--Правила безбедног кретања 

пешака и возача бицикла у 

јавном саобраћају. 

-кооперативно 

учење –вршњачко 

подучавање -

групни рад -

коришћење 

илустрација и 

мултимедија -

коришћење 

саобраћајне табле, 

саобраћајних 

полигона  

-посматрање,  -

слушање,  - 

повезивање 

сасвакодневним 

животом,  -

примењују, -

препознају,  -

презентују,  -

разумеју,  -

размишљају,  -

критички процењују,  

-израда саобраћајне 

-Информатика 

(симулација) -

Физичка култура 

(вожњабицикле на 

саобрачајном 

полигону) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

• скицира просторни изглед 

грађевинског објекта; • чита и црта 

грађевински технички цртеж 

уважавајући фазе изградње 

грађевинског објекта уз примену 

одговарајућих правила и симбола; • 

користи рачунарске апликације за 

техничкоцртање, 3D приказ 

грађевинског објекта и унутрашње 

уређење стана уважавајући потребе 

савремене културе становања; • 

самостално креира дигиталну 

презентацију и представља је 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

-Приказ грађевинских 

објеката и техничко 

цртање у 

грађевинарству. -

Техничко цртање 

помоћу рачунара. -

Представљање идеја и 

решења уз коришћење 

дигиталних 

презентација 

-вебално,   -

демонстрационa,  -

подучавање,  -

самостална израда 

цртежа,  -

коришћење 

рачунара, -
симулација,  -

визуелно опажање, 

-наставна помагала 

-обнављање градива, -

посматрање,  -слушање,  

-презентовање,   -

повезивање,   -анализа,  

-разумевање,  -

размишљају,  -

критички-процењују,   -

доносе одлуке,  -

примењују, -користе 

ИКТ,  -препознају,  -

креирају  -документа 

-Информатика 

(дигиталне 

презентације) -

Ликовна култура 

(уређење стана) -

Математика 

(врсте линија, 

размера) 

• класификује грађевинске материјале 

према врсти и својствима и процењује 

могућности њихове примене;  • повезује 

коришћење грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину; • повезује 

алате и машине са врстама 

грађевинских и пољопривредних 

радова; • реализује активност која  

указује на  важност рециклаже; • 

образложи на примеру коришћење 

обновљивих извора енергије и начине 

њиховог претварања у корисне облике 

енергије; • правилно и безбедно користи 

уређаје за загревање и климатизацију 

простора; • повезује значај извођења 

топлотне изолације са уштедом 

енергије; • повезује гране пољопривреде 

са одређеном врстом производње хране; 
• описује занимања у области 

грађевинарства,    

Ресурси и 

производња 

-Подела, врсте и 

карактеристике 

грађевинских 

материјала. -Техничка 

средства у 

грађевинарству и 

пољопривреди. -

Организација рада у 

грађевинарству и 

пољопривреди. -

Обновљиви извора 

енергије и мере за 

рационално и безбедно 

коришћење топлотне 

енергије. -Рециклажа 

материјала у 

грађевинарству и 

пољопривреди и 

заштита животне 

средине 

-групни рад,  -

кооперативно 

учење, - вршњачко 

подучавање,  -

коршћење 

ијустрација, слика 

и  мултимедија,  -

самосталан рад и 

коришћење разних 

врста прибора и 

алата (метода 

практичног рада),  

-посета сајму науке 

-посматрање, -слушање,  

-презентовање,  -дебата,  

-прикупљање података,  

-повезивање,  -

евалуација,  -анализа,  -

разумевање,  -

размишљање,  -

критичко оцењивање,  -

доносе одлуке,  -

користе технологију 

обрадеразличитих 

материјала,  -планирају,  

-организују 

Биологија 

(екологија, 

рециклажа 

материјала) -

Физика (енергија) 

-Информатика 

(дигиталне слике) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

пољопривреде, производње и прераде 

хране; • изради модел грађевинске 

машине или пољопривредне машине уз 

примену мера заштите на раду 

     

• самостално/тимски врши избор 

макете/модела грађевинског објекта и 

образложи избор; • самостално 

проналази информације о условима, 

потребама и начину реализације 

макете/модела користећи ИКТ; • креира 

планску документацију (листу 

материјала, редослед операција, 

процену трошкова) користећи програм 

за обраду текста; • припрема и 

организује радно окружење одређујући 

одговарајуће алате, машине и опрему у 

складу са захтевима посла и 

материјалом који се обрађује; • израђује 

макету/модел поштујући принципе 

економичног искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата и машина 

примењујући процедуре у складу са 

принципима безбедности на раду; • 

учествује у успостављању критеријума 

за вредновање, процењује свој рад и рад 

других и предлаже унапређења 

постојеће макете/модела;  • одреди 

реалну вредност израђене 

макете/модела укључујући и оквирну 

процену трошкова; 

Конструкторско 

моделовање 

-Израда техничке 

документације. -

Израда 

макете/модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди или 

модела који користи 

обновљиве изворе 

енергије. -

Представљање идеје, 

поступка израде и 

решења производа. -

Одређивање 

тржишне вредности 

производа 

укључујући и 

оквирну процену 

трошкова. -

Представљање 

производа и 
креирање дигиталне 

презентације. 

-израда практичних 

радова,  -

коришћење разних 

врста прибора, 

алата и материјал 

-презентовање,  -

разумевање,  -

размишљају,  -

критички 

процењују,  -

решавају проблем,  -

доносе одлуке,  -

примењују, -користе  

ИКТ,  -препознају ,  

-користе 

технологију обраде 

различитих 

материјала,   -

планирају,  -

креирају,  -

организују,  -раде у 

групи,  -развијају 

еколошку свест, -

вреднују,  -

предлажу  -

унапређење модела,  

-развијање 

предузетночког 

духа 

-Математика 

(правилно 

коришћење 

прибора за 

цртање, основе 

геометрије, 

процена трошкова 

израде пројекта 

макете) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

                     Програм наставне и учења из технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с обзиром на 

различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и психофизичких могућности ученика.                  

За успешно остваривање програма, односно циља учења, потребно  је организовати наставу у складу са следећим 

захтевима: 

 – уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово 

интересовање за техничко стваралаштво; 

 – омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и 

да се доказују у раду; 

 – систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама - расподела комплексних задатака на низ једноставнијих 

захтева, идентификовање елемента које ученик мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, 

као и подстицање ученика на коришћење различитих когнитивних процеса као што су индуктивно и дедуктивно 

закључивање, поређење, класификација, предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на непознато; 

 – обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научнотехнолошка знања и да се 

навикавају на правилну примену техничких средстава и технолошких поступака; 

 – не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и теоријских садржаја који немају 

директну примену у свакодневном животу; 

 – ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја 

и рационалног стицања знања, умења и навика, неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и 

рачунарства, физике, математике, биологије и ликовне културе, у циљу развоја међупредметних компетенција;  

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у обзир узимати 

специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама.   

С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем 

подељеним на групе, односно са највише 20 ученика.  

Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 

 

 

Кључни појмови: грађевинарство, пољопривреда, саобраћај, техничка документација, енергетика, предузимљивост и иницијатива. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:  ИНФОРМАТИКА  И  РАЧУНАРСТВО 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање 

различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења..  

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– правилно користи ИКТ уређаје; – 

креира, уређује и структурира 

дигиталне садржаје који садрже 

табеле у програму за рад са текстом 

и програму за рад са 

мултимедијалним презентацијама; – 

креира и обрађује дигиталну слику; 

– самостално снима и врши основну 

обраду аудио и видео записа; – 

уређује мултимедијалну 
презентацију која садржи видео и 

аудио садржаје; – чува и организује 

податке локално и у облаку; 

ИКТ Дигитални уређаји и 

кориснички програми. 

Управљање дигиталним 

документима. Рад са 

сликама. Рад са текстом. 

Рад са мултимедијалним 

презентацијама које 

садрже видео и аудио 

садржаје. 

Oблици фронтални  

групни рад у пару 

индивидуални  

Методе монолошка  

дијалошка 

демонстрација 

смислено учење 

кооперативно 

учење решавање 

проблема учење 

путем открића 

практичано 

смисаоно учење 

посматра слуша 

повезује 

анализира 

размишља 

поставља питања 

вежба усваја 

примењујe 

приказује радове 

Техника и 

технологија 

 ( животно и радно 

окружење, 

конструкторско 

моделирање)  

Ликовна култура  

(слободно ритмичко 

изражавање бојеним 

мрљама, линијама, 

светлостима, обицима 

и волуменима) 

– одговорно и правилно користи 

ИКТ уређаје у мрежном окружењу; 

– разликује основне интернет 

сервисе; – примењује поступке и 

правила за безбедно понашање и 

представљање на мрежи; – приступа 

Интернету, самостално претражује, 

проналази и процењује информације 

и преузима их на свој уређај  

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран 

начин у мрежном 

окружењу. Интернет 

сервиси. Правила 

безбедног рада на 

Интернету. 

Претраживање 

Oблици фронтални  

групни рад у пару 

индивидуални 
Методе монолошка  

дијалошка 

демонстрација 

смислено учење 

кооперативно 

посматра слуша 

повезује 

анализира 

размишља 

поставља питања 

вежба усваја 

примењујe 

приказује радове 

Техника и 

технологија (техничка 

дигитална писменост) 

 

Географија (планета 

Земља) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

поступак заштите дигиталног 

производа/садржаја одговарајућом CC 

лиценцом;  

    Биологија (царство 

животиња 

угрожености и 

заштита животиња)  

користи математичке изразе за 

израчунавања у једноставним 

одговарајућу програмску структуру 

користи у оквиру програма нумеричке, 

текстуалне и једнодимензионе низовске 

на једноставније функционалне целине 

грешке у програму; 

РАЧУНАРСТВО Основе изабраног 

програмског језика. 

Основне 

аритметичке 

операције. Уграђене 

функције. Ниске 

(стрингови). 

Структуре података. 

Гранање. 

Понављање. 

Основни алгоритми. 

Oблици фронтални  

групни рад у пару 

индивидуални  

Методе монолошка  

дијалошка 

демонстрација 

смислено учење 

кооперативно 

учење решавање 

проблема учење 

путем открића 

практичано 

смисаоно учење 

посматра слуша 

повезује 

анализира 

размишља 

поставља 

питања вежба 

усваја 

примењујe 

приказује 

радове 

Математика  

(цели и рационални 

бројеви)  

Физика (кретање) 

у одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала, представљању пројектних 

могућности које пружају рачунарске 

мрежеу сфери комуникације и сарадње; 

дигиталне садржаје користећи 

резултате пројектних активности. 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК   

Фазе пројектног 

задатка од израде 

плана до 

представљања 

решења. Израда 

пројектног задатка у 

корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање 

резултата 

Биологија (царство 

животиња 

угрожености и 

заштита животиња) 

Географија (планета 

Земља) Математика  

(цели и рационални 

бројеви)  

Физика (кретање) 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

Континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика, процеса наставе и учења, и сопственог рада наставника како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Процес праћења остварености исхода се реализује формативним и сумативним вредновањем. 

Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе.  

Оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Вредновање активности у групи: од сваког члана се тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).  Приликом сваког вредновања постигнућа ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Квизове, тестове знања и слично користити за 

увежбавање као и за формирање коначних оцена.  Резултате вредновања постигнућа ученика континуирано анализирати 

Кључни појмови: обрада текста, табела, слајд презентације, интернет сервиси, безбедност на интернету, текстуални програмски језик 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ  Циљ  наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада..  

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– примени комплексе 

простих и општеприпремних 

вежби у већем обиму и 

интензитету у самосталном 

вежбању; – користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама; – упоређује 

резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст; – 

примени досегнути ниво 

усвојене технике кретања у 

игри, спорту и свакодневном 

животу;  

 

  

1
.Ф

И
З

И
Ч

К
Е

 С
П

О
С

О
Б

Н
О

С
Т

И
 

Основни садржаји  Вежбе за 

развој снаге. Вежбе за развој 

покретљивости. Вежбе за 

развој аеробне 

издржљивости. Вежбе за 

развој брзине. Вежбе за 

развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности 

методе: -метода 

демонстрације, прктичног 

вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: -

тестирања,мерења. - 

комбинује се 

индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у 

фискултурној сали или 

школском дворишту у 

зависности од наставне 

јединице.  Наставник 

упућује ученика на 

самостално вежбање, 

корективно –педагошки 

рад,слободне активности, 

кросеве  и такмичења. 

Посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено и 

развија физичке 

способностибрзину,сн

агу издржљивост,ко 

ординацију,прец 

изност,равнотеж у и 

гипкост. 

Физика (врсте 

кретања,брзина...

), Биологија 

(здрав живот...), 

Математика 

(мерне јединице, 

површина, 

обим,проценти...) 

Српски језик 

(култура говора) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– разликује атлетске 

дисциплине; – развија своје 

моторичке способности 

применом вежбања из 

атлетике; – доводи у везу 

развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 
2
.М

О
Т

О
Р

И
Ч

К
Е

 В
Е

Ш
Т

И
Н

Е
,С

П
О

Р
Т

 И
 

С
П

О
Р

Т
С

К
Е

 Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Е

  
 

-А
т
л

е
т
и

к
а
 

Основни садржаји  Техника 

штафетног трчања. Скок 

удаљ. Бацања кугле 2 kg. 

Истрајно трчање – припрема 

за крос. Скок увис 

(опкорачна техника). Бацање 

„вортекс-а”. Проширени 

садржаји Тробој. 

методе: -метода 

демонстрације, прктичног 

вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: -

обучавање, увежбавања, 

провера, тестирања,мерења. 

oблици: - Комбинује се 

индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у 

фискултурној сали или 

школском дворишту у 

зависности од наставне 

јединице.  Наставник 

упућује ученика на 

самостално 

вежбање,корективно – 

педагошки рад,слободне 

активности,кросеве  и 

такмичења. 

Посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено и 

развија физичке 

способностибрзину,сн

агу издржљивост, 

координацију,пр 

ецизност,равноте жу и 

гипкост. 

Физика (врсте 

кретања,брзина...

), Биологија 

(здрав живот...), 

Математика 

(мерне јединице, 

површина, 

обим,проценти...) 

Српски језик 

(култура говора) 

– изведе елементе 

кошаркашке технике; – 

примени основна правила 

кошарке; – користи елементе 

кошарке у игри; – примени 

основне елементе тактике у 

одбрани и нападу; – 

учествује на унутар 

одељенским такмичењима; 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара   

  

  

  

-Кошарка 

Основни садржаји  Кошарка: 

Основни елементи технике и 

правила: – кретање у 

основном ставу у одбрани, – 

контрола лопте у месту и 

кретању, – вођење лопте, – 

дриблинг– хватањa и 

додавањa лопте, – 

шутирања, – принципи 

индивидуалне одбране, – 

откривање и покривање 

(сарадња играча) 

методе: -метода 

демонстрације, прктичног 

вежбања и метода вербалне 

комуникације технике- 

обучавање, увежбавања, 

провера, организовање 

утакмица, 
тестирања,мерења. oблици: - 

Комбинује се 

индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у 

Посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жељаза 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 
Примењује научено у 

игри и развија 

физичкспособностибр

зину,снагу 

издржљивост, коор 

Физика (врсте 

кретања,брзина...

), Биологија 

(здрав живот...), 
Математика 

(мерне јединице, 

површина, 

обим,проценти...) 
Српски језик 

(култура говора) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

– одржава равнотежу у 
различитим кретањима, 

изводи ротације тела; – 

схвати вредност спортске 

гимнастике за сопствени 

развој; – изведе кретања у 

различитом ритму; – игра 

народно коло; – изведе 

основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура; – изведе кретања, 

вежбе и саставе уз музичку 

пратњу; 
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и
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о
л

о
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Вежбе на тлу. Прескоци и 

скокови. Вежбе у упору. 

Вежбе у вису. Греда. 

Гимнастички полигон. 

Проширени садржаји Вежбе 

на тлу (напредне варијанте). 

Висока греда. Трамболина. 

Прескок. 

Основи садржаји Вежбе са 

вијачом. Народно коло 

„Моравац“. Народно коло из 

краја у којем се школа налази. 

Проширени садржаји Састав 

са обручем. Састав са лоптом. 

Кратки састав са вијачом. 

Енглески валцер  

- Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 

-метода демонстрације, 

прктичног вежбања и метода 

вербалне комуникације 

технике: - обучавање, 

увежбавања, провера, 

тестирања,мерења. oблици: - 

Комбинује се 

индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у 

фискултурној сали у 

зависности од наставне 

јединице.  Наставник 

упућује ученика на 

самостално 

вежбање,корективно – 

педагошки р и такмичења. 

Посматрање,слу 

шање,усвајање 

увежбавање и 

усавршавање 

моторичких 

умења.Жеља за 

бољим резултатима.. 

Физика (врсте 

кретања,брзина...

), Биологија 

(здрав живот...), 

Математика 

(мерне јединице, 

површина, 

обим,проценти...) 

Српски језик 

(култура говора) 

Музичка култура 

(ритам и покрет, 

народно коло и 

енглески валцер ) 

– објасни својим речима 

значај примењених вежби; – 

процени ниво сопствене 

дневне физичке активности; 

– препозна начине за 

побољшање својих физичких 

способности; – препозна 

могуће последице 

недовољне физичке 

активности; – правилно се 

понаша на вежбалиштима 

као и на спортским 

манифестацијама; – примени 

мере безбедности у вежбању  

3
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Основни садржаји Основна 

правила вежбања. 

Основнаправила Кошарке и 

правила Рукомета. Понашање 

према осталим субјектима у 

игри (према судији, играчима 

супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у вежбању. Уредно 

постављање и склањање 

справа и реквизита 

неопходних за вежбање 
Облици насиља у физичком  

Реализујe се кроз све 

наставне области и теме уз 
практичан рад 

Посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Физика (врсте 

кретања, брзина) 

Биологија (здрав 

живот...), Српски 

језик (култура 

говора), Музичка 

култура (ритам и 

покрет) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛА

СТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програм 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

у школи и ван ње; – одговорно се односи 

према објектима, справама и реквизитима; 

– примени и поштује правила игара у 

складу са етичким нормама; – примерено 

се понаша као посматрач на 

такмичењима; – решава конфликте на 

друштвено прихватљив начин; – пронађе 

и користи различите изворе информација 

за упознавање са разноврсним облицима 

физичких и спортскорекреативних 

активности; – прихвати победу и пораз; – 

вреднује спортове без обзира на лично 

интересовање; – примени усвојене 

моторичке вештине у ванредним 

ситуацијама; – процени лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; – подстиче 

породицу на потребу примене редовне 

физичке активности; – повеже врсте 

вежби, игара и спорта са њиховим 

утицајем на здравље; – примени 

препоручени дневни ритам рада, исхране 

и одмора – користи здраве намирнице у 

исхрани; – користи само препоручене 

додатке исхрани; – примењује 

здравственохигијенске мере у вежбању; – 

правилно реагује након повреда; – чува 

животну средину током вежбања; – 

препозна последице конзумирања дувана 
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Основни садржаји Значај 

физичке активности за 

здравље. Поштовање 

здравствено-хигијенских 

мера пре и после вежбања. 

Последице неодржавања 

хигијене – хигијена пре и 

после вежбања. Значај 

употребе воћа и поврћа у 

исхрани . Последице 

неправилне исхране и 

прекомерног уношења 

енергетских напитака. 

Поступци ученика након 

повреда (тражење помоћи). 

Вежбање и играње у 

различитим временским 

условима (упутства за игру и 

вежбање на отвореном 

простору). Чување околине 

на отвореним просторима 

изабраним за вежбање. 

Последице конзумирања 

дувана. 

Реализујe се кроз 

све наставне 

области и теме уз 

практичан рад 

 посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима.  

( 

Биологија (здрав 

живот...), Српски 

језик култура 

говора), Музичка 

култура (ритам и 

покрет) 

Грађанско 

васпитање. 

Начин праћења и процењивања 

квалитета програма 

Провера,Увежбавања,Тестирања,Мерења, Учешће на такмичењу 

 

Кључни појмови: физичко вежбање, плес, кошарка, здравље, васпитање. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    144 

 

Предмет:  СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    4 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: Оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у књижевном делу, 

разликовање реалистичких и сатиричних мотива, оспособљавање за исказивање властитих судова о књижевном делу; проширивање знања о морфолошким 

и синтаксичким особинама језичког система; развијање културе усменог и писменог изражавања уз поштовање ортографских и ортоепских правила 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1.ЈЕЗИК -Врсте речи -Значење и 

употреба падежа -Врсте 

глагола -Појам синтагме -

Напоредни односи међу 

реч.члановима и реченицама -

Комуникативна и 

предикатска реченица -

Конгруенција -Уочавање 

разлике између кратких 

акцената -Језик Словена  -

Интерпукција у сложеној 

реченици -Црта, тачка, 

заграда, запета 

Проширивање знања о 

врстама речи, граматичким 

категоријама променљивих 

речи, о значењу и употреби 

падежа, о врстама 

глагола;проширивање 

знања о  ре ченичним 

члановима;усвајање ос 

новних појмова  о 

старословенск ом 

језику;упознавање са 

појмом а ктива и пасив; 

утврђивање напоредних 

односа међу независним 

предикатским реченицама у 

оквиру комуникативне 

реченице 

Методе рада: 

монолошка,дијалошка, текст-

метода, дискусија, 

илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, израда 

семинарских радова.  

проблемска истраживачка 

метода. Технике рада: технике 

учења,технике памћења  израда 

диференцираних задатака 

пројекција, симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна 

техника, брзог читања, брејн-

сторминг,контрастирање, 

когнитивно мапирање. oблици: 

фронтални групни,рад у 

пару,индивидуални 

-Повезује нова знања 

са знањи-ма из 

претходних разреда -

Води белешке које 

представљају избор  

битних информација -

Прави преглед 

обрађеног градива -

Поставља питања, 

тражи информације и 

објашњења -Усваја 

правописна правила -

Проверава и увежбава 

садржаје из 

претходних разреда 

различитим облицима 

диктата и других 

писмених вежби 

Енглески и 

Немачки језик- 

врсте речи 

Историја- 

Словени 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу); разликује основне 

врсте независних реченица;разликује основне врсте напоредних односа ( саставни, раставни, супротни) ;одређује реченичне и 

синтагматске чланове у школским птимерима;препознаје падежну синонимију;  разликује  кратке и дуге акценте;зна основне 

податке о историји језика (језик Словена до настанка глагољице и ћирилице);примењује правописну норму у школским 

примерима. СЈ.1.3.2.     СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.11.      СЈ.1.3.12. СЈ.1.3.14.      СЈ.1.3.16. СЈ.1.3.17.      СЈ.1.3.21 . 

Средњи ниво Ученик уме да:   препозна подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних реченица); одреди реченичне и 

синтагматске чланове у сложенијим примерима; препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици;примењује у већини 

случајева правописну норму СЈ.2.3.1.    СЈ.2.3.4.    СЈ.2.3.5.     СЈ.2.3.6.    СЈ.2.3.7.     СЈ.2.3.9.    СЈ.2.3.10.       СЈ.2.3.11. 

Напредни ниво Ученик уме да: примени акценатска правила; познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних 

реченица);познаје главна значења падежа и падежне синонимије;примењује правописну норму у свим примерима СЈ.3.3.1. 

СЈ.3.3.5.  СЈ.3.3.6. СЈ.3.3.7.    СЈ.3.3.8 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Контролна вежба, правописна вежба ,диктат,усвојеност граматичких, правописних правила преко примене истих,залагање на 

часу,иницијални икритеријумски тест. 
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-Песме 

покосовског, 

хајдучког и 

ускочког циклуса -

Љубавне песме -

Кратке прозне 

врсте -Златно доба 

српске модерне -

Реалистички и 

сатирични мотиви 

у уметничкој  

књижевности 

-оспособљавање за 

читање, доживљавање,  

разумевање, свестрано 

тумачење  и вредновањ е 

књижевноуметничких  

дела раз них 

жанрова;развијање 

осећања з а  аутентичне 

естетске вредности у 

књижевној 

уметности;осамостаљива

ње за ан ализу  лирских, 

епских и драмски х  

дела;усвајање 

књижевних и  ф 

ункционалних појмова 

према  захтевима 

програма 

Методе рада: монолошка,дијалошка, 

текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова, истраживачких радова, 

израда семинарских радова.  

проблемска истраживачка метода. 

Технике рада: технике учења,технике 

памћења  израда диференцираних 

задацима,пројектима симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна техника, 

брзог читања, брејн-

сторминг,контрастирање, когнитивно 

мапирање. oблици: фронтални 

групни,рад у пару,индивидуални 

-слушају -учествију у дијалогу 

-решавају проблемске задатке 

-израђују наставни материјал -

истражују различите изворе -

израђују домаће задатке 

ИсторијаПес

ме 

покосовског , 

хајдучког и 

ускочког 

циклуса,реа 

лизам  

Музичка  

култура- 

Лирске 

народне 

песме 

Ликовна 

култура 

Верска нас -

уметничка 

књижевност - 

Васко Попа и 

Милан 

Ракић- 

фреске 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела; разликује типове књижевног 

стваралаштва ( усмена и ауторска књижевност); разликује основне књижевне родове:лирику, епику и драму;препознаје врсте 

стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац); препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту 

(алегорија); уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, место,време радње, лик СЈ.1.4.8. СЈ.1.4.9 

Средњи ниво Ученик уме да: повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир 

приповедања ; повезује наслов дела и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација;препознаје и разликује одређене стилске фигуре (алегорија);одређује мотиве,  идеје, композицију, 

форму, карактеристике лика (психолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност;издвоји унутрашњи монолог. СЈ.2.4.1. 

СЈ.2.4.2.    СЈ.2.4.4. СЈ.2.4.5.    СЈ.2.4.6. СЈ.2.4.7.   СЈ.2.4.8. СЈ.2.4.9 

Напредни ниво Ученик уме да: наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и  Мотива; издваја 

основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту; проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 

стилских фигура у тексту; одређује и именује врсту стиха и строфе  тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 

позивајући се на сaмо дело СЈ.3.4.1. СЈ.3.4.2.   СЈ.3.4.6. СЈ.3.4.7.   СЈ.3.4.8. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

писмени задатак,контролна вежба ,иницијални тест, критеријумски тест,усмено испитивање,писмена вежба,рецитовање, анализа 

домаћег задатка,провера читања лектире,залагање на часу,ангажовање у слободним активностима. 

 

3
. 
Ј
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З
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Ч

К
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У
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Т
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-Подела текстова и 

облика изражавања 

према основној 

сврси: излагање, 

опис и 

приповедање као 

три од пет главних 

врста текстова 

Семантичке и 

лексичке вежбе 

информативно читање и 

упућива ње  у читање „с 

оловком у 

руци“(подвлачење,обеле

жавање,з аписивањe);  

рад на некњижевном 

тексту; сажимање текста 

и писање резимеа 

излагање(експозиција),о

пис и пр иповедање;  

технички и сугестивни 

опис,техн ичко и 

сугестивно 

приповедање;л ексичке и 

синтаксичке вежбе 

Методе рада: монолошка,дијалошка, 

текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова, истраживачких радова, 

израда семинарских радова.  

проблемска истраживачка метода. 

Технике рада: технике учења,технике 

памћења  израда диференцираних 

задатака пројекција, симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна техника, 

брзог читања, брејн-

сторминг,контрастирање, когнитивно 

мапирање. oблици: фронтални 

групни,рад у пару,индивидуални  

 

-Увежбава причање уз 

коришћење, приповедања, 

описивања и дијалога -Развија 

флексибилну брзину читања 

Анализира домаће и школске 

писмене задатке -Пише 

побољшану верзију састава 

Математик а-

писање 

рационални х 

бројева 

Ликовна 

култура- опис 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: користи оба писма (ћирилицу и латницу); саставља разумљиву, граматички исправну реченицу;саставља текст и 

уме да га организује у смисаоне целине ( уводни, средишњи и завршни део текста) ;уме да преприча текст ; влада основним 

жанровима писане комуникације; саставља писмо, попуњава различите обрасце и формуларе, i-mail порука; примењује 

правописну норму у једноставним примерима; препознаје техничко и сугестивно приповедање и описивање) разликује 

уметнички и неуметнички текст; препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима,препознаје цитат, 

служи се садржајем да би пронаша одређени део текста; разликује у тексту главно од споредног; повезује информације и идеје 

изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство,циљ, узрок,последица) и изводи закључак заснован на 

једноставнијем тексту; чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијагаграме СЈ.1.2.6. СЈ.1.2.9. 

Средњи ниво Ученик уме да: саставља вест,реферат и извештај; пише најаве догађаја, обавештења,интервју; сажима текста и пише резиме; зна 

правописну норму и примењује је у већини случајева;познаје врсте неуметничких текстова; препознаје и издваја језичка 

средствакарактеристична за различитефункционалне стилове;проналази, издваја и упоређујеинформације из два краћа текста 

иливише њих (према датим критеријумима); разликује чињеницу од коментара,објективност од пристрасности наједноставнијим 

примерима;препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијихставова изнетих у тексту. СЈ.2.1.2., СЈ.2.1.4. 
СЈ.2.1.7. СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.2. СЈ.2.2.4. 

Напредни ниво Ученик уме да: организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове 

деловима, издваја кључне елементе и резимира текст; чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, 

табеле,дијаграме. СЈ.3.1.1. СЈ.3.1.3.  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Анализа домаћих и школских писмених задатака,писање  побољшане верзије састава, говорна вежба израда семантичких и 

лексичких задатака, залагање на часу. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих језичких компетенција, 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 способност и методе учења страног језика. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

(облици и 

методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1
. 
IT

’S
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

 A
G

A
IN

 

- Градови у  Енглеској, -  

Школа у Енглеској и 

Америци -Елементи стране 

културе (биоскоп на 

отвореном ) -навике 

тинејџера живот у Америци и 

Енглеској и њихов друштвени  

-припрема ученика за нову школску годину -

обнављање језичких и граматичких елемената 

научених у VI разреду  

-упознавање са новим ликовима -утврђивање и 

проширивање вокабулара и увежбавање разговора 

везаног за породицу, свакодневне активности, 

интересовања и живот у школи, разговор 

телефоном  

-упознавање са средњом школом у Енглеској 

 -упознавање са елементима стране културе  

– биоскоп на отвореном, како су настала имена у 

Британији -давање података о себи, изражавање 

допадања и недопадања, слагања и неслагања, 

давање мишљења  

-разумевање прочитаног текста (до 200 речи) на 

основу познатих речи и извођење закључка о 

значењу непознатих на основу контекста -

разумевање и реаговање на усмену поруку    

методе: - 

Слушање 

Читање Рад у 

пару  Праћење 

изнетих 

упутстава -

монолошка -

дијалошка -

комбинована 

Учествује у раду 

у пару, чита, 

истражује, 

анализира, 

закључује, ради 

пројекат (у 

групи)  

 

Енглески 

језик 4 

Српски језик 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

 -разумевање општег садржја и издвајање кључних 

информација  -препричавање, упоређивање и 

интерпретација у неколико реченица садржаја 

писаних, илустрованих  и усмених текстова   -

обнављање и утврђивање граматичких партија the 

simple present tense, the present continuous tense, gerund, 

аdjectives(noun+-ous/-ive), nouns(verb+-ion) и њихова 

употреба у усменој и писаној комуникацији 

   

Начин провере остварености 

наставних садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) - писмене провере ( иницијалне контролне вежбе) - ученички радови (мини 

пројекти, приредбе) - статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених 

провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, резултата самовредновања и 

спољашњег вредновања рада школе) 

2
. 
S

P
O

R
T

IN
G

 L
IF

E
 

-Спортови у Енглеским 

школама и ван ње, 

маратон, веслање -

давање савета и 

предлога користећи 

модални глагол should -

Београдски маратон -

највећи спортски 

догађаји у Британији  

- 

- утврђивање и проширивање вокабулара и 

увежбавање разговора везаног за спортове у 

Енглеским школама и ван ње, маратон, веслање -

давање савета и предлога користећи модални глагол 

should -давање информација о себи и блиском 

окружењу везаних за спортске активности -развијање 

свести о спортским активностима као саставном делу 

здравог начина живота -давање информација о себи и 

навикама из прошлости и тражење истих од других 

користећи used to -упознавање са настанком маратона, 

познатим спортистима и потребним припремама за 

успешно учешће на маратону – Београдски маратон -

развијање креативности код ученика-упознавањ са 

елементима стране културе – највећи спортски 

догађаји у Британији-разумевање прочитаног текста 

(до 200 речи) на основу познатих речи и извођење 

закључка о значењу непознатих на основу контекста -

разумевање и реаговање на усмену поруку  -

разумевање општег садржја и издвајање кључних 

информација  -препричавање, упоређивање и  

Комуникативно – 

интерактивни 

приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и 

рада у паровима -

Активно учење уз 

коришћење 

одговарајућег 

аудио материјала 

демонстративна 

дијалошка 

кооперативна 

монолошка 

илустративна 

мануелна игра 

чита, -Пише -

Слуша -Говори -

Игра по улогама 

-израђује 

самосталне 

пројекте уз 

коришћење 

интернета и 

одговарајуће 

литературе -

Учествује у 

групном раду -

Активно 

учествује у раду 

на часу  - шири 

сопствено знање 

редовним 

рађењем 

домаћих 

задатака   

Географија , 

Историја  

  

Ликовна 

култура 

Физичко 

васпитање 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

 -обнављање и утврђивање граматичких партија the 

simple past tense, the past continuous tense, reporting 

commands and requests, phrases with take и њихова 

употреба у усменој и писаној комуникацији 

   

Начин провере остварености 

наставних садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) - писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) - ученички радови (мини пројекти, приредбе) - статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и 

анализа резултата писмених провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, 

резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе) 

3
. 
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- Здравље и проблеми 

са здрављем. Храна у 

Британији (оброци, 

храна код куће и у 

ресторану, рецепти). 

Продавнице у 

Британији (куповина).  -

Здрава и нездрава храна 

-Фабрика чоколаде у 

Америци -употреба 

члана и квантификатора 

- утврђивање и проширивање вокабулара и 

увежбавање разговора везаног за храну, начин 

исхране, ресторане брзе хране -изражавање става и 

мишљења о брзој храни и традиционалним јелима -

развијање свести о здравој исхрани -упознавање са 

највећом фабриком чоколаде у Америци -развијање 

креативности код ученика -разумевање прочитаног 

текста (до 200 речи) на основу познатих речи и 

извођење закључка о значењу непознатих на основу 

контекста -разумевање и реаговање на усмену поруку 
-разумевање општег садржја и издвајање кључних 

информација  -препричавање, упоређивање и 

интерпретација у неколико реченица садржаја 

писаних, илустрованих  и усмених текстова   -

обнављање и утврђивање граматичких партија the  

present perfect tense, the past simple tense, countable and 

uncountable nouns, quantifiers, articles,  и њихова 

употреба у усменој и писаној комуникацији 

Комуникативно –

интерактивни 

приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и 

рада у паровима -

Активно учење уз 

коришћење 

одговарајућег 

аудио материјала 

демонстративна 

дијалошка 

кооперативна 

монолошка 

илустративна 

мануална игра 

чита, -Пише -

Слуша -Говори -

Игра по улогама 

-израђује 

самосталне 

пројекте уз 

коришћење 

интернетаодгова

рајуће 

литературе -

Учествује у 

групном раду -

Активно 

учествује у раду 

на часу  - шири 

сопствено знање  

Биологија 

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Начин провере остварености 

наставних садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) – писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) – ученички радови (мини пројекти, приредбе) – статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и 

анализа резултата писмених провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, 

резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

4
. 

C
E

L
E

B
R

A
T

IO
N

S
 

-Прослава Божића и 

Нове године Организов 

ање журке и слање 

позивница -Употреба 

псивних облика, члана, 

детремина тора и 

прилога у реченици 

-утврђивање и проширивање вокабулара и 

увежбавање разговора везано за обичаје прославу 

Нове Године и Божића, временских прилика -

изражавае става и мишљења о новогодишњим 

одлукама и одласку на журке -организовање 

журке и слање позивница   -давање информација 

о себи и блиским људима у вези божићне 

куповине -упознавање са елементима стране 

културе – прослава Божића и Нове Године -

развијање креативности код ученика -разумевање 

прочитаног текста (до 200 речи) на основу 

познатих речи и извођење закључка о значењу 

непознатих на основу контекст -разумевање и 

реаговање на усмену поруку  -разумевање општег 

садржја и издвајање кључних информација  -

препричавање, упоређивање и интерпретација у 

неколико реченица садржаја писаних, 

илустрованих  и усмених текстова   -обнављање и 

утврђивање граматичких партија the simple 

present passive, articles, expressing the future, 

prepositions of time, either…or, neither…nor и 

њихова употреба у усменој и писаној 

комуникацији 

Комуникативно 

инерактивни 

приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и 

рада у паровима -

Активно учење уз 

коришћење 

одговарајућег 

аудио материјала 

демонстративна 

дијалошка 

кооперативна 

монолошка 

илустративна 

мануална игра 

-Помаже ученицима 

при употреби нових 

речи, израза и фраза -

Проверава знања и 

врши евалуацију 

рада ученика 

задавањем кратких 

диктата, контролних 

вежби и домаћих 

задатака -Даје 

неопходна 

објашњења у вези 

нових граматичких 

облика -Надзире и 

прати самосталан рад 

ученика -Проверава 

домаће 

Историја 

Верска 

настава  

  

Географија 

Начин провере остварености 

наставних садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) - писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) - ученички радови (мини пројекти, приредбе) - статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и 

анализа резултата писмених провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, 

резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе) 

5
. 

H
O

M
E

 

S
W

E
E

T
  

H
O

M
E

 -Разлике између живота 

у сеоској средини и 

граду 

-утврђивање и проширивање вокабулара и 

увежбавање разговора везаног за становање и 

различите врсте кућа 

Комуникативно – 

интерактивни 

приступ уз 

примену групног, 

Помаже ученицима 

при употреби нових 

речи, израза и фраза 

Историја 

Биологија 

Географија 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

-Разлика између стана и 

куће -Култура Ескима -

Градови у Америци -

Пасивне конструкције 

за изражавање прошле 

радње 

изражавање става и мишљења предностима и 

недостатцима живота на селу/у граду, о селидби -

изражавање обавеза, способности, дозволе и 

захтева користећи модалне глаголе must/have 

to/can -писање е-mail -упознавање са елементима 

стране културе – Ескими, и како су градови у 

Америци добили имена -разумевање прочитаног 

текста (до 200 речи) на основу познатих речи и 

извођење закључка о значењу непознатих на 

основу контекста -разумевање и реаговање на 

усмену поруку  -разумевање општег садржја и 

издвајање кључних информација  -препричавање, 

упоређивање и интерпретација у неколико 

реченица садржаја писаних, илустрованих  и 

усмених текстова  -обнављање и утврђивање 

граматичких партија the past simple passive, 

compound pronouns and adverbs, 

adjectives(noun/verb+/able), the pronoun one/ones и 

њихова употреба у усменој и писаној 

комуникацији 

индивидуалног 

рада  у  паровима -

Активно учење уз 

коришћење 

одговарајућег 

аудио материјала 

демонстративна 

дијалошка 

кооперативна 

монолошка 

илустративна 

мануална игра  

- 

Провера знања и 

врши евалуацију 

рада ученика 

задавањем кратких 

диктата, контролних 

вежби и домаћих 

задатака -Даје 

неопходна 

објашњења у вези 

нових граматичких 

облика -Надзире и 

прати самосталан рад 

ученика -Проверава 

домаће задатке и 

радне листове -

Подстиче ученике да 

самостално 

усавршавају знање 

 

Начин провере остварености 

наставних садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) - писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) - ученички радови (мини пројекти, приредбе) - статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и 

анализа резултата писмених провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, 

резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада   

6
. 

P
IC

T
U

R
E

S
 

A
N

D
 S

O
U

N
D

S
 

-Биоскоп и филмови -

Цртани  филмова 

 -Волт Дизни и његови 

забавни паркови  

-Пројекат Мадона -

употреба придева у 

свакодневној 

комуникацији 

-утврђивање и проширивање вокабулара и 

увежбавање разговора везаног за биоскоп,  

филмове и музике изражавање ставова и тражење 

мишљења различитим  филмским жанровим и 

музичким правцима   -упознавање са елементима 

стране културе – Волт Дизни и његови забавни 

паркови -развијање креативности код ученика – 

пројекат ‘Madonna’ 

Комуникативно – 

интерактивни 

приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и 

рада у паровима 

Активно учење уз 

коришћење 

Помаже ученицима 
при употреби нових 

речи, израза и фраза  

Провера знања и 

врши евалуацију 

рада ученика 

задавањем  кратких  

диктата 

Историја 

Ликовна 

култура 

Географија 

Музичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 -писање саства ‘The last film I saw’ -разумевање 

прочитаног текста (до 200 речи) на основу 

познатих речи и извођење закључка о значењу 

непознатих на основу контекста -разумевање и 

реаговање на усмену поруку  -разумевање општег 

садржја и издвајање кључних информација  -

препричавање, упоређивање и интерпретација у 

неколико реченица садржаја писаних, 

илустрованих  и усмених текстова   -обнављање и 

утврђивање граматичких партија the comparison 

of adjectives, relative pronouns, negative adverbs and 

adjectives with un-, verbs+prepositions и њихова 

употреба у усменој и писаној комуникацији 

одговарајућег 

аудио материјала 

демонстративна 

дијалошка 

кооперативна 

монолошка 

илустративна 

мануална игра 

контролних вежби и 

домаћих задатака -

Даје неопходна 

објашњења у вези 

нових граматичких 

облика -Надзире и 

прати самосталан рад 

ученика -Проверава 

домаће задатке и 

радне листове -

Подстиче ученике да 

самостално 

усавршавају знање  

 

Начин провере остварености 

наставних садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) - писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) - ученички радови (мини пројекти, приредбе) - статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и 

анализа резултата писмених провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, 

резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада 

7
. 
G

O
IN

G
 P

L
A

C
E

S
 

-Путовања -

Знаменитости земаља -

Национални паркови –

Кондиционалне 

реченица 

-утврђивање и проширивање вокабулара и 

увежбавање разговора везаног за путовања, 

знаменитости, националне паркове -изражавање 

става и тражење мишљења о различитим врстама 

одмора -упознавање са елементима стране 

културе –Yellowstone Park  знаменитости 

Лондона начин путовања у Америци -изражавање 

забране и развијање свасти о поштовању правила 

користећи модални глагол must/mustn’t 

-разумевање прочитаног текста (до 200 речи) на 

основу познатих речи и извођење закључка о 

значењу непознатих на основу контекста 

-разумевање и реаговање на усмену поруку  -

разумевање општег садржја и издвајање кључних 

информација  -препричавање, упоређивање и  

Комуникативно – 

интерактивни 

приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и 

рада у паровима -

Активно учење уз 

коришћење 

одговарајућих 

аудио материјала 

демонстративна 

дијалошка 

кооперативна 

монолошка  

 

помаже ученицима 
при употреби нових 

речи, израза и фраза -

Проверава знања и 

врши евалуацију 

рада ученика 

задавањем кратких 
диктата, контролних 

вежби и домаћих 

задатака  -Даје 

неопходна 

објашњења у вези 

нових граматичких 

облика  

Историја 

Ликовна 

култура 

Географија 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 интерпретација у неколико реченица садржаја писаних, 

илустрованих  и усмених текстова   -обнављање и 

утврђивање граматичких партија the first conditional, the 

second conditional, position of adverbs, the definite article и 

њихова употреба у усменој и писаној комуникацији 

илустративна 

мануална игра  

 

-Надзире и прати 

самосталан рад 

ученика -Проверава 

домаће задатке и 

радне листове -

Подстиче ученике  

 

Начин провере 

остварености наставних 

садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне припреме и 

презентације предавања ученика...) - писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања) - ученички 

радови (мини пројекти, приредбе) - статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених 

провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, резултата самовредновања и спољашњег 

вредновања рада   

8
. 
F

A
S

H
IO

N
 C

R
A

Z
Y

 

-Описивање 

људи -Модни 

правци -

Израда 

пројекта у 

вези моде -

„Дрес код“ у 

различитим 

професијама 

-утврђивање и проширивање вокабулара и увежбавање 

разговора везаног за опис људи, одећу, моду, послове, 

куповину -изражавање става и давање мишљења о модним 

правцима и начину облачења у школи, о различитим 

професијама -изражавање жеље користећи would+infinitive -

развијање креативности код ученика – пројекат ‘A careers 

poster’разумевање прочитаног текста (200 речи) на основу 

познатих речи и извођење закључка о значењу непознатих 

на основу контекста -разумевање и реаговање на усмену 

поруку  -разумевање општег садржја и издвајање кључних 

информација  -препричавање, упоређивање и 

интерпретација у неколико реченица садржаја писаних, 

илустрованих  и усмених текстова -обнављање и 

утврђивање граматичких партија compound words, the 

comparison of adverbs, the plural of nouns, phrases with get и 

њихова употреба у усменој и писаној комуникацији 

Комуникативно – 

интерактивни 

приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и 

рада у паровима -

Активно учење уз 
коришћење 

одговарајућег 

аудио материјала 

демонстративна 

помаже ученицима 
при употреби нових 

речи, израза и фраза -

Проверава знања и 

врши евалуацију 

рада ученика -Даје 

неопходна 

објашњења у вези 

нових граматичких 

облика -Надзире и 

прати самосталан рад 

ученика -Проверава 

домаће задатке и 

радне листове -

Подстиче ученике да 

самостално 

усавршавају знање 

Ликовна 

култура 

Географија 

Начин провере 

остварености наставних 

садржаја 

- усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне припреме и 

презентације предавања ученика...) - писмене провере (контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања) - ученички 

радови (мини пројекти, приредбе) - статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених 

провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода, иницијалних тестова, резултата самовредновања и спољашњег 

вредновања рада 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих језичких компетенција, 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 способност и методе учења страног језика. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

А
р

а
б
ес

к
а
 

 

 

- Арабеска- обрада 

- Арабеска- 

практична вежба и 

естетска анализа 

- базична језичка и 

уметничкаликовна 

писменост сликовни 

стваралачки рад, -

доживљавање ликовних 

уметничких дела у оквиру 

културне баштине, за 

препознавање савремених 

кретања у уметности свог и 

других народа … 

- вербално- текстуалне методе ( кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске и орнамента, 

сличности и разлике...) - илустративнна 

метода ( кроз конкретне примере из 

историје уметности назначити утицај 

других култура- Сирије, Египта, 

исламских култура.. корелација са 

историјом и музичком културом ) - 

практично- демонстративне методе ( по 

моделу из природе- цвет, грана, корење 

ученици треба да откривају и разумеју 

ликовни проблем арабеске) - креирење 

вежби - подстицање, коректура, 

естетска анализа и вредновање; 

-визуелна перцепција кроз 

разговор и дискусију-

учење путем посматрања, 

уочавања и описивања; -

аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и да се 

оспособе да повезују 

ликовни рад са 

литерарним и сценским 

изразом, звуком и 

покретом материјала 

Биологија, 

математика,ср 

пски,музичка 

култура 

Стандарди Основни ниво  Ученик треба да : Опажа облике којима град иарабеску. - Уочава односе величина. 

Средњи ниво Ученик уме да: Опажа и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија и техника у изради арабеске. 

Напредни ниво Ученик уме да: Одабира адекватна средства помоћу којих ће на најбољи начин да изрази арабеску 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-представљање наставног садржаја - усмеравање активности ученика на индивидуални рад; - припрема за час, - естетска анализа; 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма (облици и методе) Активност 

ученика 

Корелација 

 

П
р

о
п

о
р

ц
и

је
 

 

 

- Пропорције- 

обрада - 

Пропорције- 

практична 

вежба и 

естетска 

анализа 

-развијање 

способности 

за уочавање и 

разликовање 

складних – 

хармоничних 

и 

нехармоничн

их односа  

- вербално- текстуалне методе ( кроз разговор и дискусију са 

ученицима обрадити појам пропорције као ликовног елемента и 

његов значај у области теорије обликовања уметничког дела ) - 

илустративна метода ( кроз кратак осврт на уметничко, светско и 

наше, наслеђе- барока, европске ум. XII и XIII века, француског 

сликарства- неокласицизма, романтизма, реализма, импресионизма и 

постимпресионизма као и корелацијом са математиком, физиком и 

биологијом наводити ученике да врше селекцију тј. да узимају оне 

елеменате модела који најадекватније представљају ликовни 

проблем) - практично- демонстративне методе ( конкретна 

демонстрација уметничког дела и модела из природе- трагање за 

самим ликовним проблемом подстиче на визуелни доживљај као 

могућ пример решења ликовног проблема- пропорције) - креирање 

вежби - коректура, естетска анализа и оцењивање -корелација са 

биологијом- вербално- текстуалне методе ( кроз разговор и дискусију 

са ученицима обрадити појам пропорције као ликовног елемента и 

његов значај у области теорије обликовања уметничког дела ) - 

илустративна метода ( кроз кратак осврт на уметничко, светско и 

наше, наслеђе- барока, европске ум. XII и XIII века, француског 

сликарства- неокласицизма, романтизма, реализма, импресионизма и 

постимпресионизма као и корелацијом са математиком, физиком и 

биологијом наводити ученике да врше селекцију тј. да узимају оне 

елеменате модела који најадекватније представљају ликовни 

проблем) - практично- демонстративне методе ( конкретна 

демонстрација уметничког дела и модела из природе- трагање за 

самим ликовним проблемом подстиче на визуелни доживљај као 

могућ пример решења ликовног проблема- пропорције) - креирање 

вежби - коректура, естетска анализа и оцењивање 

- визуелна 

перцепција кроз 

разговор и 

дискусију-учење 

путем 

посматрања, 

уочавања и 

описивања; - 

визуелна 

аперцепција- 

стварање путем 

примене, 

експеримента и 

истраживања 

кроз 

комбинацију 

различитих 

ликовних 

техника и 

материјала; 

Биологија, 

математика,Те 

хничко 

српски,музичк

а култура 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  Уочава односе величина. 

Средњи ниво Ученик уме да:  Одабира адекватан сарџај, да би изразио равнотежу облика и масе у простору. 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да:  - Изводи радове са одређеном наменом, користећи знање о пропорцији. -Користи основне ликовне елементе и 

принципе обликовања да би постигао ефекат простора. - Користи тачне термине (компотиција, пропорција, равнотежа... ).. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-представљање нставног садржаја - усмеравање активности на индивидуални и групни рад; - припрема за час, - естетска анализа;  
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

К
о
м

п
о
зи

ц
и

ја
 и

 п
р

о
ст

о
р

 

- Равнотежа облика и 

масе у простору - 

Равнотежа боје у 

простору, - 
Компоновање 

величина у простору  

 Компоновање више 

ритмичких целина 

различитог значења 

у простору - 
Понављање и 

степеновање облика 

у простору Контраст, 

светлина површина и 

облика у одређеном 

простору - Сродност 

ликовних вредности 

у одређеном 

простору 

Композиција и 

простор - пр. вежба - 

Композиција и 

простор- ест. анализа 

-да се ученици оспособе 

на решавању проблеме 

и задатке у новим и 

непознатим 

ситуацијама; да изразе и 

образложе своје 

мишљење и дискутују 

са другима - визуелну 

перцепцију и 

аперцепцију 

оплемењивање 

животног и радног 

простора   

- вербално- текстуалне методе ( кроз разговор 

и дискусију са ученицима указати на значај 

појма композиције организацију и  однос- 

пропорције разних елемената у одређеном  

простору- уметничком, животном, 

природном....) - илустративна метода ( 

илустровати проблем целине најтипичнијим 

делима уметничког наслеђа- различита 

тумачења простора у византијском и 

ренесансном, као и у модерном сликарству- с 
акцентом на спонтаном, субјективном и 

индивидуалном доживљају композиције; и 

простора) - практично- демонстративне 

методе (корелација са музиком, математиком, 

физиком..савременим животом и уметности, 

али и везом човека и природе, земље- 

опажање природе и развијања еколошке 

свести; дати избор употребе савремених 

материјала и техника при реализацији 

задатка, уз могућност реализације часа у 

природи- ленд арт- а) - креирање вежби - 

коректура, естетска анализа и оцењивање 

перцепција кроз 

разговор и дискусију, 

учење путем 

посматрања уочавања 

и описивања; - 

аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију 
различитих ликовних 

техника и материјала; - 

проширују искуства 

уликовном изражавању 

и развију ликовно- 

естетски сензибилитет 

за: арабеску 

пропорције, 

композицију и 

простор, обједињавање 

покрета игре и звука и 

фотографију 

математика 

српски језик 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  Уочава односе величина. 

Средњи ниво Ученик уме да:  Одабира адекватан сарџај, да би изразио равнотежу облика и масе у простору. 

Напредни ниво Ученик уме да: Користи основне ликовне елементе и принципе обликовања да би постигао ефекат простора 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

 

- представљање наставног садржаја -усмеравање ученика на индивидуални и групни рад; - припрема за час, - естетска анализа;  
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

О
б
је

д
и

њ
а
в

а
њ

е 
п

о
к

р
ет

а
, 
и

г
р

е 
и

 з
в

у
к

а
 

- Обједињавање 

покрета, игре и звука 

- обрада - 

Обједињавање 

покрета игре и звука 

- пр. вежба и ес. 

анализа 

- и да подстиче и 

развија учениково 

стваралачко мишљење 

и деловање у складу са 

демократским 

опредељењем друштва 

и карактером овог 

наставног предмета 

вербално- илустративна метода ( кроз 

излагање, разговор и дискусију направити 

повезаност измађу древних цивилизација и 

савремене уметности у којој се бришу 

границе уметничког изражавања, корелацију 

са изражајним средствима музичке културе, 
књижевности и визуелних уметности- 

нагласку на преплитање и груписање 

различитих врста опажаја, експериментисање 

са савременом технологијом..) - практично- 

демонстративна метода ( постављање на 

сцену једноставне приче- припреме, скице, 

идеје за детаље, споредне и главне личности, 

светлосни и звучни ефекти, декор, маске, 

костими; ритам дешавања ( успорен, убрзан, 

неизменичан) или у оквирима могућности 

извођење  перформанса ) - креирање вежби - 

коректура, естетска анализа и оцењивање  

перцепција кроз 

разговор и дискусију- 

учење путем 

посматрања, уочавања 

и описивања; - 
аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију 

различитих ликовних 

техника и материјала 

уз употребу савремене 

технологије - и да 

подстиче и развија 

учениково стваралачко 

мишљење и деловање 

у складу са 

демократским 

опредељењем друштва 

и карактером овог 

наставног предмета  

Биологија, 

математика, 

српски,музичк 

а култура 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове, обједињавајући покрет и игру. 

Средњи ниво Ученик уме да: Одабира адекватан садржај да би представио ритам дешавања покрета игре и звука. 

Напредни ниво Ученик уме да: Разуме и примењује међусобну повезаност покрета игре и звука и утицај уметности на друге облике живота. - 

Користи друга места и изворе, да би проширио своја знања из визуелних уметности. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- представљање настаног сдржаја -усмеравање ученика на индивидуални, групни рад; - развијање свести уечника за увиђање 

веза између раличитих уемтности и различитих наставних предмета и програма - припрема за час, - естетска анализа;  
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Ф
о
т
о
г
р

а
ф

и
ја

 

- Фотографија -да се осигура да сви 

ученици стекну базичну 

језичку и уметничку 

писменост и да 

напредују ка 

реализацији 

одговарајућих 

стандарда образовних 

постигнућа; - усвајање 

естетских критеријума 

за креативно мишљење 

-критичко мишљење - 

активно стваралачко 

деловање у културном и 

уметничком животу 

срединес 

- вербално- текстуалне метода ( кроз 

излагање, разговор и дискусију објаснити 

појам фотографије као облика свакодневог и 

уметничког изражавања, кратак осврт на 

историјат, основе и технолошка достигнућа 

фотографије као медија) - илустративна 

метода ( кроз конкретне примере из историје 

уметности, из свакодневног живота, 

документарна фотографија... приказати 

присутност, значај и улогу ове дисциплине у 

свакодневном животу) - практично- 

демонстративна метода (дигитална 

фотографија, извођење фотографије на задату 

тему- портрет, пејсаж...) - креирање вежби - 

коректура, естетска анализа и 

-перцепција кроз 

разговор и дискусију- 

учење путем 

посматрања, уочавања 

и описивања; - 

аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

употребу дигиталне 

фотографије; 

Биологија, 

математика, 

српски,музичк

а култура 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: Користи предности савремених технологија. 

Средњи ниво Ученик уме да:  Одабира адекватан садржај да би истакао своју идеју кроз фотографију. 

Напредни ниво Ученик уме да Познаје и користи различите изражајне могућности фотографије. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- упознавање са наставним садржајем -усмеравање на индивидуални рад; - припрема за час, - естетска анализа; 
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 1-основни ниво 2-средњи ниво 3-напредни ниво 

1. Медији, материјали 

и технике визуелних 

уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом 

раду) основне меди-је, материјале и 

технике (цртање, сликање, ваја-н>е) 

визуелних уметности ЛК.1.1.2. изводи 

дводимензионалне и тродимензионалне 

радове ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 

радове других (нпр. исказује утисак) 

1.познаје и користи у свом раду 

основне из-ражајне могућности 

класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелних 

умет-ности 2. образлаже свој рад и 

радове других (нпр. наводи 

садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и матери-јала 

визуелне уметности ЛК.3.1.2. одабира 

адекватна средства (медиј, материјал, тех-

нику, поступак) помоћу којих ће на најбољи 

начин реализовати своју (одабрану) идеју 

2. Елементи, 

принципи и садржаји 

(теме, моти-ви, 

идеје...) Визуелних 

уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или 

концепт 2. образлаже свој рад и 

радове других (нпр. наводи 

садржај, тему, карактеристике тех-

нике...) 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, 

материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју ЛК.3.2.2. изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би пости -

гао одређени ефекат ЛК.3.2.3. користи тачне 

термине (нпр. текстура, ритам, об-лик...) из 

визуелних уметности (примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и радове 

дру| и х ЛК.3.2.4. уочава међусобну 

повезаност елемената, принцпмл и садржаја 

на свом раду и на радовима други х. 

3. Улога, развој и 

различи-тост 

визуелних уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радо-вима из различитих 

земаља, култура и периода ЛК. 1.3.2. зна 

да наведе различита занимања за која су 

по-требна знања и вештине стечени 

учењем у визу-елним уметностима (нпр. 

костимограф, дизајнер, архитекта...) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може 

да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности (нпр. музеј, галерија, 

атеље, уметничка радионица...) 

1. лоцира одабрана уметничка 

дела у историј-ски и друштвени 

контекст 

Л.К.3.3.1. нализираодабрана уметничка 

делауоджн \ на време настанка и према 

културној припаднт ги (описује основне 

карактеристике, намеру уметни ка...) 

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине 

који су неопход ни у занимањима везаним за 

визуелне умг 1НО1 1 и ЛК.3.3.3. користи 

другаместаиизворе(нм|>. библиотека, ин-

тернет...) да би проширио своја ШММ И | ни 

|у1''1них уметности ЛК.3.3.4. разуме 

међусобну повезашкт и утиц.1| 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:  МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: Циљ  наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку  уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

З
н

а
њ

е 
и

 р
а
зу

м
ев

а
њ

е 
 

Обнављање и 

обрада нових 

појмова из музичке 

писмености: 

мелодијски мол, 

акорди на главним 

ступњевима (на 

примеру Це-дура), 

каденца, мешовити 

тактови. 

Упознавање 

музике различитих 

епоха. 

Усвојити основне 

карактеристике музичких 

инструмената, гласова, 

њихову поделу и 

разликoвати вокалне, 

инструменталне и 

вокалноинструменталне 

саставе.Знати основне 

карактеристике музике 

одређених епоха и опште 

појмове музичко-сценске и 

концертне музике. 

-монолошка -дијалошка -

демонстративна  -рад на тексту  -

истраживачки рад ученика -

интерактивне методе ( од рада у пару 

до тимског рада  -кооперативне методе 

( групне активности на заједничким 

задацима ) -учење путем открића и 

решавања проблема -партиципативне 

методе (практиковање одређених 

радњи) -игровна активност  ( као 

повремено најпримеренија форма 

учења ) Посете позоришту, израда 

семинарских радова, израда 

презентација самостално и у групи. 

усваја нова знања, 
Дефинише нове појмове 

Именује Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  Пева 

Слуша Истражује Уочава 

Закључује   

српски језик, 

музички 
фолклор, 

народно 

стваралаштво  

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  1.1.2. опише основне карактеристике: музичких 

инструмената, историјско-стилских периода, музичких жанрова, народног стваралаштва. 

Средњи ниво Ученик уме да:  2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (нпр. брз темпо 

са живахним карактером) 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале са догађајима у 

драми) 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 3.1.2. разуме 

историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој 

суд 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички поступак доводи у 

везу са жељеним ефектом) 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада, рад ученика у ваннаставним  активностима, 

праћење уредности ученичких свезака 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

С
л

у
ш

а
њ

е 
м

у
зи

к
е 

Слушати вокалне, 

вокалноинструменталне и 

инструменталне 

композиције наших и 

страних композитора, уз 

основне информације о делу 

и композитору.  Ученике 

оспособити да препознају и 

упознају звук инструмента у 

примерима које слушају, 

представљати им изглед и 

могућности инструмента. 

Упознавање музике 

различитих епоха 

Упознавање вокалне, 

инструменталне, хорске, 

народне и уметничке 

музике; изграђивање 

естетског критеријума и 

критичког односа према 

музичком делу.  

Препознати 

инструменталне групе, 

појединачне  инструменте и 

врсте гласова, 

инструменталне и вокалне 

саставе. 

монолошка -дијалошка -

демонстративна  -слушање 

аудио примера -рад на тексту  

-интерактивне методе ( од 

рада у пару до тимског рада) -

кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким 

задацима) -учење путем 

открића и решавања проблема 

-партиципативне методе 

(практиковање одређених 

радњи) -игровна активност као 

повремено најпримеренија 

форма учења) 

усваја нова знања, 
Дефинише нове појмове 

Именује Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  Пева 

Слуша Истражује Уочава 

начин музичког 

изражавања( врста 

композиције) Закључује 

српски језик, 

музички 
фолклор, 

народно 

стваралаштво 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  1.2.1. музичке изражајне елементе 1.2.2. извођачки састав 1.2.3. музичке жанрове 1.2.4. српски 

музички фолклор 

Средњи ниво Ученик уме да:  2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких 

елемената (нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске 

структуре) 2.2.2. препозна структуру одређеног музичког жанра 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 3.2.2. жанровским и историјско-

стилским контекстом звучног примера 3.2.3. контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада на часу,  рад ученика у 

ваннаставним  активностима, праћење уредности ученичких свезака 

М
у

зи
ч

к
о

 и
зв

о
ђ

ењ
е Обрадити и певати народне, 

дечје, уметничке песме, 

каноне и песме наших и 

страних композитора. На 

дечјим ритмичким и 

мелодијским инструментима 

изводити песме одговарајуће 

тежине. 

Непосредно развијање 

одређене музичке 

способности ученика; 

оспособљавање за емотивно 

и естетско доживљавање 

музике; активирање 

елеменатамузичких 

способности (слух, осећај 

ритма музичко памћење) и 

монолошка   -дијалошка -

демонстративна  -слушање 

аудио примера -рад на тексту  

-интерактивне методе ( од 

рада у пару до тимског рада) -

кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким 

задацима) -учење путем 

открића и решавања проблема 

усваја нова знања, 
Дефинише нове појмове 

Именује Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  Пева 

Слуша Истражује Уочава 

начин музичког 

изражавања( врста 

композиције) Закључује 

српски језик, 

музички 
фолклор, 

народно 

стваралаштво 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 неговање правилног и 

изражајног певања; 

развијање смисла за 

правилно музицирање.е 

-партиципативне методе 

(практиковање одређених 

радњи)  -игровна активност ( 

као повремено најпримеренија 

форма учења) 

  

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:   1.3.1. пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 1.3.2. изводи једноставне дечје, 

народне или популарне композиције на бар једном инструменту 

Средњи ниво / 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским 

ансамблима 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у  пару или групи,  текуће праћење рада, рад ученика у ваннаставним  

активностима, праћење уредности ученичких свезака 

М
у

зи
ч

к
о
 с

т
в

а
р

а
л

а
ш

т
в

о
 

Подстицање музичке 

креативности кроз 

импровизацију на доступним 

инструментима.  Стварање 

дечјих композиција. 

Подстицање музичке 

фантазије, обликовање 

стваралачког мишљења, 

развијање интересовања за 

музичке активности и 

осећаја за усвајање 

репродуктивних и 

стваралачких искустава и 

знања 

монолошка  -дијалошка -

демонстративна  -слушање 

аудио примера -рад на тексту  

-интерактивне методе ( од 

рада у пару до тимског рада) -

кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким 

задацима)  -учење путем 

открића и решавања проблема 

-партиципативне методе 

(практиковање одређених 

радњи)  -игровна активност ( 

као повремено најпримеренија 

форма учења) 

усваја нова знања, 
Дефинише нове појмове 

Именује Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  Пева 

Слуша Истражује Уочава 

начин музичког 

изражавања( врста 

композиције) Закључује 

српски језик, 

музички 
фолклор, 

народно 

стваралаштво 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених модела 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним 

музичким инструментима 1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст 

Средњи ниво / 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте 

3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и 

стилова    3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу. перформанс 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у  пару или групи,  текуће праћење рада, рад ученика у ваннаставним  

активностима, праћење уредности ученичких свезака 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ИСТОРИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

Н
а

  
п

о
зо

р
н

и
ц

и
  
  
н

о
в

о
г
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а
 

- Основне одлике 

новог века . - 

Велика 

географска 

открића. - 

Градови у новом 

веку.  - 

Хуманизам и 

ренесанса. - 

Реформација и 

против 

реформација. 

Апсолутистичке 

монархије. 

Обнављање релевантних знања за разумевање 

прелсака средњег у нови век ученик схвата 

научно-технолошка открића као предуслов – 

унапређивање бродоградње, усавршавање 

компаса, астролаба, дурбина и часовника; 

путовања Бартоломеа Дијаза, Васка да Гаме, 

Кристифора Колумба и Фернанда Магелана; 

индијанске цивилизације и колонизација Новог 

света ученик именује најважније појаве из опште 

историје европских градова у периоду од краја 

XV до краја XVIII века – Фиренце, Венеције, 

Ђенове, Париза, Лондона, Антверпена, 
Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо, Еразмо 

Ротердамски, Николо Макијавели, Микеланђело 

Буонароти, Леонардо да Винчи Рафаело Санти, 

Тицијан Веничело, Албрехт Дирер ученик 

именује најважније појаве из опште историје 
ученик зна и разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница из опште историје 

наставне методе дијалошка 

рад на тексту 

демонстративноилустративн

а истраживачка  

  

облици рада фронтални рад 

у пару групни рад  

  

технике активног учења 

,,мапа ума,, ,,грозд,, ,, коцка,, 

,,инсерт техника,, ,,вођено 

читањ 

учествују у 

групном раду, 

анализирају, 

повезују, 

записују, 

самостално 

израђују 

материјал, 

креативне 

облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корис

те друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком 

учењу 

Српски 

језик:Књижев 

ност хуманизма и 

ренесансе.  

Енглески језик: 

Виљем Шекспир; 

Географија: 

Капитализам, 

Регионална и 

политичка 

подела 

континената; 

Ликовна кул-

Уметност 
хуманизма и 

ренесансе;Му 

зичка 

културамузика 

15. и 16. века; 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 - ученик уочава узроке, улогу Мартина Лутера, 

протестантизам, католичка реакција – улога 

језуита; верски сукоби и ратови ученик 

препознаје значење основних појмова из 

праисторије ученик уме да прочита једноставне 

и карактеристичне историјске информације дате 

у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда ученик препознаје да постоји повезаност  

регионалне и светске историје ученик уме да 

објасни специфичности важних историјских 

појмова и да их примени у одговарајућем 

историјском контексту       -ученик уме да 

дефинише појам апсолутистичке монархије, 

сталешко друштво, примери Француске, 

Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, Шпаније 

   

Стандарди Основни ниво  Ученик ће знати  да препозна простор на коме се одигравао средњи век, биће упознат са научно технолошким и географским 

открићима, почецима робноновчане, мануфактурне, капиталистичке привреде, прави разлику новог и старог света,,Разумети 

основне одлике апслотустичких монархија од 15 до 18 века 

Средњи ниво Ученик зна основне каракеристике хуманизма и ренесансе, уме да одреди из ког периода и ког географског простора потиче ист 

извор, уме да повеже личност са одређеним ист периодом, може да покаже на карти простор географских открића 

Напредни ниво Ученик зна специфичне детаље из опште историје, уме да примени знање из хронологије, разуме узрок и полседице ист догађаја 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

иницијални тест,усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације 

 С
р

б
и

 п
о

д
 т

у
р

ск
о
м

 и
 

х
а

б
сб

у
р

ш
к

о
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- Турска освајања, 

држава и друштво 

од XVI до XVIII 

века . - Положај 

Срба у Турском 

царству . - Српска 

православна 

црква.   - Срби у 

ратовима 

Турска освајања, држава и друштво од XVI до 

XVIII века . - Положај Срба у Турском царству . 

- Српска православна црква.   - Срби у ратовима 

Аустрије и Млетачке републике против Турског 

царства.  - Сеобе Срба.  - Срби под хабзбуршком 

и млетачком влашћу. Почеци грађанске класе 

код Срба. 

наставне методе 

дијалошка рад на тексту 

демонстративноилустра

тивна 

мисаоно се ангажују 

учствују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, 

креативне 

географија- 

Балканско 

полуострво, 

карта Европе, 

Средоземља 

Српски језик: 

Циклус песама 

Марка 

Краљевића, 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Аустрије и Млетачке 

републике против 

Турског царства.  - 

Сеобе Срба.  - Срби 

под хабзбуршком и 

млетачком влашћу. 

Почеци грађанске 

класе код Срба 

 облици рада фронтални 

рад у пару групни рад  

технике ,,мапа ума,, 

,,грозд,, ,, коцка,, 

,,инсерт техника,, 

,,вођено читање 

 Косовски 

циклус,Покос 

овски циклус; 

Ликовна култура: 

Средњовеков не 

цркве и 

манастири 

Стандарди Основни ниво  Ученик ће показати простор Хабсбуршке монархије и Османског цартва, препознаваће разлику монарије и републике, 

умеће да уочи карактеристике положаја Срба под Османском влашћу и препозна облике отпора Осмалијама. Умеће да 

препозна појам Смедеревски санџак, република. Наводиће Карловачки мир, Пожаревачки мир, Српска православна црква 

–Патријаршија, описиваће ислам, данак укрви, препознаваће узрок Сеоба Срба у Угарску , настанак Војне крајине, 

набрајаће састав турске војске, аустријско-турске ратове, Кочину крајину 

Средњи ниво Ученик ће препознати динстије Хабсбурга, Хоенцолерна. Османовићазна и разуме узроке и последице историјских 

догађаја и важних прекретница, уме да закључи о ком феномену је реч на основу илустрованих историјских извора, 

Напредни ниво Ученик препознаје појмове кануна, шеријата.Разуме на који начин су повезане појаве националне, регионалне и опште 

историје, разуме зашто је дошло до историјских догађаја и које су последице, уме да закњучи на основу историјске карте 

без легенде, појам унијаћење, црквена хијерархија 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације 

 Р
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Индустријска 

револуција.  - 

Политичке револуције. 

- Француска 

револуција 

Наполеоново доба. - 

Револуције 1848/49. 

год. Уједињење 

Италије и Немачке.  - 

Грађански рат у САД. 

Велике силе, Источно 

питање и балкански 

народи. 

Упознавање ученика са појмом 

револуције ученик разуме појам 

револуције; парна машина, текстилна 

индустрија, рударство, тешка индустрија, 

железница;  ученик препознаје да 

постоји повезаност појава из прошлости 

са појавама из садашњости  - ученик  

разуме структуру и развој  друштва – 

јачање грађанске и појава радничке класе 
ученик зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје  уме да 

наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости 

наставне методе 

дијалошка рад на тексту 

демонстративно-

илустративна 

истаживачка   

облици рада фронтални 

рад у пару групни рад 
технике активног учења 

,,мапа ума,, ,,грозд,, ,, 

коцка,, ,,инсерт 

техника,, ,,вођено 

читање 

мисаоно се ангажују 

учствују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, 

креативне облике 

представљања 

наставног 

садржаја,користе 

Географија: 

Политичка карта 

Европе;Држа ве 

Западне и 

Средње Европе; 

Грађанско 

васпитање: Појам 
револуција, 

национално 

опредељење, 

облици власти и 

државног 

уређења 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

   - ученик препознаје социјална, верска и национална обележја; 

примери низоземске, енглеске и америчке револуције;   ученик 

препознаје значење основних појмова из праисторије   - ученик  зна 

повод и узроке, утицај просветитељских идеја Волтера, Монтескјеа и 

Русоа; личности Луја XVI и Марије Антоанете; вође – Лафајет, 

Мирабо, Дантон, Робеспјер; укидање феудализма; декларација о 

правима човека и грађанина, устав, идеје уставне монархије, републике, 

либерализма, демократије; терор, револуционарни ратови, 

национализам, романтизам - ученик може да објасни повод и узроке, 

јачање идеја национализма, либерализма, демократије, социјализма; 

примери – Француска, Хабзбуршка монархија, италијанске и немачке 

земље ученик именује најважније појаве из опште историје ученик зна 

и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште 

историје ученик зна специфичне детаље из националне и опште 

историје       - ученик  зна улогу Пијемонта у уједињењу Италије, 

истакнуте личности – Камило Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе 

Гарибалди; ратови за уједињење Италије; улога Пруске и њеног 

канцелара Ота фон Бизмарка у уједињењу Немачке, ратови за 

уједињење, проглашење Другог немачког царства  - ученик може да 

дефинише појам велике силе, појам Источно питање; политика Русије, 

Хабзбуршке монархије, Велике Британије и Француске према Турској и 

балканским народима; Кримски рат, улога балканских народа – Српска 

револуција, Грчка револуција, национални покрети Румуна, Бугара, 

Албанаца; Велика источна криза и Берлински конгрес 

   

Стандарди Основни ниво  Препознаје грађанске слободе-имовина и лична безбедност, једнакост грађана пред законом, слобода, вероипоовести, говора, писане 

речи, окупљање, удруживања, бирачко право.дипломатија Декалрација . Препознаје осећај припадности, заједничко ист искуство, 

простор, идентитет нације, умеће да наброји велике силе 

Средњи ниво препознаје устав Француске 1791, познаје основе биографије Наполеона Бонапарте,  простор освајања Наполеона Бонапарте, 

Напредни 

ниво 

препознаје како су појаве из прошлости повезане са садашњошћу, препознаје Устав СДА  уме да одреди на основу анализе историјског 

извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски 

контекстизвора  уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и историјски феномен)  уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени 

у одговарајућем историјском контексту, препознаје токове револуције у Европи, Русији 

Начин проверостварености  

стандарда постигнућа 

усмени одговори, активност на часу, сналажење на карти, рад на тексту, е-учење 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
р

б
и

 у
 1

9
 в

ек
у
 

- Српска револуција 

1804–1835. - Први 

српски устанак. - 

Други српски устанак  

- Прва владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића. - 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858.  - 

Друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића. - Србија 

на путу ка 

независности 1868– 

1878. - Црна Гора у 

доба владичанства. - 

Кнежевина Црна Гора 

Ученик ће:    Знати основна обележја револуција 

1804. узрок, повод, битка, значајне личности, 

положај Србије на завршетку револуције Бити у 

стању да на карти покаже кључне битке Првог и 

ДРугог српског устанка Познаваће значај и тип 

владавине Милоша Обреновића.   Разумети значај 

борбе за стицање аутономије Кнежевине Србије 

Знаће  значај развоја државних установа у 

аутономној Кнежевини.  Знаће основне 

каракеристике  владавине уставобранитеља 

Разумеће другу владавину кнеза Михајла и значај 

развоја државних установа у аутономној 

Кнежевини Србији Знаће узроке, повод, ток и 

последице ослободилачких ратова и  1876-1878 

Разумеће значај Берлинског конгреса Знаће како 

је настала и развијала се црногорска држава Знаће 

о положају српског народа у Хабсбуршкој 

монархији и Османском царству у 19 веку. Бити у 

стању да на историјској карти покаже простор на 

коме је српски народ ивео и државе у којима су 

Срби живели пре Берлинског конгреса и после 

њега 

наставне методе 

дијалошка рад на 

тексту 

демонстративноил

устративна  

  

облици рада 

фронтални рад у 

пару групни рад  

  

технике активног 

учења ,,мапа ума,, 

,,грозд,, ,, коцка,, 

,,инсерт техника,, 

,,вођено читање 

мисаоно се ангажују 
учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, 

креативне облике 

представљања 

наставног 

садржаја,користе 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу   

Српски језик: 

Циклус песама за 

ослобођење 

Србије; Горски 

вијенац; Вук 

Караџић 

Географија: 

Територија 

Србије, Црне 

Горе и Босне и 

Херцеговине; 

Грађанско 

васпитање:Ус 

тав; Музичка 

култура,,Што се 

боре мисли моје,, 

Стандарди Основни ниво  Појмови  Сретењски устав, црква,Карловачка митрополија,програм Начертаније имаће знање о биографији Доситеја 

Обрадовића, Вука Караџића, Карађорђа Петровића, Милош и Михајла Обреновића, Илије Гарашанина, Петра Петровића 

Његоша, Данила и Никола Петровић. Знаће ток Првог и Другог српског устанка, препознаје бина на дахије, зна да одреди пут 

до независности Србије и Црне Горе 

Средњи ниво Ученик ће знати шта је уставобранитељски покрет, умеће да наброји политичке партије, имаће знање о биографији Петра 

Великог, Марије Терезије, Милана и Александра Обреновића,  кнегиње Љубице 

Напредни ниво Ученик поседује знање о анексији Босне и Херцеговине, зна да наведе чланове Свете Алијансе , Тројне Антанте, Балаканског 

савеза 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмени одговори, активност на часу, сналажење на карти, рад на тексту, е-учење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: :Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвено географским 

објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у гео-простору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и 

исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету.Задацинаставе географије су вишеструки и њиховим остваривањем ученици се 

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

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

1
. 

У
В

О
Д

 У
 

П
Р

О
Г

Р
А

М
С

К
Е

 

С
А

Д
Р

Ж
А

Ј
Е

 

Наставни план и програм 

за предстојећу школску 

годину 

упознавање ученика са сврхом, 

циљевима, задацима и садржајима 

наставног програма географије за седми 

разред основне школе; истицање 

функције и значаја уџбеника,атласа и 

пратеће литературе у остваривању 

образовно-васпитних задатака 

- дијалошко-монолошки 

метод 

-активно слуша 

и разговара -

поставља 

питања 

 

2
. 
О

П
Ш

Т
Е

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
С

К
Е

 

О
Д

Л
И

К
Е

 А
З

И
Ј

Е
 

- Основни географски 

подаци о континенту: 

име, географски положај, 

границе и величина - 
Природно-географске 

одлике: хоризонтална и 

вертикална разуђеност 
континента, клима и 

биљни и животињски свет 

- Друштвеногеографске 

одлике: становништво 

активирање постојећих и стицање нових 

знања и основних географских података 

о Азији,уз коришћење географске карте; 

развијање способностиуочавања на 

географској карти природних и 

друштвеноекономских појава и процеса 

и њихових интерактивних веза и 

односа;разумевање појма регије и 

њихово издвајање према природним и 

друштвено-економским одликама и 

специфичностима; оспособљавање за 

правилно приказивање и обележавање 

геог.објеката и појава азијског   

- дијалошко-монолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустративн

е - колективни, 

индивидуални и групни рад -

интерактивне и 

кооперативне методе 

-активно 

слуша, 

посматра, 

бележи -

дискутује и 

излаже -уочава, 

описује, 

објашњава, 

показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, 

упоређује -

поставља  

Математика: 

површина, 

проценти - 

Историја: 

настанак народа, 

сеобе народа, 

велика 

географска 

открића и 

истраживачи - 

Биологија: 

 

 

332 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

насеља,природна 

богатства и привреда - 

Регионална и 

политичка подела 

континента, његових регија и држава на 

немој карти; развијање способности за 

самостално и тимско учење и 

истраживање 

 питања -повезује и 

примењује нова и 

знања са постојећим 

-препознаје на 

примеру -користи 

географску карту 

биљни и 

животињски 

свет,екологиј а, 

расе људи 

Стандарди Основни ниво  1.1.3.  Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте 1.4.2. Ученик именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене одлике  

Средњи ниво 2.1.3. Ученик препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 2.1.4.  Ученик приказује понуђене географске податке на немој карти 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком, табелом и схемом 2.4.2. Ученикописује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

Напредни ниво 3.1.1.  Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 3.4.3.  Ученикобјашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа 

3
. 
О

П
Ш

Т
Е

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
С

К
Е

 

О
Д

Л
И

К
Е

 А
Ф

Р
И

К
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- Основни географски 

подаци о континенту: 

име, географски 

положај, границе и 

величина- Природно-

географске одлике: 

хоризонтална и 

вертикална разуђеност 

континента, клима и 

биљни и животињски 

свет -

Друштвеногеографске 

одлике 

активирање постојећих и стицање нових 

знања и основних географских података 

о Северној Америци,уз коришћење 

географске карте; развијање способности 

уочавања на географској карти 

природних и друштвено - економских 

појава и процеса и њихових 

интерактивних веза и односа; 

разумевање појма регије и њихово 

издвајање према природним и 

друштвено-економским одликама и 

специфичностима; 

дијалошко-монолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустра

тивне - колективни, 

индивидуални и групни 

рад -интерактивне и 

кооперативне методе 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, 

показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, 

упоређује -поставља 

питања -повезује и 

примењује нова, 

Математика: 

површина, 

проценти - 

Историја: 

настанак народа, 

сеобе народа, 

велика 

географска 

открића и 

истраживачи - 

Биологија: 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

становништво, насеља, 
природна богатства и 

привреда Африке - 

Регионална и 

политичка подела 

Африке 

оспособљавање за правилно приказивање 

и обележавање геог.објеката и појава 

америчког континента, његових регија и 

држава на немој карти; развијање 

способности за самостално и тимско 

учење и истраживање; оспособљавање за 

коришћење различитог илустрованог 

материјала 

 знања са већ 

постојећим -

препознаје на 

примеру -користи 

географску карту 

 

Стандарди Основни ниво  1.1.3.  Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте 1.4.2. Ученик именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 2.1.3. Ученик препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 2.1.4.  Ученик приказује понуђене географске податке на немој карти 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком, табелом и схемом 2.4.2. Ученикописује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

Напредни ниво 3.1.1.  Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 3.4.3.  Ученикобјашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа 

4
. 
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 - Основни географски 

подаци о континенту: 

име, географски 

положај, границе и 

величина- Природно-

географске одлике: 

хоризонтална и 

вертикална разуђеност 

континента, клима и 

биљни и животињски 

свет- 

Друштвеногеографске 

одлике: становништво, 

насеља, 

активирање постојећих и стицање нових 

знања и основних географских података 

о Северној Америци,уз коришћење 

географске карте; развијање способности 

уочавања на географској карти 

природних и друштвено -економских 

појава и процеса и њихових 

интерактивних веза и односа; 

разумевањепојма регије и њихово 

издвајање према природним и 

друштвено-економским одликама и 

специфичностима; оспособљавање за 

правилно приказивање и обележавање 

геог.објеката и појава 

- дијалошко-монолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустра

тивне - колективни, 

индивидуални и групни 

рад -интерактивне и 

кооперативне методе 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, 

показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, 

упоређује -поставља 

питања -повезује и 

примењује нова 

Математика: 

површина, 

проценти - 

Историја: 

настанак народа, 

сеобе народа, 

велика 

географска 

открића и 

истраживачи - 

Биологија:биљни 

и животињски 

свет екологија 

расе људи 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

природна богатства и 

привреда Северне 

Америке - Регионална 

и политичка подела 

Северне Америке 

америчког континента, његових регија и 

држава на немој карти; развијање 

способности за самостално и тимско 

учење и истраживање; оспособљавање за 

коришћење различитих илустративних и 

других материјала 

 знање са већ 

постојећим -

препознаје на 

примеру -користи 

географску карту 

- Страни језици 

Стандарди Основни ниво  1.1.3.  Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте 1.4.2. Ученик именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 2.1.3. Ученик препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 2.1.4.  Ученик приказује понуђене географске податке на немој карти 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком, табелом и схемом 2.4.2. Ученикописује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

Напредни ниво 3.1.1.  Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 3.4.3.  Ученикобјашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа 

5
. 

О
П

Ш
Т

Е
 Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

С
К

Е
 

О
Д

Л
И

К
Е

 С
Р

Е
Д

Њ
Е

 А
М

Е
Р

И
К

Е
 

- Основни географски  

подаци о регији, 

географски положај, 

границе и величина- 

Природно-географске 

одлике: хоризонтална 

и вертикална 

разуђеност, клима и 

биљни и животињски 

свет- 

Друштвеногеографске 

одлике: становништво, 

насеља, природна 

богатства и привреда 

Средње Америке 

активирње постојећих и стицање нових 

знања и основних географских података 

о Средњој Америци,уз коришћење 

географске карте; развијање способности 

уочавања на географској карти 

природних и друштвеноекономских 

појава и процеса и њихових 

интерактивних веза и односа; 

разумевање појма регије и њихово 

издвајање према природним и 

друштвено-економским одликама и 

специфичностима; оспособљавање за 

правилно приказивање и обележавање 

геог.објеката и појава Средње Америке, 

њених регија и држава на немој карти 

- дијалошко-монолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустра

тивне - колективни, 

индивидуални и групни 

рад -интерактивне и 

кооперативне методе 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, 

показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, 

упоређује -поставља 

питања -повезује и 

примењује нова 

знање са већ 

постојећим -

препознаје на  

Математика: 

површина, 

проценти - 

Историја: 

настанак народа, 

сеобе народа, 

велика 

географска 

открића и 

истраживачи - 

Биологија:биљни 

и животињски 

свет, екологија, 

раса људи 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

- Регионална и 

политичка подела 

Средње  Америке - 

Мексико – основне 

географске одлике 

развијање способности за самостално и 

тимско учење и истраживање; 

оспособљавање за коришћење 

различитог илустративног и другог 

материјала. 

 нова знања са већ 

постојећим -
препознаје на 

примеру -користи 

географску карту 

 

Стандарди Основни ниво  1.1.3.  Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте 1.4.2. Ученик именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 2.1.3. Ученик препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 2.1.4.  Ученик приказује понуђене географске податке на немој карти 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком, табелом и схемом 2.4.2. Ученикописује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

Напредни ниво 3.1.1.  Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 3.4.3.  Ученикобјашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа 

7
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- Основни географски 

подаци о континенту: 

име, географски 

положај, границе и 

величина - Природно-

географске одлике: 

хоризонтална и 

вертикална разуђеност 

континента, клима и 

биљни и животињски 

свет- 

Друштвеногеографске 

одлике: становништво, 

насеља, природна 

богатства ипривреда 

Аустралије и Океаније 

активирање постојећих и стицање нових 

знања и основних географских података 

о Аустралији и Океанији,уз коришћење 

географске карте; развијање способности 

уочавања на географској карти 

природних и друштвено-економских 

појава и процеса и њихових 

интерактивних веза и односа; 
разумевање појма регије и њихово 

издвајање према природним и 

друштвено-економским одликама и 

специфичностима; оспособљавање за 

правилно приказивање и обележавање 

геог.објеката и појава Аустралије и 

Океаније, њених регија и држава на 

немој карти; развијање 

- дијалошко-монолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустра

тивне - колективни, 

индивидуални и групни 

рад -интерактивне и 

кооперативне методе 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, 

показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, 

упоређује -поставља 

питања -повезује и 

примењује 

новазнања са већ 

постојећим -

препознаје на 

примеру -користи 

географску карту  

Математика: 

површина, 

проценти - 

Историја: 

настанак народа, 

сеобе народа, 

велика 

географска 

открића и 

истраживачи- 

Биологија: 

биљни и 

животињски 

свет,екологиј а, 

расе људи 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

- Регионална и 

политичка подела 

Аустралије и Океаније 

- Државе: Аустралија и 

Нови Зеланд 

способности за самостално и тимско 

учење и истраживање; оспособљавање за 

коришћење различитог илустративног и 

другог материјала 

   

Стандарди Основни ниво  1.1.3.  Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте 1.4.2. Ученик именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 2.1.3. Ученик препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 2.1.4.  Ученик приказује понуђене географске податке на немој карти 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком, табелом и схемом 2.4.2. Ученикописује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

Напредни ниво 3.1.1.  Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 3.4.3.  Ученикобјашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа 

8
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- Основни географски 

подаци,истраживања 

Арктика и Антарктика, 

географски положај и 

величина - Економски 

подаци, природна 

богатства на Арктику и 

Антарктику 

активирање постојећих и стицање нових 

знања и основних географских података 

о поларним областима,уз коришћење 

географске карте; упознавање са 

географским открићем и истраживањем 

поларних области; развијање 

способности уочавања на географској 

карти природних и друштвено-

економских појава и процеса и њихових 

интерактивних веза и односа; 

оспособљавање за правилно приказивање 

и обележавање геог.објеката и појава на 

немој карти; развијање способности за 

самостално и тимско учење и 

истраживање; оспособљавање за 

коришћење различитог илустративног и 

другог материјала 

- дијалошко-монолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустра

тивне - колективни, 

индивидуални и групни 

рад -интерактивне и 

кооперативне методе 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, 

показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, 

упоређује -поставља 

питања -повезује и 

примењује нова 
знања са већ 

постојећим -

препознаје на 

примеру -користи 

географску карту 

Математика: 

површина, 

проценти - 

Историја: велика 

географска 

открића и 

истраживачи - 

Биологија: 

животињски 

свет,екологија, 

расе људи 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
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Основни ниво  1.1.3.  Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте 1.4.2. Ученик именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене одлике 
Средњи ниво 2.1.3. Ученик препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 2.1.4.  Ученик приказује понуђене географске податке на немој карти 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком, табелом и схемом 2.4.2. Ученикописује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

Напредни ниво 3.1.1.  Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 3.4.3.  Ученикобјашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа 
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- Колонијализам, 

деколонизација и 

неоколонијализам - 

Савремени политичко-

географски процеси у 

свету, интеграције и 

глобализам - 

Формирање политичке 

карте света 

стицање нових знања о Земљи (екумени) 

као заједничком станишту човека; 

усвајање нових појмова 

(неоколонијализам, интеграције, 

глобализам); препознавање Уједињених 

нација, највеће светске глобалне 

организације држава или влада, као 

носиоца борбе за мир, толеранцију, 

људска права и слободе; развијање 

толерантног става према различитим 

народима, њиховим културама и начину 

живота; васпитавање ученика за живот и 

рад у духу хуманизма, истинољубивости, 

солидарности и других моралних 

вредности 

- дијалошко-монолошке 

методе - текстуалне - 

демонстративноилустра

тивне - колективни, 

индивидуални и групни 

рад -интерактивне и 

кооперативне методе 

-активно слуша, 

посматра, бележи -

дискутује и излаже -

уочава, описује, 

објашњава, 

показује, 

демонстрира - 

истражује, 

процењује, 

упоређује -поставља 

питања -повезује и 

примењује нова 

знања са већ 

постојећим -

препознаје 

напримеру -користи 

географску карту 

- Историја: 

географска 

открића, ратови 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  1.1.3.  Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

1.4.2. Ученик именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 
Средњи ниво 2.1.3. Ученик препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом  

2.1.4.  Ученик приказује понуђене географске податке на немој карти картографским изражајним средствима (бојама, 

линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), графиком, табелом и схемом  

2.4.2. Ученикописује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

Напредни ниво 3.1.1.  Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте  

3.4.3.  Ученикобјашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) 

на ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмено испитивање, писмене провере, ученички радови и статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ФИЗИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: : Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и да упознају природне појаве и основне природне законе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном 

животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких 

закона у свакодневном животу и раду 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

К
Р

Е
Т

А
Њ

Е
 И

 С
И

Л
А

 

Сила као узрок промене 

брзине тела. Појам убрзања.   

Успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања. 

Други Њутнов закон.  

Динамичко мерење силе.  

Равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер 

брзине и убрзања.  Тренутна 

и средња брзина тела.  

Зависност брзине и пута од 

времена при равномерно 

променљивом 

праволинијском кретању.  

Графичко представљање 

зависности брзине и пута од 

времена код равномерно 

праволинијског кретања. 

Развијање уверења ученика да су 

знања о природним појавама резултат 

извођења огледа и анализе резултата; 

наставак анализе кретања тела, 

увођење појмова: убрзање,стално 

убрзање,тренутна брзина; 

Разликовање скаларних величина од 

оних које су одређене интензитетом, 

правцем и смером, развијање 

графичке писмености                       

Схватање појмова инерција, 

инертност; наставак анализе кретања 

тела улажењем у узроке промене 

брзине, успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања; разумевање 

узајамног деловања тела, примена 

Њутнових закона и њихово логично 

повезивање, продубљивање и 

проширивање стечених знања 

Групни рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решавање 

задатака код куће и на 

часу,рад у 

лабораторији, цртање 

графика, асоцијације 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, 

изводи огледе, црта, 

дискутује, повезује,  

анализира,  размишља,  

примењује стечена 

знања , решава 

проблеме, повезује са 

свакодневним животом 

учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази 

материјал,изводи 

огледе,бележи, 

коментарише,образлаже 

Физичко  

васпитање 

,биологија, 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Графичко представљање 

зависности брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог 

праволинијског кретања.  

Међусобно деловање два 
тела - силе акције и 

реакције. Трећи Њутнов 

закон. 

    

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за дужину, 

масу,запремину,време, препозна јединицу за брзину,зна основна правила мерења,з меридужину,масу,запремину, 

температуру и време,да се придржава основних правила у лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.1.1, 

ФИ.1.2.2, ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.2  ФИ.1.4.3. ФИ.1.4.4.  ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6.   ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:зна шта је механичко кретање и које га величине описују, користи префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина једне јединице у другу нпр. километре у метре,користи и интерпретира табеларни и 

графички приказ физичких зависности величина, препозна убрзано кретање,разуме како односи сила утичу на врсту 

кретања, препозна векторске величине,врши једноставна уопштавања и систематизације резултата,реализује 

експеримент по упутству ,разуме и примењује основне математичке формулације односе и законитости у 

физици,реализује експеримент по упутству ФИ.2.1.4.ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2.    ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2.  ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.1.  ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.3 

Напредни ниво Ученик уме да:примењујеодносе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско 

кретање,претвара јединице изведених величина у јединице SIсистема,доноси релевантне закључке на основу 

резултата мерења,зна грешке мерења препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или 

експериментом ФИ.3.2.1.   ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3.   ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу, лабораторијске вежбе,цртање 

графика,читање графика,континуирано праћење 

К
Р
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Т

А
Њ

Е
 Т

Е
Л
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Убрзање при кретању тела 

под дејством силе теже. 

Галилејев оглед. Слободно 

падање тела, бестежинско 

стање. Хитац навише и 

наниже. Силе трења и силе 

отпора средине. Утицај 

ових сила на кретање тела.  

Кроз  примере и огледе проширити 

знање о гравитацији и кретању тела 

под дејством силе теже, ученици 

треба да разликују силу теже и 

тежину тела(безтежинско стање). 

Развијање логичког мишљења код 

ученика и схватање узрока силе 

трења и силе отпора средине и 

утицаја ових силе на кретање тела 

Групни рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решавање 

задатака код куће и на 

часу,рад у 

лабораторији, цртање 

графика, асоцијације 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, 

изводи огледе, црта, 

дискутује, повезује,  

анализира,  

размишља,  

примењује стечена 

знања , решава 
проблеме, повезује  

Географија, 

техничко  

образовање 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Одређивање убрзања тела 

које слободно пада  

одеђивање коефицијетна 

трење клизања 

  са свакодневним 

животом учествује у 

групном раду,чита, 

истражује,  проналази 

материјал,изводи 

огледе бележи 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тело које мирује или се креће равномерно, 

израчуна средњу брзину,пређени пут или протекло време ако су познате остале две величине, чита мерну скалу и да 

одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за дужину и време, препозна јединицу за брзину, се 

придржава основних правила у лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.1.1.  ФИ.1.2.1. ФИ.1.4.1.  ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3.  ФИ.1.4.4. ФИ.1.4.5.  ФИ.1.4.6. ФИ.1.7.1.  ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:зна основне особине гравитационе силе,зна шта је механичко кретање и које га величине описују, 

користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина једне јединице у другу нпр. километре у 

метре,користи и интерпретира табеларни и графички приказ физичких зависности величина, препозна убрзано 

кретање,разуме како односи сила утичу на врсту кретања, препозна векторске величине,врши једноставна 

уопштавања и систематизације резултата,реализује експеримент по упутству разуме и примењује основне 

математичке формулације односе и законитости у физици ФИ.2.1.2. ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2.  ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2.  

ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4.  ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2.  ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.3. 

Напредни ниво Ученик уме да: примењујеодносе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско 

кретање,претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на основу 

резултата мерења,зна грешке мерења препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или 

експериментом ФИ.3.2.1.  ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3.  ФИ.3.7.1.           ФИ.3.7.2. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу, лабораторијске вежбе,петоминутни 

тест,континуирано праћење 

Р
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Деловање две силе на тело 

дуж истог правца  Појам и 

врсте равнотеже тела. 

Полуга, момент силе. 

Равнотежа полуге и њена 

примена Сила потиска у 

течности и гасу. 

Архимедов закон и његова 

примена Пливање и 

тоњење тела Одређивање 

густине 

Ученик треба да зна да слаже и 

разлаже силу, да усвоји појам 

равнотеже тела и стекне навику да 

стечено знање користи у 

новонасталим условима (да примени 

полугу код простих машина) и усвоји 

појам момента силе; да упозна силу 

потиска и научи Архимедов закон; да 

зна када тело плива, а када тоне 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решавање 

задатака код куће и на 

часу,рад у 

лабораторији, цртање 

графика, асоцијације 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, 

изводи огледе, црта, 

дискутује, повезује,  

анализира,  

размишља,  

примењује стечена 

знања , решава 

проблеме, повезује са 

свакодневним 

животом 

Биологија 

физичко 

васпитање, 

техничко 

образовање, 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

чврстих тела применом 

Архимедовог закона 

  учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази материјал 

изводи огледе 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока,  се придржава основних правила у 

лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.4.1.  ФИ.1.4.3. ФИ.1.4.5.  ФИ.1.4.6. ФИ.1.7.1.  ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:уме дапрепозна кад је полуга у стању равнотеже,разуме и примењује концепт густине, користи 

префиксе и претвара бројне вредности физичких величина једне јединице у другу нпр. километре у метре,користи и 

интерпретира табеларни и графички приказ физичких зависности величина, препозна убрзано кретање,разуме како 

односи сила утичу на врсту кретања, препозна векторске величине,врши једноставна уопштавања и систематизације 

резултата,реализује експеримент по упутству ФИ.2.1.3.  ФИ.2.1.5. ФИ.2.1.6.  ФИ.2.4.1. ФИ:2.4.2. ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.3. 

Напредни ниво Ученик уме да:разуме и примењује услове равнотеже полуге,зна какав је однос сила које делују на тело  које мирује 

или се равномерно креће,примењујеодносе између физичких величина које описују равномерно променљиво 

праволинијско кретање,претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на 

основу резултата мерења,зна грешке мерења препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или 

експериментом ФИ.3.1.1. ФИ.3.1.2. ФИ.3.1.4. ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3. ФИ3.7.1. ФИ.3.7.2 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу, лабораторијске вежбе 

 

Р
А

Д
,С

Н
А

Г
А

 И
 Е

Н
Е

Р
Г

И
Ј

А
 

Механички рад. Рад силе. 

Рад силе теже и силе 

трења.  Квалитативно 

увођење појма  механичке 

енергије тела. Кинетичка 

енергија тела. 

Потенцијална енергија. 

Гравитациона 
потенцијална енергија 

тела.  Веза између промене 

механичке енергије тела и 

извршеног рада. Закон о 

одржању механичке 

енергије 

Формирапредставе о узајамној 

условљености појава у природи код 

ученика, увођење физичких величина 

– рад, снага и енергија и њихових 

мерних јединица. Ученик да разуме 

да је рад силе једнак промени 

енергије, а закон о одржању енергије 

да зна да примени. Решавање 

практичних задатака. 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решавање 

задатака код куће и на 

часу,рад у 

лабораторији, цртање 

графика, асоцијације 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује 

стечена знања , решава 

проблеме, повезује са 

свакодневним животом 
учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази 

материјал,изводи 

огледе,бележи, 

коментарише,образлаже 

Физичко  

васпитање, 

техничко  

образовање 

,биологија, 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Снага. Коефицијент корисног 

дејства.  Одређивање рада 

силе под чијим дејством сe 

тело креће по различитим 

подлогама.  Провера закона 

одржања механичке енергије 

помоћу колица.    

    

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тело које мирује или се креће равномерно, 

чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за дужину , 

масу,запремину,време, препозна јединицу за брзину,зна основна правила мерења,меридужину,масу,запремину, 

температуру и време,да се придржава основних правила у лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.1.1.  

ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3. ФИ.1.4.4.  ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6. ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:зна особине гравитационе силе ,зна шта је механичко кретање и које га величине описују, користи 

префиксе и претвара бројне вредности физичких величина једне јединице у другу нпр. километре у метре,користи 

и интерпретира табеларни и графички приказ физичких зависности величина, препозна убрзано кретање,разуме 

како односи сила утичу на врсту кретања, препозна векторске величине,врши једноставна уопштавања и 

систематизације резултата,реализује експеримент по упутству ФИ.2.1.2.  ФИ.2.4.1. ФИ:2.4.2. ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.1 ФИ.2.5.3  ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.3. 

Напредни ниво Ученик уме да: примењујеодносе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско 

кретање,претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на основу 

резултата мерења,зна грешке мерења препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или 

експериментом,разуме да се укупна механичка енергија  тела при слободном паду одржава ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.1  ФИ3.7.1.            ФИ.3.7.2 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу, лабораторијске вежбе,континуирано 

праћење 

Т
О

П
Л

О
Т

Н
Е

 П
О

Ј
А

В
Е

 Топлотно ширење тела. 

Појам и мерење температуре 

Количина топлоте. 

Специфични топлотни 

капацитет. Топлотна 
равнотежа.  Честични састав 

супстанције: молекули и 

њихово хаотично кретање. 

Унутрашња енергија и 

температуре 

Формирање научног погледа на 

свет, уочавање узрочно-

последичних веза између појава. 

Ученик  треба да разуме процес 

преношења унутрашње енергија и 

да прави разлику између 

температуре и топлоте, да зна да 

мери температуру и да решава 

занимњиве задатак 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решавање 

задатака код куће и на 

часу,рад у 

лабораторији цртање, 

графика и асоцијације 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује 

стечена знања , решава 

проблема повезује са 
свакодневним животом 

учествује у групном 

раду,чита, истражује,   

Техничко  

образовање, 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Мерење температуре 

мешавине топле и хладне 

воде после успостављања 

равнотеже 

  проналази 

материјал,изводи 

огледе,бележи, 

коментарише,образлаже 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за дужину , 

масу,запремину,време, зна основна правила мерења,меридужину,масу,запремину, температуру и време,знада се 

механичким радом може мењати температура тела,зна да агрегатно стање зависи од температуре тела,да се 

придржава основних правила у лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.4.1.  ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3. ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6.  ФИ.1.5.1. ФИ.1.5.2.  ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:зна да унутрашња енергија зависи од температуре,зна да запремина тела зависи од 

температуре,користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина једне јединице у другу нпр. 

километре у метре,разуме како односи сила утичу на врсту кретања, врши једноставна уопштавања и 

систематизације резултата,реализује експеримент по упутству ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. ФИ.2.5.4. 

ФИ.2.5.5. ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.3 

Напредни ниво Ученик уме да:претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на 

основу резултата мерења,зна грешке мерења препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или 

експериментом,препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. ФИ.3.5.2. ФИ.3.7.1.             ФИ.3.7.2. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања ,контролна вежба,активност на часу. 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    144 

 

Предмет:  МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    4 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: :  Математика има за циљ да омогући ученику успешно настављање математичког образовања и 

самообразовање, као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личноси ученика.  

Ученике треба оспособити да:  -да схвате појам квадрата рационалног броја и квадратних корена.  -умеју да одреде приближну вредност броја, -схватају 

реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру.  -упознају скуп реалних бројева 

као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева.  -упознају појам степена и операције са степенима.  -умеју да изводе основне рачунске 

операције са мономима и полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза.  -упознају правоугли координатни сyстем и његову примену.  -

добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практично примене.  -знају Питагорину теорему и умеју да примене код свих геометријских 

фигура у којима се може уочити правоугли троугао.  -познају најважнија својства многоугла и троугла.  -знају најважније обрасце у вези са многоуглом и 

троуглом и да их могу применити у одговарајућим задацима.  -схвате појам и својства пропорције.  -схвате појам сличности троугла и умеју да примене у 

једноставнијим случајевима. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Р
Е

А
Л

Н
И

  
Б

Р
О

Ј
Е

В
И

 

Квадрат рационалног броја.  

Решавање једначине x²=a, 

a>0; постојање 

ирационалних бројева. 

Реални бројеви и бројевна 

права.  Квадратни корен, 
једнакост √a²=|a|.  

Децимални запис реалног 

броја; приближна вредност 

реалног броја. Основна 

својства операција с реалним 

бројевима. 

формирање појмова квадратног 

корена и аритметичког квадратног 

корена упознавање и поимање 

ирационалног броја извођење 

рацунских операција са реалним 

бројевима схвати приказивање 

реалних бројева на бројевној правој 
Ученик разуме, повезује уочава 

узрочно последичне везе анализира.. 

-фронтални  -

индивидуални  -групни  

-рад у пару 

уочава  закључује  

проверава, учествује у 

групном раду, 

истражује, анализира 

Српски језик- 

Врсте речи 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да:- 

Средњи ниво Ученик уме да: 2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен; 

Напредни ниво Ученик уме да: 3.2.2. користи особине степена и квадратног корена; 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару) -писмене провере (писмени задаци, 

контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања, стандардизовани тестови, генерацијско 

тестирање на нивоу школе...); -статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених провера, 

постигнућа ученика на крају класификационог периода иницијалних, критеријумских, стандардизованих тестова, резултата са такмичења, 

завршног испита, резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе);   

 П
И

Т
А

Г
О

Р
И

Н

А
 Т

Е
О

Р
Е

М
А

 

Питагорина теорема. 

Важније примене 

Питагорине теореме.  

Конструкције тачака на 

бројевној правој које 

одговарају бројевима √2, 

√3, √5 итд. 

знају Питагорину теорему и умеју да 

је примене код свих геометријских 

фигура, знају њене важније примене, 

оспособљавање за конструктивно 

одређивање тачака бројевне праве које 

одговарају бројевима √2; √3; √5 

-фронтални 

-индивидуални  

-групни   

-рад у пару 

Уочава, закључује  

проверава, учествује у 

групном раду, истражује, 

анализира,   

 

 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује основне врсте троуглова, 

зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на 

основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку;  уме да израчуна непознату страницу 

правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему).  1.4.4. при мерењу бира одговарајућу мерну 

јединицу; заокружује величине исказане датом мером. 
Средњи ниво Ученик уме да: 2.3.2. уме да одреди однос углова и страница у троуглу и збир углова у троуглу и четвороуглу и да 

решава задатке користећи Питагорину теорему;  2.4.3. уме да дату величину искаже приближном вредношћу 

Напредни ниво Ученик уме да: 3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и 

површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка;  3.4.2. процењује и 

заокружује дате податке и рачуна са таквим приближним вредностима;   

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару) -писмене провере (писмени задаци, 

контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања, стандардизовани тестови, генерацијско 

тестирање на нивоу школе...); -статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених провера, 

постигнућа ученика на крају класификационог периода иницијалних, критеријумских, стандардизованих тестова, резултата са такмичења, 

завршног испита, резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе);   
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Ц
Е

Л
И

 И
 Р

А
Ц

И
О

Н
А

Л
Н

И
 

А
Л

Г
Е

А
Р

С
К

И
 И

З
Р

А
З

И
 

Степен чији је изложилац 

природан број; операције са 

степенима; степен производа,  

количника и степена.  

Алгебарски изрази. Полиноми и 

операције (мономи, сређени 

облик, збир, разлика,  производ 

полинома).  Операције с 

полиномима (трансформације 

збира, разлике и производа 

полинома у  сређени облик 

полинома). Квадрат бинома и 

разлика квадрата и примене.  

Растављање полинома на 

чиниоце. 

степен чији је изложилац 

природан број; операције са 

степенима; степен производа, 

количника и степена 

алгебарски изрази, полиноми и 

операције (мономи, сређени 

облик, збир, разлика, производ 

полинома) операције са 

полиномима (трансформације 

збира, разлике и производа 

полинома у сређени облик 

полинома) квадрат бинома и 

разлика квадрата и примене  

растављање полинома на 

чиниоце  

фронтални  -

индивидуални  -

групни  -рад у пару 

Уочава, закључује  

проверава, учествује у 

групном раду, истражује, 

анализира, закључује 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: 1.2.2. уме да израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима. ;  1.2.3. сабира, 

одузима и множи мономе; 

Средњи ниво Ученик уме да: 2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен;  2.2.3. сабира и одузима полиноме, 

уме да помножи два бинома и да квадрира бином; 

Напредни ниво Ученик уме да: 3.2.2. користи особине степена и квадратног корена; 3.2.3. зна и примењује формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; -увежбано трансформише алгебарске изразе, своди их на најједноставнији облик; 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару) -писмене провере (писмени задаци, 

контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања, стандардизовани тестови, 

генерацијско тестирање на нивоу школе...); -статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата 

писмених провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода иницијалних, критеријумских, стандардизованих 

тестова, резултата са такмичења, завршног испита, резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе);   

  

М
Н

О
Г

О
У

Г
А

О
 Многоугао - појам и врсте. Збир 

углова многоугла. Број 

дијагонала многоугла.  

Правилни многоуглови (појам, 

својства, конструкције). Обим и 

површина многоугла. 

формирање појма многоугла и 

врсте збир углова многоугла и 

број дијагонала у многоуглу 

правилни многоуглови (појам, 

својства, конструкције) обим и 

површина многоугла  

 

фронтални  -

индивидуални  -

групни  -рад у пару 

Уочава, закључује  

проверава, учествује у 

групном раду, истражује, 

анализира, 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:-  

Средњи ниво Ученик уме да:-  

Напредни ниво Ученик уме да:-  

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару) -писмене провере (писмени задаци, 

контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања, стандардизовани тестови, генерацијско 

тестирање на нивоу школе...); -статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених провера, 

постигнућа ученика на крају класификационог периода иницијалних, критеријумских, стандардизованих тестова, резултата са такмичења, 

завршног испита, резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе);   

З
А

В
И

С
Н

Е
 

В
Е

Л
И
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И

Н
Е
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Њ
И

Х
О

В
О

 

Г
Р

А
Ф

И
Ч

К
О

 

П
Р

Е
Д

С
Т

А
В

Љ

А
Њ

Е
 

Правоугли координатни 

систем у равни.  Пропорција. 

Примери практичне примене 

директне и обрнуте 

пропорционалности  

(пропорционална подела 

суме, проценти и др.) 

правоугли координатни сyстем у 

равни пропорција примена у 

пракси директне и обрнуте 

пропорционалности 

(пропорционална подела,проценти 

и друго) 

-фронтални 

-индивидуални  

-групни   

-рад у пару 

Уочава, закључује  

проверава, 

учествује у 

групном раду, 

истражује, 

анализира,   

 

Физика сила и 

кретање кретање,  

Хемија- Хомогене 

смеше – раствори 

Ликовна култура- 

Пропорције, 

 

 

 

 

 

 

Стандарди 

Основни ниво  Ученик уме да: 1.5.1. изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке 

у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно;  1.5.2. чита и разуме податак 

са графикона, дијаграма или из табеле, и одређује минимум или максимум зависне величине;  1.5.3. 

податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто;  1.5.4.одреди задати проценат неке величине;  1.2.4. 

одреди вредност функције дате таблицом или формулом;  1.4.3. користи различите апоене новца; 
Средњи ниво Ученик уме да: 2.5.1.влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централносиметричних итд);  2.5.2.чита једноставне дијаграме и табеле.  2.5.3. обради прикупљене податке и 

представи их табеларно или графички;  2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на 

пример, промена цене неког производа за дати проценат );  2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију 

y=ax и графички интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује 

непознати члан пропорције;  2.4.2. претвора износ једне валуте у другу правилно постављајућиодговарајућу 

пропорцију; 

Напредни ниво Ученик уме да: 3.5.1. уме да одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове;  3.5.2. тумачи 

дијаграме итабеле;  3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама;  3.2.4. разликује директнои обрнуто 

пропорционалне величине и то изражава одговарајућим записом; 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару) -писмене провере (писмени задаци, 

контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања, стандардизовани тестови, генерацијско 

тестирање на нивоу школе...); -статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених провера, 

постигнућа ученика на крају класификационог периода иницијалних, критеријумских, стандардизованих тестова, резултата са такмичења, 

завршног испита, резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе);   

 

349 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

К
Р

У
Г

 

Централни и периферијски угао 

у кругу.  Обим круга, број π. 

Дужина кружног лука Површина 

круга, кружног исечка и 

кружног прстена 

упознавање нових 

геометријских појмова 

(централни,периферијски угао 

круга, исечак) одређивање 

обима и површине круга 
упоређивање површине исечка 

и кружног лука упознавање са 

појмом броја 

-фронтални 

-индивидуални  

-групни   

-рад у пару 

Уочава, закључује  

проверава, учествује у 

групном раду, истражује, 

анализира,   

 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: 1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника); 

Средњи ниво Ученик уме да: 2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена;  2.4.1. пореди величине које су изражене 

различитим мерним јединицама за дужину и масу; 

Напредни ниво Ученик уме да: 3.3.3. уме да одреди централни и периферијски угао, рачуна површину кружног исечка, дужину кружног лука;  

3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима; 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару) -писмене провере (писмени задаци, 

контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања, стандардизовани тестови, 

генерацијско тестирање на нивоу школе...); -статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата 

писмених провера, постигнућа ученика на крају класификационог периода иницијалних, критеријумских, стандардизованих 

тестова, резултата са такмичења, завршног испита, резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе);   

  

С
Л

И
Ч

Н
О

С
Т

 Пропорционалне величине. 

Троуглови са једнаким угловима 

- слични троуглови - и  

пропорционалност њихових 

страница. Примене сличности. 

појам размере и 

пропорционалности сличност 

троуглова, коефицијент 

сличности  примена сличности 

код једноставних 

конструктивних задатака однос 

површина сличних троуглова 

-фронтални 

-индивидуални  

-групни   

-рад у пару 

Уочава, закључује  

проверава, учествује у 

групном раду, истражује, 

анализира,   

 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:-  

Средњи ниво Ученик уме да:-  

Напредни ниво Ученик уме да:-  

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару) -писмене провере (писмени задаци, 

контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања, стандардизовани тестови, генерацијско 

тестирање на нивоу школе...); -статистичка и квалитативна обрада и анализа постигнућа (обрада и анализа резултата писмених провера, 

постигнућа ученика на крају класификационог периода иницијалних, критеријумских, стандардизованих тестова, резултата са такмичења, 

завршног испита, резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада школе);   
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  БИОЛОГИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: :  Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају здравствену 

културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља.  Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, 

навике, запажања, способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу половима. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1
. 

 

 П
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Е
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О
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Ј
 

Љ
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С
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Е

 

В
Р

С
Т

Е
 

Стицање знања о грађи 

човечјег тела, пореклу и развоју 

људске врсте. Усвајање 

основних знања о постепеном 

развитку савременог човека и 

еволутивном положају човека 

данас. 

- да науче основне податке о 

развоју људске врсте - да развију 

свест о властитом пореклу и 

положају у природи - да разумеју 

етапе у развоју савременог човека 

и еволуциони положај данас 

-фронтални -рад у 

групи -индивидуални -

монолошка -дијалошка 

-демонстарција -

дискусија -текст метода 

-разговор 

-слуша -говори -пита -

посматра -пише -црта -

стиче самопоуздање -

самопроцењује свој рад 

-учествује у дијалогу 

историја 

географија  

ликовна 

култура 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи и етапе Земљине историје.  -зна да 

живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа. -зна 

шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружењаБИ.1.3.8., БИ.1.3.9., БИ.1.4.8. 

Средњи ниво Ученик уме да: -уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале 

деловањем еволуционих механизама.  БИ.2.3.5. 

Напредни ниво Ученик уме да: -разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и 

популација других врста. -разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим 

условима целе планете.  БИ.3.3.6.     БИ.3.4.8.  

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање,анализа домаћих задатака,активност на часу. 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

2
. 

Г
Р

А
Ђ

А
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В
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Ч
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Е
Л

А
 Основни нивои организације 

биолошких система.Ћелија, 

ткива, органи, органски системи 

– организам као целина. 

Упознавање обољења и повреде 

органских система, основна 

правила пружања прве помоћи, 

неопходне хигијенске навике.  

-да упозна грађу и 

функционисање организма - да 

усвоји одређене хигјенске 

навике - да стиче одговорност 

за лично здравље и здравље 

других људи 

-фронтални -рад у 

групи -рад у пару -

индивидуални -

монолошка -

дијалошка -

демонстарција -

практични рад -

дискусија -текст 

метода -разговор 

слуша, -говори -пита -

посматра -пише -црта -

стиче самопоуздање -

самопроцењује свој рад -

учествује у дијалогу 

-хемија 

-ликовна 

култура -

чувари 

природе -

физика -

физичко 

васпитање 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: -зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим се одељцима одвијају разноврсни 

процеси,и зна основне карактеристике грађе тих ћелија. -зна основне карактеристике грађе биљака,животиња и човека и основне 

функције које се обављају на нивоу организма. -познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни 

процеси. -разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном. -разуме да су поједини процеси заједники 

за сва жива бића(дисање,надражљивост,покретљивост,растање,развиће,разможавање). -зна да организми функционишу као 

независне целине у сталној интеракцији са околином. -зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал. -зна за појам и 

основну улогу хромозома. -зна основне принципе наслеђивања. -зна основне мере за одржавање личне и хигијене околине и 

разуме зашто је важно да их се придржава. -разуме значај примене хигијенских наука у исхрани и посебно значај термичке обраде 

хране. -разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима. -разуме 

зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести(епидемије и пандемије). -препознаје 

основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да 

интервенише од стања када мора да се обрати лекару. -разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и опасности до 

којих може да доведе неуравнотежена исхрана и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница. -разуме 

да загађење животне средине и неке природне појаве(УВ зрачење)неповољно утичу на здравље човека. -зна и разуме какав значај 

за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна,одмора). -разуме да постоје полне 

болести,познаје мере превенције и могуће путеве инфекције,као и њихове негативне последице по здравље. -зна да болести 

зависности(претерена употреба дувана,алкохола,дроге)неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати 

за помоћ. -уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истаживање,попуни формулар,прикаже резултате у 

табели и извести о резултату. -уме по упутству да изведе унапред постављен експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз 

помоћи навођење наставника. БИ.1.2.2., БИ.1.2.3., БИ.1.2.4., БИ.1.2.5., БИ.1.2.6., БИ.1.2.7., БИ.1.3.3.,  БИ.1.3.4., БИ.1.3.5.,БИ.1.5.1.      

БИ.1.5.2., БИ.1.5.3., БИ.1.5.4., БИ.1.5.5., БИ.1.5.6., БИ.1.5.7. ,БИ.1.5.8., БИ.1.5.9. БИ.1.5.12., БИ.1.6.2.  БИ.1.6.4.  

Средњи ниво Ученик уме да: -зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке:зна да се ћелије које врше исту функцију 

групишу и обарзују ткива,ткива са истом функцијом органе,органе са истом функцијом системе органа. -разуме да и у биљној и 

животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују,при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање. -

познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи. -зна да је неопходна координација функција у вишећелијским 

организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију. -зна да нервни и ендокрини сиистеми  имају улогу у 

одржавању хомеостаза. -разуме механизам настанка зигота. 

 

 

352 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Стандарди Средњи ниво -разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке,али нису идентични са њима. -познаје основне механизме деловања 

превентивних мера у очувања здравља. -разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница. -

зна како се чува хранљива вредност хране. -зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека. -зна 

механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и понашање(утицај алкохола,различитих врста 

дрога,енергетских напитака и сл.). -уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података,систематизује податке и извести 

о резултату. -зна шта је грешка инстумента и прецизност мерења и уме да по упутству да калибрише инструмент. -уме,уз помоћ 

наставника,да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата. -уме на задатом примеру,уз помоћ 

наставника,да постави хипотезу,формира и реализује једноставан експеримент и извести о резултату. БИ.2.2.2. , БИ.2.2.6.      

БИ.2.2.7.. БИ.2.2.8., БИ.2.2.9,. БИ.2.3.2.,БИ.2.3.3., БИ.2.5.1., БИ.2.5.2., БИ.2.5.3., БИ.2.5.4., БИ.2.5.5., БИ.2.6.1., БИ.2.6.2.,БИ.2.6.3.      

БИ.2.6.4. 

Напредни ниво Ученик уме да: -разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност. 

-разуме узроке развоја и усложљавања грађе и функције током еволуције. -разуме да је у остваривању карактеристичног 

понашања јединке неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интерграције понашања за 

преживљавање. -зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у 

околини и њихову уллогу у одржавању унутрашње равнотеже(улога нервног система). - зна и разуме главне морфолошке и 

функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа које враћају организам у 

равнотежу онда када је из ње избачен(стресно стање-улога ендокриног система). -зна и разуме које су последице стресног стања 

за организам. -разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба. -разуме да полне ћелије настају од 

посебних ћелија у организму. -зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији. -зна да је број хромозома у 

ћелији карактеристика врсте. -познаје узроке и физиолошке последице заразних болести. -познаје основне принципе лечења 

заразних и других болсти. -разуме основне биолошке процесе који леже у основни физиолошке правилне исхране. -познаје 

главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност. -познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и 

узроке због којих настају(гојазност,анорексија,булимија,шећерна болест). -разуме механизме поремећаја функције појединих 

органа. -познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности. -разуме механизме стресног стања и 

утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и понашање појединца. -уме самостално да прави 

графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај. -разуме значај контроле и пробе  у експерименту(варирање 

једног или више фактора),уме да постави хипотезу и извуче закључак. БИ.3.2.2., БИ.3.2.3.,БИ.3.2.4.,БИ.3.2.6., БИ.3.2.7.,БИ.3.2.8..      

БИ.3.3.1., БИ.3.3.2., БИ.3.3.3., БИ.3.3.4.,  БИ.3.5.1.,  БИ.3.5.2.,  БИ.3.5.3.,БИ.3.5.4.,БИ.3.5.5.,БИ.3.5.6.,  БИ.3.5.7.,БИ.3.5.8., БИ.3.6.3.      

БИ.3.6.4. 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

-усмено испитивање,анализа домаћих задатака,контролна вежба-15 минута,активност на часу,ангажовање у слободним 

активностима,вежба-демонстрација. 

 

 

 

 

353 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

  

3
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Дефиниција здравља.  Пубертет 

и адолесценција. Проблеми 

везани за период одрастања 

(делинквенција, болести 

зависности).  Почетак полног 

живота.  Хумани односи међу 

половима. Контрацепција. 

Ризично понашање и сексуално 

преносиве болести – превенција 

и лечење.   Значај и планирање 

породице. Наталитет. 

-да развију неопходне хигјенске 

навике -да схвате значај 

здраствене културе и 

репродуктивног здравља -да 

стичу одговорност за лично 

здравље и здравље других људи 

-фронтални -рад у 

групи -рад у пару -

индивидуални -

монолошка -

дијалошка -дискусија 

-текст метода -

разговор 

-слуша -говори -пита -

посматра -пише -црта -

стиче самопоуздање -

самопроцењује свој рад -

учествује у дијалогу 

хемија 

ликовна 

култура 

Стандарди Основни ниво  ученик уме да: -зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких 

потреба(пубертет,менопауза),зна да у адолесцентном добу могу да се појаве психлошки развојни проблеми(поремећаји у 

исхрани,поремећаји понашања,поремећаки сна и слично). -разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне 

односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље. -зна да болести 

зависности(претерана употреба дувана,алкохола,дроге)неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати 

за помоћ(институције и стручњаци). -зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ 

позитивна. БИ.1.5.10.,  БИ.1.5.11., БИ.1.5.12., БИ.1.5.13. 

Средњи ниво ученик уме да: -познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувања здравља. БИ.2.5.1. 

Напредни ниво ученик уме да: -разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса. -познаје основне 

билошке механизме који доводе до развијања болести зависности. -разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних 

емоција на физиолошке процесе у организму и понашање појединца.  БИ.3.2.5., БИ.3.5.7.,   БИ.3.5.8. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање,анализа домаћих задатака,конторлна вежба-15 минута и активност на часу. 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ХЕМИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: :  да ученици стекну основну језичку и научну сменост, да свате значај хемије у свакодневном 

животу, да се оспособе за  решавања задатака у непознатим ситуацијама,развијање мотивисаности и заинтересованости за природне науке, развијање 

способности за проналажење и коришћење релевантних информација,  развијање свести о животној средини, о сопственим знањима и способностима и 

професионалној оријентацији. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Х
Е

М
И

Ј
А

 И
 

Њ
Е

Н
 

З
Н

А
Ч

А
Ј
 

Предмет изучавања хемије. 

Хемија у склопу природних 

наука и њена примена; -

Увођење ученика у самосталан 

рад у хемијској лабораторији; -

Мерење 

Ученик разуме предмет изучавања 

хемије,значај хемије као природне 

науке,схвата повезаност са другим 

наукама 

Вербална, дијалошка, 

монолошка, дискусија, 

демонстративна   

Слуша, пише, црта, 

закључује, поставља 

питања, бележи, 

описује 

историја 

физика,  

биологија 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: - загрева супстанцу на безбедан начин -измери масу, запремину и температуру 

Средњи ниво Ученик уме да: у огледима испитује својства супстанци и приказује их графички и табеларно 

Напредни ниво Ученик уме да: - осмисли експериментални поступак према задатом циљу, да бележи и приказује табеларно и 

графички и изведе закључак 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

Усменим  путем, На основу активног учествовања у раду, На основу примене наученог у свакодневном животу 

 

О
С
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О
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Н

И
 

Х
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М
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Ј
С

К
И

 

П
О
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М

О
В

И
 

Материја и супстанца. Физичка 

и хемијска својства супстанци.  

Физичке и хемијскe промене 

супстанци. Чисте супстанце: 

елементи и једињења. Смеше. 

Раздвајање састојакасмеше 

(декантовање, цеђење, 

дестилација, кристализација). 

Ученик треба  да : - разуме 

разлику између супстанце и 

физичког тела, супстанце и 

физичког поља разуме разликз 

између физичких ихемијских 

својстава супстанце као и између 

њихових промена, да препозна 

примере  промена у свакодневном  

Вербална, дијалошка, 

монолошка писана, 

лабараторијских 

радови, демонстративна 

Активно 

слуша,Упознаје нове 

наставне садржаје, 

Повезује предходно 

стечена знања са новим 

знањима из хемије 

опажа,бележи,дискутује

,Активан у саопштавањ 

физика,  

биологија 

географија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 окружењу  - зна шта су чисте супстанце  - разуме 

разлику између елемената и једињења  -

препознаје примере елемената једињења у 

свакодневном окружењу; препознаје примере 

смеша свакодневном окружењу  - уме да изабере 

и примени поступак за раздвајање састојака 

смеше на основу физичких својстава супстанци 

у смеши 

 и преношењу својих опажања, 

Уочава, дефинише и 

прецизира проблем , Учествује 

у прављењу заједничких 

зидних паноа; Учествује у 

обнављању градива 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: - зна да прави разлику између елемената, једињења и смеша                                                                   - зна на основу 

којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као и да се при променама укупна 

маса супстанци не мења - у једноставним огледима испита својства супстанци- агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост и опише их 

Средњи ниво Ученик уме да: -  зна значење термина материја, хомогена смеша, хетерогена смеша 

Напредни ниво Ученик уме да: - разуме како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима - уме на основу својстава састојака 

смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за њихово раздвајање 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне припреме и 

презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања) -ученички 

радови (мини пројекти, семинарски радови, Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . 
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Атом. Хемијски симболи. 

Грађа атома. Језгро атома. 

Атомски и масени број. 

Изотопи. Релативна атомска 

маса. Електронски омотач. 

Периодни систем елемената 

, Молекула. Хемијске 

формуле. Ковалентна веза. 

Грађење молекула 

елемената и једињења. 

Јонска веза. Валенца 

елемената у ковалентним и 

јонским једињењима. 

Релативна молекулска маса. 

Атомске, молекулске и 

јонске кристалне решетке  

Ученик треба  да : -зна значење 

појма њтом, разуме квалит. и 

квантит.   значење хемијских 

симбола зна структ. 

атома(елемент.честице), - зна масе 

протона, неутрона и електрона; 

разуме како су електрони у омотачу 
распоређени  - разуме како су 

својства елемента и његов положај у 

ПСЕ условљени атомским бројем 

(број протона), односно бројем и 

распоредом електрона у омотачу  - 

разуме значење релативне атомске 

масе  уме да користи податке дате у 

таблици ПСЕ - разуме да су основне 

честице које изграђују супстанце 

Вербална, 

дијалошка, 

монолошка писана, 

лабораторијски 

радови, 

демонстративна 

Активно слуша,Упознаје нове 

наставне садржаје, Повезује 

предходно стечена знања са 

новим знањима из хемије 
опажа, бележи,дискутује, 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима, Активан је у 

саопштавању и преношењу 

својих опажања,Учествује у 

обнављању градива 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 - зна шта је јонска и ковалентна веза  - разуме како 

од атома настају јони, како од атома настају 

молекули, односно разуме разлику између атома, 

јона и молекула  - разуме сличности и разлике 

између атома и јона   - разуме значај валентних 

електрона и промене на последњем енергетском 

нивоу при стварању хемијске везе  - зна шта је 

валенца елемента и уме да на основу формуле 

једињења одреди валенцу елемената и обрнуто - 
разуме да је стварна маса молекула мала и уме да 

на основу хемијске формуле израчуна релативну 

молекулску масу  - разуме да хемијска формула 

једињења са јонском везом представља најмањи 

целобројни однос јона у јонској кристалној 

решетки  - зна да се у хемији користе електронске, 

структурне и молекулске формуле и разуме 

њихово значење 

   

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: - да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона , као и да се те честице разликују по наелектрисању  и 

сложености грађе  - квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијсих формула најважнијих класа 

неорганских једињења и квантитативно значење хемијских једначина реакције оксидације - тип хемиске везе у молекулима 

елемента, ковалентним и јонским једињењима - да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, као и да се те честице 

међусобно разликују по наелектрисању и сложености грађе   - квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, 

хемијсих формула најважнијих класа неорганских једињења и квантитативно значење хемијских једначина реакције оксидације 

Средњи ниво Ученик уме да: објасни настајање хемијске везе у датом примеру елемената 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да: - структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, молекула и јона -да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица   

- структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, 

молекула и јона 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено испитивање: индивидуално,Вредновање рада у групи, вредновање рада у пару, -Писмене провере: контролне 

вежбе,петоминутне и десетоминутне провере -Ученички радови:панои, мини пројекти 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 
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Раствори и 

рстворљивост 

Процентни 

састав ра- 

Створа, Вода, 

значај за живи 

свет 

Ученик треба  да : - разуме појам раствора и 

растворљивости  - разуме начин изражавања 

квантитативног састава раствора као незасићен, засићен 

и презасићен р.  - разуме изражавање квантитативног 

састава раств. преко процентне концентрације  - уме да 

израчуна процентну концентр.раствора  - уме да направи 

раств. одређене проц. Концентр.  - разликује воду као 

једињење (чиста супстанца) од примера вода у природи 

које су смеше (изворска, морска, речна, језерска, 

подземна, минерална вода, атмосферска и отпадна вода)  

- разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и 

полaрном ковалентном везом и зна значај воде за живот  

- зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења 

Вербална, 

дијалошка, 

монолошка писана, 

лабораторијски 

радови, 

демонстративна 

активнослуша,Посма

тра,Упозн аје нове 

наставне 

садржаје,Дискутује, 

Повезује предходно 

стечена знања из 

свакодневног живота 

са новим знањима из 

хемије, Опажа, 

Бележи,Учествује у 

обнављању градива, 

Ради задатке 

самостално и уз 

помоћ наставника 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: - зна шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 

Средњи ниво Ученик уме да: -  зна шта је засићен, незасићен и пресићен раствор - уме да промени концентрацију раствора додавањем 

растворене супстанце или растварача  -уме да израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентног сатава 

раствора и обрнуто - уме да направи раствор одређеног процентног састава 

Напредни ниво Ученик уме да: решава сложеније задатке у којима долази до мешања раствора, као и израчунавање растворљивости 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Усмено испитивање: Индивидуално,Вредновање рада у групи, вредновање рада у пару,  -Писмене провере: контролне 

вежбе,петоминутне и десетоминутне провере -Ученички радови:панои, мини пројекти 
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Хемијске 

једначине. 

Анализа и 

синтеза.Закон о 

одржању масе.  

Закон сталних 

односа маса. 

Количина 

супстанце. 

Мол. Моларна 

маса.  

Израчунавања 

у хемији. 

Ученик треба  да : - зна да се хемијским 

симболима и формулама представљају 

супстанце, а једначинама хемијске промене 

(реакције)  - примењује знање о Закону одржања 

масе при писању једначина хемијских реакција  - 

разуме Закон сталних масених односа  - 

разликује два основна типа хемијских промена: 

реакције анализе и синтезе  -разликује појам 

масе од појма количине супстанце као и њихове 

основне јединице  - разуме однос масе и 

количине супстанце  - зна на основу формуле да 

израчуна моларну масу супстанце  - зна да 

хемијским једначинама прикаже једноставне  

Вербална, 

дијалошка, 

монолошка писана, 

лабораторијски 

радови, 

демонстративна   

Активно слуша,Упознаје нове 

наставне садржаје, Повезује 

предходно стечена знања са 

новим знањима из хемије, 

опажа, 

бележи,дискутује,Активан је 

у саопштавању и преношењу 

својих опажања,Учествује у 

обнављању градива 

физика, 

биологија 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 реакције  - зна да на основу хемијске једначине објасни 

Закон о одржању масе  - изводи једноставна 

израчунавања на основу једначине хемијске реакције - 

стехиометријска израчунавања заснована на масеним и 

количинским односима. 

   

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: - зна на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као и 

да се при променама укупна маса супстанци не мења 

Средњи ниво Ученик уме да: -уме да израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на основу 

хемијске једначине, тј. Да покаже да се маса супстанце не мења при хемијским реакцијма                                                                                                   

- уме да израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентног састава и обрнуто  - уме да пише једначине 

хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

Напредни ниво Ученик уме да: уме да израчуна процентну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска израчунавања која 

обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Усмено испитивање: Индивидуално,Вредновање рада у групи, вредновање рада у пару -Писмене провере: контролне 

вежбе,петоминутне и десетоминутне провере -Ученички радови:панои 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: прошире своја знања из претходних разреда из области техничког цртања,  да науче 

представљање у ортогоналној пројекцији и просторно приказивање предметa, упознају специфична техничко технолошка својтва појединиx  метала и 

легура, умеју да рукују инструментима за мерење, упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других материјала, упознају подсистеме 

саобраћајних и транспортних машина и  у р е ђ а ја, стичу знања о преображајима енергије, упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и 

рада људи, упознају неке могућности за управљање моделима уз употребу  рачунара са готовим програмима на бази интерфејс технологије.. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1
. 

У
В

О
Д

  
У

 

М
А

Ш
И

Н
С

К

У
 Т

Е
Х

Н
И

К
У

 Појам и задаци машина и 

механизама; трансформација 

материје и енергије; пренос 

и трансформација 

оптерећења и кретања 

Стицање основних техничко-

технолошких знања о трансформацији 

материје и енергије 

Самосталан рад, 

кооперативно учење 

Посматрање, 

слушање,уочава,закљ 

учује,цртање техничких 

цртежа. 

 

2
. 
Т

Е
Х

Н
И

Ч
К

О
 

Ц
Р

Т
А

Њ
Е

 У
 

М
А

Ш
И

Н
С

Т
В

У
 Техничка документација у 

машинству. Ортогонална 

пројекција.Котирање, 

пресеци и упрошћавање, 

просторно приказивање. Од 

идеје до реализације 

Проширивање знања из предходних 

разреда из области техничког цртања, 

успешно приказивање предмета у 

простору и ортогоналној пројекцији. 

Вебално,демонстрац 

ионо, подучавање, 

самостална израда 

техничких цртежа 

Посматрање, слушање, 

користи 

предзнање,приказује 

цртеже,слике и 

моделе,црта , 

објашњава пројекције 

ликовно 

математика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 

3.МАТЕРИЈА

ЛИ 

Машински материјали: метали, 

легуре, композити, неметали, 

погонски материјали.  Својства 

метала и легура (испитивање 

тврдоће, чврстоће и др.). 

Упознавање техничко 

технолошких својстава 

појединих метала и легура 

Вебално,демонстра 

ционо, подучавање 

Упознаје карактеристике  

метала и њихових легура; 

слуша,памти, 

записује,запажа,зак ључује 

хемија 

 

4. МЕРЕЊЕ 

И 

КОНТРОЛА 

Мерење и мерна средства: 

дужине, угла, масе и момента.  

Размеравање и обележавање на 

металу.      Појам контроле 

Умеју да рукују 

инструментима за мерење 

дужине, углова, масе, силе 

Групни 

рад,кооперативно 

учење, самосталан 

рад, рад у 

радионици 

Посматрање, памти, мери, 

прикупљање података, записује 

резултате мерења,  повезивање,  

анализа, разумевање, 

примењују стечена знања 

физика 

 

5
. 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

О
Б

Р
А

Д
Е

 

М
А

Т
Е

Р
И

Ј
А

Л
А

 

Принципи обраде метала са и 

без скидања струготине.  

Спајање металних делова.      

Мере заштите на раду 

Упознају начине обраде 

метала и других материјала 

Групни рад, посета 

машинским 

радионицама, 

кооперативно учење 

Посматрање, слушање, 

прикупљање података 

,повезивање, разумевање, 

повезују са свакодневним 

животом, примењују знања да 

правилно користе прибор и 

алат за мехничку обраду 

материјала 

 

 

6
. 
М

А
Ш

И
Н

Е
 

 И
  

М
Е

Х
А

Н
И

З
М

И
 

Основни појмови и принципи 

рада машина и механизама.  

Елементи машина и 

механизама: елементи за везу, 

елементи за пренос снаге и 

кретања, специјални елементи. 

Производне машине: принцип 

рада, састав, 

коришћењеМашине 

спољашњег (бицикл, 

аутомобил, железничка возила, 

бродови, авиони идр.) и 

унутрашњег (транспортери, 

дизалице и др.) транспорта: 

принцип рада, састав, 

коришћење. 

Основни појмови и 

принципи рада машина и 

механизама, елементе 

машина и механизама, 

елементе за везу, елементе 

за пренос снаге и кретања, 

специјалне елементиОбрада 

ових елементарних појмова 

представља основу за 

следеће садржаје у оквиру 

ове теме тј. подсистеме 

саобраћајних машина и 

уређаја: машине 

спољашњег (бицикл, 

аутомобил 

Разговор, 

демонстрација, 

кооперативни рад, 

метода читања, 

графички радови, 

проблемска, 

истраживање 

Посматрање, слушање, 

прикупљање података 

,повезивање, разумевање, 

повезују са свакодневним 

животом, примењују знања   

физика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

7
. 

Р
О

Б
О

Т
И

К
А

 Појам робота.  Врсте робота, 

намена, конструкција (механика, 

погон и уптављање).      

Моделирање робота из  

конструкторских  комплета и 

коришћење интерфејса.         

Упознавање са 

тенденцијама роботизације 

у разним сферама живота и 

рада људи 

Групни 

рад,кооперативно 

учење,вршњачко 

подучавање, 

коришћење 

илустрација 

посмартање,слушање,  

размишљају, повезују са 

свакодневним животом, 

примењују,  ученици ће, 

методом практичног рада 

 

8
. 

Е
Н

Е
Р

Г
Е

Т
И

К
А

 Извори, коришћење и 

трансформација енергије.      

Погонске машине- мотори: 

хидраулични, пнеуматски, 

топлотни (цилиндри, турбине, 

парне машине и турбине, 

двотактни бензински мотори, 

четворотактни бензински мотори, 

дизел мотори и остали мотори). 

Познавање уређаја за 

претварање енергије и 

начин њиховог 

функционисања 

Групни рад, 

кооперативно учење 

Прате и размишљају записују 

белешке,повезују раније 

стечена знања,повезују са 

свакодневним животом 

физика 

9
. 

К
О

Н
С

Т
Р

У
К

Т
 О

Р
С

К
О

 

М
О

Д
Е

Л
О

В
А

Њ
Е

 -
М

О
Д

У
Л

И
 

Конструкторско 

моделовањесамосталан рад на 

сопственом пројекту према 

алгоритму: дефинисање задатка, 

решење извора енергије, избор 

кретних, преносних и извршних 

механизама, решење управљања, 

компоновања конструкције или 

модела, израда техничке 

документације. Моделовање 

производних машина, 

саобраћајних средстава, 

транспортних машина и уређаја.  

Израда техничке 

документације машинских 

конструкција, избор 

материјала, обрада 

материјала  

 

Рад у паровима, рад 

у радионици 

Посмартање, слушање, 

прикупљање података, цртање 

техничких цртежа,уеници ће 

методом практичног рада, 

правити моделе на основу 

урађене техничке 

документације (скице и сл.). 

Урадиће презентације на 

рачунару. 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

7
 1

0
.И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
 И

Ч
К

Е
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Ј
Е

 

Цртање коришћењем рачунара и 

израда презентације.  Интерфејс-

систем веза са рачунаром.  

Управљање моделима помоћу 

рачунара.       

Рад са конструкторима на бази 

интерфејс-технологије 

Упознавање неких 

могућности за управљање 

моделима уз употребу  

рачунара са готовим 

програмима на бази 

интерфејс технологије. 

Групни 

рад,кооперативно 

учење,самосталан 

рад и решавање 

задатака код куће, 

рад у 

информатичком 

кабинету 

упознаје рад са конструкторима 

на бази интерфејс 

технологије,критички 

процењују рад, користе 

информациону технологију   

иноформатика 

и рачунарство 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ: :  Разноврсним и систематскиммоторичким активностима у повезаности са васпитно – образовним 

радом,физичко васпитање доприноси интегралном развоју личности,развоју његових моторичких способности,стицању,усавршавањуи примени 

моторичких умења, навика и теоријских знања у свакодневном животу и раду. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

А
Т

Л
Е

Т
И

К
А

 

-техника 

спринтерског трчања, 

-техника трчања на 

средње дистанце, -

техника штафетног 

трчања, -техника 

скока у даљ 

,,увинуће“  -техника 

скока у вис ,,маказе“ -

бацање кугле леђном 

техником 

Развој моторичких 

способности. 

Стицање,усавршавање и 

примена моторичких и 

теоријских знања,умења и 

навика  неопходних у 

свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада.Утицај на 

правилно држање тела. 

методе: -метода демонстрације, 

прктичног вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: -обучавање, 

увежбавања, провера, тестирања,мерења. 
oблици: - Комбинује се 

индивидуални,групни и фронтални 

начин рада,у фискултурној сали или 

школском дворишту у зависности од 

наставне јединице.  Наставник упућује 

ученика на самостално 

вежбање,корективно –педагошки 

рад,слободне активности,кросеве  и 

такмичења 

Посматрање, слушање, 
увежбавање одређених 

елемената, усавршавање 

садржаја у жеља за што 

бољим извођењем и 

резултатима. Примењује 

научено и развија 

физичке 

способностибрзину,снаг

у издржљивост, 

координацију,прецизнос

т,равнот ежу и гипкост  

физика, 

биологија 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 Основни ниво  Ученик уме да:правилно трчи,мери резултат,зна терминологију,значај трчања и основе тренинга,зна правилно да скаче у даљ 

згрчном техником,у вис,,маказицама“и правилно баца куглу из места. Ф.В.1.1.3. Ф.В.1.1.7. 

Средњи ниво Ученик уме да:правилно изводи технику штафетног трчања,правилно скаче техником ,,увинуће“,ученик зна правила такмичења, 

правилно баца куглу леђном варијантом технике Ф.В.2.1.3. Ф.В.2.1.4. Ф.В.2.1.6. 

Напредни ниво Ученик уме да: правилно изводи технику штафетног трчања,ученик зна правила такмичења,правилно баца куглу кружном 

варијантом технике. Ф.В.3.1.3. 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења, Учешће на такмичењу 

 

 

 

364 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 
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-Колут напред,  

-Колут назад,  

-Колут летећи,  

-Премет странце,  

-Став на шакама,  

-Прескоци преко 

козлића 

Развој моторичких 

способности,посебно 

координације,флексибилности

,равн отеже и прецизности. 

Утицај на правилно држање 

тела,стицање и усавршавање 

елемената и њихова примена у 

свакодневном животу. 

методе: -метода демонстрације, 

прктичног вежбања и метода 

вербалне комуникације технике: - 

обучавање, увежбавања, провера, 

тестирања,мерења. oблици: - 

Комбинује се 

индивидуални,групни и фронтални 

начин рада,у фискултурној сали у 

зависности од наставне јединице.  

Наставник упућује ученика на 

самостално вежбање,корективно –

педагошки р и такмичења 

посматрање, слушање 

усвајање,  увежбавање и 

усавршавање моторичких 

умења.Жеља за бољим 

резултатима. 

физика 

биологија 

музичка 

култура 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:самостално ради вежбе на тлу,колут напред и назад из става раскорачног,став о шакама самостално ,премет 

странце у бољу страну,мост заклоном уз помоћ,прескок коња(120цм) ,згрчка и разношка уз помоћ,разни облици кретања и 

окрети Ф.В.1.1.11. Ф.В.1.1.21. Ф.В.1.1.13 

Средњи ниво Ученик уме да: уради летећи колут, премет странце у обе стране, прескок коња(120цм) згрчка и разношка самостално, 

,,мала вага“ у упору клечећем на греди Ф.В.2.1.9 

Напредни ниво Ученик уме да: ученик изводи све предвиђене елементе самостално,без помоћи и повезује их у мали акробатски састав, 

прескок коња(120цм) згрчка и разношка самостално са изразитом фазом лета и заножењем,мали састав на греди од 

пређених елемената. Ф.В.3.1.6. Ф.В.3.1.7. Ф.В.3.1.16. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења, Учешће на такмичењ 
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-Одбијање лопте, 

прстима, -Одбијање 

лопте чекићем, -

Сервис, -Смеч, -

Блок, -Техника и 

тактика игре 

Утицај на развој 

моторичких способности 

разноврсним моторичким 

активностима.Стицање, 

усавршавање и примена 

моторичких и теоријских 

знања, умења и навика у 

рукометној игри и у 

свакодневном животу и 

специфичним условима 

живота и рада.  

 

демостративна прктичног вежбања и 

метода вербалне комуникације 

технике: - обучавање, увежбавања, 

провера, организовање утакмица, 

тестирања,мерења. oблици: - 

Комбинује се индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у фискултурној 

сали или школском дворишту у 

зависности од наставне јединице.  

Наставник упућује ученика на 

самостално вежбање,корективно –

педагошки р и такмичења. 

посматрање, слушање 

усвајање,  увежбавање 

елемената, усавршавање 

садржаја у жеља за што 

бољим извођењем и 

резултатима. Примењује 

научено у игри и развија 

физичке 

способностибрзину,снагу 

издржљивост, 

координацију,прецизност,

равно тежу и гипкост. 

физика, 

биологија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а

р
д

и
 Основни ниво  Ученик уме да:одбија лопту прстима и чекићем,школски сервис,зна основне појмове и шта је ротација Ф.В.1.1.1.   

Средњи ниво Ученик уме да:изводи тенис сервис, смеч,уме да блокира,зна правила игре Ф.В.2.1.1 

Напредни ниво Ученик уме да:примењује научене елементе у игри, зна смеч,блокирање техника и тактика,суђење уз помоћ наставника Ф.В.3.1.1 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења, Учешће на такмичењу 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    136 

 

Предмет:  СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    4 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: Циљ учења предмета јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног 

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

друга остварења из српске и светске баштине 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

ЈЕЗИК -

граматика 

-правопис 

-ортоепија 

-Језик Словена у 

прапостојбини -

Старословенски 

језик -Вукова 

делатност -грађење 

речи -фонетика -

синтакса(зависне 

реченице ,употреба 

гл.облика) -

морфологија 

Лексика и 

лексички односи 

Увођење ученика у проблематику односа 

народног и књижевног језика; Сагледавање 

историјског развоја српског књижевног језика  

Сагледавање Вуковог рада на реформи писма, 

језика и правописа;  Овладавање различитим 

начинима изражавања реченичних чланова: 

зависном реченицом, синтагмом и 

предлошкопадежном конструкцијом и речју; 

Упознавање са основним подацима развоја 

српске лексике; Практична примена знања из 

морфологије  и  синтаксе; Разликовање врста  

зависних реченица и уочавање њихових 

особености Препознавање и разумевање 

различитих значења вишезначних речи; 

продубљивање знања о појави  полисемије и 

хомонимије,метафоре метонимиje;усвајање 

типова творбе речи;обнављање и 

проширивање знања о падежима,глаголским 

облицима(употреба) и фонетским правилима 

Обнављање и систематизација правописних 

правила из претходних разреда: Упознавање 

са прилагођеним начинима писања имена из 

Методе рада: 

Монолошка дијалошка, 

текстметода, дискусија, 

илустративна, писаних 

радова, истраживачких 

радова, израда 

семинарских радова.  

проблемска 

истраживачка  Технике 

рада: технике учења, 

технике памћења , 

израда диференцираних 

задатака,пројекција, 

симболизација и 

упрошћавање 
асоцијативна техника, 

брзог 

читања,брејнсторминг, 

контрастирање, 

когнитивно мапирање. 

oблици: фронтални 

-Повезује нова знања 

са знањима из 

претходних разреда -

Води белешке које 

представљају избор  

битних информација -

Прави преглед 

обрађеног градива -

Поставља питања, 

тражи информације и 

објашњења -Усваја 

правописна правила -

Проверава и увежбава 

садржаје из 

претходних разреда 

различитим облицима 

диктата и других 

писмених вежби 

разликовање 

књижевног језика и 

локалног говора, 

проналажење 

дијалекатских особина  

Енглески и 

Француски 

језик- врсте 

речи Историја- 

Вукромантизам 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

  страних језика;Усвајање знања о писању 

полусложеница; 

групни,рад у 

пару,индивидуални. 

у језику  

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: препозна  особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама;препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску и 

комуникативну реченицу); разликује основне врсте независних реченица;разликује основне врсте напоредних односа ( саставни, 

раставни, супротни) ;одређује реченичне и синтагматске чланове у школским птимерима;препознаје падежну 

синонимију;разликује  кратке и дуге акценте;зна основне податке о историји језика (језик Словена до настанка глагољице и 

ћирилице);примењује правописну норму у школским примерима. СЈ.1.2.1.СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3.СЈ.1.2.4. СЈ.1.2.5.СЈ.1.2.7.  

СЈ.1.2.8.СЈ.1.2.9. СЈ.1.3.2.СЈ.1.3.3. СЈ.1.3.4.СЈ.1.3.5. СЈ.1.3.6.СЈ.1.3.7 СЈ.1.3.8.СЈ.1.3.9. СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.11 

Средњи ниво Ученик уме да:  одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме;познаје гласовне промене;  препознаје 

основне начине грађења речи (извођење,слагање,  комбинована творба, претварање; препозна подврсте синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, независних реченица); одреди реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима; препознаје главна 

значења падежа и функције глаголских облока ) ;примењује у већини случајева правописну норму,наведе значај Вука Караџића и 

наведе сва његова дела. СЈ.2.2.1.СЈ.2.2.3 СЈ.2.2.4 .СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.1.СЈ.3.2.2. СЈ.3.2.5.СЈ.1.3.1. .СЈ.2.3.1.СЈ.2.3.2. СЈ.2.3.3.СЈ.2.3.6. 

СЈ.2.3.7 

Напредни ниво Ученик уме да: дели речи на слогове у сложенијим  случајевима;примени акценатска правила; познаје и именује подврсте 

синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних реченица);познаје главна значења падежа и падежне синонимије 

и глаголских облика;примењује правописну норму у свим примерима;зна  године издања Вукових дела и аргументовано 

образлаже значај тих дела за наш језик СЈ.3.3.1.СЈ.3.3.2 .СЈ.3.3.6. СЈ.3.3.7 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Контролна вежба,иницијални тест,критеријумски тест, правописна вежба ,диктат,усвојеност граматичких, правописних правила 

преко примене истих,залагање на часу. 
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-Драмско дело- 

Књижевно,позори

ш но, телевизијско 

- Основне 

карактеристике 

савременог 

песничког језика 

Оспособљавање ученика за самосталну 

анализу књижевноуметничког дела  уз 

помоћ развијеног плана и теза. 

Систематизација раније усвојених 

књижевнотеоријских појмова: структура 

уметничког текста (композиција, однос 
фабуле и сижеа, драмски елементи,); 

врсте карактеризације (психолошка, 

социолошка језичка) ; мотиви: 

динамички, статички, наративни, описни, 

интернационални. Стицање поузданог 

критеријума за избор, анализу и процену 
Стицање поузданог критеријума за 

избор, анализу и процену књижевног  

Методе рада: Монолошка 

дијалошка, текстметода, 

дискусија, илустративна, 

писаних радова, 

истраживачких радова, 

израда семинарских радова 

проблемска истраживачка 

ехнике рада: технике учења, 

технике памћења , израда 

диференцираних 

задатака,пројекција 
симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна 

техника, 

Прецизирање, 
дискутовање и 

продуковање нових 

идеј - проналажење 

нових, неуобичајених, 

оригиналних решења 

- повезивање знања о 

језику са непоседним 

говорном праксом - 

коришћење стечених 

знања и искустава - 

примењивање 

функционалних 

појмова:  свест, 

Историја Србија 

под Обреновићи 

ма- Сумњиво 

лицеНушић  

Музичка  

култура- Лирске 

народне 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 текста. Упућивање ученика у коришћење 

одабране и приступачне литературе о делима 

и писцима. Подстицање критичког односа у 

проблемском приступу делу и писцу.  - 

Овладавање разумевањем и употребом 

књижевнотеоријских појмова - Стицање 

поузданог критеријума за избор, анализу и 

процену књижевног текста Уочавање 

стилских изражајних средстава: 

брзог 

читања,брејнсторминг, 

контрастирање, 

когнитивно мапирање. 

oблици: фронтални 

групни,рад у 

пару,индивидуални 

машта, доживљај, 

расположење, 

емпатија;  - 

посматрање, 

слушање бележење, 

уочавање и 

анализирање 

одређеног проблема 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела; разликује типове књижевног 

стваралаштва ( усмена и ауторска књижевност); разликује основне књижевне родове:лирику, епику и драму;препознаје врсте 

стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац); препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту 

(алегорија); уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, место и време радње, лик. СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.2. СЈ.1.4.3.СЈ.1.4.5. СЈ.1.4.6. СЈ.1.4.7.  СЈ.1.4.8. СЈ.1.4.9.   

Средњи ниво Ученик уме да: повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир 

приповедања ; повезује наслов дела и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација;препознаје и разликује одређене стилске фигуре (алегорија);одређује мотиве,  идеје, композицију, 

форму, карактеристике лика (психолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност;издвоји унутрашњи монолог. СЈ.2.4.1. 

СЈ.2.4.2. СЈ.2.4.5. СЈ.2.4.6. СЈ.2.4.7. СЈ.2.4.8.  

Напредни ниво Ученик уме да: наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и  Мотива; издваја 

основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту; проналази и именује стилске  фигуре; одређује функцију 

стилских фигура у тексту; одређује и именује врсту стиха и строфе  тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 

позивајући се на сaмо дело. СЈ.3.4.1.СЈ.3.4.2.. СЈ.3.4.3. СЈ.3.4.4 СЈ.3.4.7.  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

писмени задатак,контролна вежба ,усмено испитивање,писмена вежба,рецитовање, анализа домаћег задатка,провера читања 

лектире,залагање на часу,ангажовање у слободним активностима. 

Ј
Е

З
И

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

  

-г
о
в

о
р

н
е 

в
еж

б
е 

  
  
 -

п
и

са
н

е
 в

еж
б

е 
 -

п
и

см
ен

и
 з

а
д

а
ц

и
 

-Подела текстова 

(и облика 

изражавања) према 

основној сврси: 

излагање, опис и 

приповедање као 

три од пет главних 

врста текстова -

Синтаксичке и 

лексичке вежбе  

-Развијати способност Ученикада кроз 

облик усменог и писменог изражавања 

прича о доживљајима са  ефектним 

почетком и  завршетком, ,  

интерпретативно  препричава  

књижевноуметникихе  текстове; -

Упознавање и рад на  аргументативном  

тексту: Развијати способност за критички 

приказ -Упознавање рекламе  -Објаснити 

ученицима коришћење 

Методе рада: Монолошка 

дијалошка, текстметода, 

дискусија, илустративна, 

писаних радова,   проблемска 

истраживачка метода. Технике 

рада: технике чења,технике 
памћења, израда 

диференцираних задатака 

пројекција симболизација и 

упрошћавање 

- развијање личног 

става, гледишта - 

читање,  

упоређивање, 

самостално 

закључивање - 

запажање поређење, 

закључивање,  -

истраживање и 

практично 

Мате мати 

каписање  

рационалних 

бројев а  

Лико вна  

култура- опис 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 индекса, појмовника, библиографије; -

Вежбати и развијати  способност читања  

и разумевања  -Вежбање попуњавања 

различитих образаца Разликовање 

чињенице од коментара,објективност од 

пристарсности 

асоцијативна техника, брзог 

читања, контрастирање, 

когнитивно мапирање. Oблици 

рада: фронтални групни,рад у 

пару, индивидуални. 

примењивање 

стеченог знања - 

вежбање читања у 

себи, доживљајног и 

истраживачког 

читања - учење 

напамет и изражајно 

читање и рецитовањ 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: користи оба писма (ћирилицу и латницу); саставља разумљиву, граматички исправну реченицу;саставља текст и 

уме да га организује у смисаоне целине ( уводни, средишњи и завршни део текста) ;уме да преприча текст ; влада основним 

жанровима писане комуникације; саставља писмо, попуњава различите обрасце и формуларе, i-mail порука; примењује 

правописну норму у једноставним примерима; препознаје техничко и сугестивно приповедање и описивање) разликује 

уметнички и неуметнички текст; препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима,препознаје цитат, 

служи се садржајем да би пронаша одређени део текста; разликује у тексту главно од споредног; повезује информације и идеје 

изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство,циљ, узрок,последица) и изводи закључак заснован на 

једноставнијем тексту; чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијагаграме СЈ.1.2.6. СЈ.1.2.9.  СЈ.1.2.1. 

СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.4. СЈ.1.2.5 

Средњи ниво Ученик уме да: саставља вест,реферат и извештај; пише најаве догађаја, обавештења,интервју; сажима текста и пише резиме; зна 

правописну норму и примењује је у већини случајева;познаје врсте неуметничких текстова; препознаје и издваја језичка 

средствакарактеристична за различитефункционалне стилове;проналази, издваја и упоређујеинформације из два краћа текста 

иливише њих (према датим критеријумима); разликује чињеницу од коментара,објективност од пристрасности наједноставнијим 

примерима;препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијихставова изнетих у тексту. СЈ.2.1.2. СЈ.2.1.4. 

СЈ.2.1.7.  СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.2.  СЈ.2.2.4.  

Напредни ниво Ученик уме да: организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове 

деловима, издваја кључне елементе и резимира текст; чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, 

табеле,дијаграме. СЈ.3.1.1. СЈ.3.1.3.  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Анализа домаћих и школских писмених задатака,писање  побољшане верзије састава, говорна вежба,израда семантичких и 

лексичких задатака, залагање на часу. 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих  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. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1
.O

u
r 

te
en

a
g

e 
y
ea

rs
 

-читање о 

породици и 

пријатељима -

џепарац -вежбање 

the Present Simple 

and Continuous 

Tense -the Present 

Perfect Tense -

фразе са keep и do -

фразе са eye -речи 

са un- и dis- -

навике у читању 

друга из клупе или 

одељења -

оправдавање -

писање о најбољем 

пријатељу  

 

-припрема ученика  за нову школску годину, 

упознавање  са уџбеником утврђивање  и 

проширивање вокабулара и  увежбавање ра 

зговора везаног  за породицу, пријатеље, 

читање, џепарац  и како га зарадити 

изражавање  мишљења, исказивање извињења  

и оправда ња, давање информација  о себи и 

другима размена мишљења  и ставова о 

одговорности и  трошењу новца -писање 

саства  ‘My friend’ -глобално, детаљно  и 

селективно разумевање писаних  текстова  

разумевање  и реаговање на усмену поруку  и 

усмене текс тове    -препричавање, 

упоређивање и интерпретација  у неколико 

реченица садр жаја  писаних, илустрованих  и 

усмених  текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија the present simple and 

present continuous tense, present perfect tense, 

phrases with ‘keep’, ‘do’ and ‘eye’, word 

formation и њихова употреба у усменој и 

писаној комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји  

 

-пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура  

-Грађанско 

васпитање 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

2
.R

o
m

a
n

 c
e 

 

-читање  о љубави 

на језерима -љубав 

на први поглед и 

знаци -вежбање the 

Past Simple and 

Continuous Tenses -

the Past Simple and 

the Present Perfect 

Tense -изрази са in 

-фразални глаголи 

са off -ТВ емисија 

са разговором -

љубавна прича -

доношење групних 

одлука о куповини 

заједничког 

поклона -

извињавање и 

опраштање -

предлагање -љубав 

у кухињи и 

рецепти-жеље -

писање писма 

захвалности -

пројекат за Дан 

заљубљених   

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање ра зговора везаног  за љубав, 

поклоне, летње романсе  

  

-развијање лепих  осећања међу људиме – 

разумевање, љубав, поштовање, толеранција 

изражавање  мишљења и аргументовање 

ставова  о прима њу и давању поклона -

исказивање  извињења, оправдања и 

опраштања -изражавање  обавезе користећи 

have to -развијање позитивног  односа према 

страној култури  – ‘Valentine’s Day’ -писање 

састава  ‘Love story’ -глобално, детаљно  и 

селективно разумевање писаних  текстова 

разумевање  и реаговање на усмену поруку  и 

усмене текс тове -препричавање, 

упоређивање и интерпретација  у неколико 

реченица садр жаја  писаних, илустрованих  и 

усмених  текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија  the past simple and 

continuous tense, expression with ‘in’, phrasal 

verbs with ‘off’ и њихова употреба у усменој и 

писаној комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација,  -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -интернет 

пројекти -видео 

пројекти 

-пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура  

-Грађанско 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

372 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

3
.P

a
st

 a
n

d
 p

re
se

n
t 

-текстови о 

енглеској 

историји,о Хенрију 

8.Артуру и замку 

Данстенбург -

вежбање садашњег 

и прошлог 

пасива,односних 

заменица и 

множине именица -

present perfect 

passive and passive 

infinitive -ред речи 

у реченици -

грађење именица -

придеви и прилози 

-о познатим кулама 

и 

замковима(презент 

ација) -слушање 

текста о 

лондонској кули -

шта је то легенда? -

урбане легенде -

писање е-мејла -

пројекат о 

познатим људима 

из прошлости 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање ра зговора везаног за прошлост, 

легенде, одлуке -повезивање  илустрација са 

писаним текстом изражавање  мишљења и 

изношење ставова  о важности д оношења 

исправних  одлука -проширивање  знања о 

знаменитостима Лондона  – Tower of London -

упознавање  са елементима стране културе  – 

King Arthur and The Knights of the round table -

глобално, детаљно  и селективно разумевање 

писаних  текстова  разумевање  и реаговање 

на усмену поруку  и усмене текс тове -

препричавање, упоређивање и интерпретација  

у неколико реченица садр жаја  писаних, 

илустрованих  и усмених  текстова  -

обнављање и  утврђивање граматичких 

партија  present simple and past simple passive, 

relative pronouns, present perfect passive, 

passive infinitive, word formation (building 

nouns, adjectives and adverbs) и њихова 

употреба у усменој и писаној комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -видео пројекти  

  

-интернет пројекти 

- пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

Ликовна  

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Историја 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

4
.I

m
a
g
in

 e
 a

 w
o
rl

d
 w

it
h

o
u

t 
it

 

-текстови о 

предвиђањима 

садашњег времена из 

прошлости -текст о 

рачунарима и њиховом 

развитку и 

могућностима -

исказивање 

будућности -the Future 

Continuous Tense -the 

First Conditional -zero 

Conditional -изрази са 

get -редослед речи у 

реченици -гређење 

именица и придева -

изрази са as...as -

also/too -изуми без 

којих се не може -како 

ће изгледати 

будућност? -

рачунарске игрице -

тражење и нуђење 

помоћи -описивање 

омињене справе или 

геџета(мобилног 

телефона) -може ли се 

видети будућност? -

пројекат ,,наш робот'' 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање ра зговора везаног за 

предвиђање будућности, изуме, рачунаре 

развијање поштовања  према 

традиционалним вредностим а  и 

постигнућима других људи размена 

мишљења  и развијање свести о бризи  за 

будућно ст размена мишљења,  

изражавање слагања и неслагања  у ве зи 

употребе рачунара -давање информација  

о себи и блиском окружењу -тражење и  

пружање помоћи -глобално, детаљно  и 

селективно разумевање писаних  текстова  

разумевање  и реаговање на усмену 

поруку  и усмене текс тове -

препричавање, упоређивање и 

интерпретација  у неколико реченица садр 

жаја  писаних, илустрованих  и усмених  

текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија  future continuous 

tense, expressing the future, first and zero 

conditional, expressions with ‘get’, word 

formation (building nouns and adjectives), 

expressions with as…as, linking words 

also/too и њихова употреба у усменој и 

писаној комуникацији. 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -видео пројекти -

интернет пројекти 

-пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

-Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Историја -

Географија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

5
.S

a
v
in

g
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h
e 

a
n

im
a
l 

w
o
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d
 

-текстови о необичној 

операцији слона -

упознавање са Џејн 

Гудал кроз текст 

граматика:индирек тни 

говор,глаголска 

именица,индиректн е 

команде и 

захтеви(молбе) -изрази 

са make -фразални 

глаголи са up и look -

усмена размена 

мишљења -интервју са 

Џејн Гудал -зоолошки 

врт против дивљине и 

слободе -пројекат о 

заштитницима природе 

и угрожених животиња 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање ра зговора везаног за 

животиње, зоо, угрожене животиње, 

oпстанак у џунгли размена мишљења  и 

развијање свести  о бризи  и пажњи према 

угроженим животињама -упознавање  са 

елементима стране културе   - Тајланд -

Мотола и болница  за слонове -

упознавање  са Џејн Гудал и животом  

шимпанзи -развијање креативности  ко 

ученика – Survivor – изражавање 

мишљења уз аргументацију -изражавање  

допадања и недопадања користећи  

герунд -глобално, детаљно  и селективно 

разумевање писаних  текстова  

разумевање  и реаговање на усмену 

поруку  и усмене текс тове -

препричавање, упоређивање и 

интерпретација  у неколико реченица садр 

жаја  писаних, илустрованих  и усмених  

текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија  reported statements, 

commands and requests, expressions with 

‘make’, phrasal verbs with ‘up’ and ‘look’, 

numbers и њихова угрожених животиња  

употреба у усменој и писаној 

комуникацији  

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -видео пројекти -

интернет пројекти 

-пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

Биологија 

-Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Географија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

6
.C

it
y
 l

if
e 

-текст о Лос Анђелесу 

-упознајте уличне 

свираче -кратка 

историја Лондона -

граматика 

индиректних питања -

условне реченице,тип 

2 -реченице са 

предлозима -ред речи у 

реченици -придеви 

који се завршавају на -

y -о највећим светским 

градовима кроз 

описивање -урбани 

проблеми -

пројекат:место где 

живимо/наш омиљени 

град 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање ра зговора везаног за велике 

градове, уличне свираче, музичке 

инструменте - упознавање са урбаним  

начином живота; Лондон – улични 

свирачи и Лос Анђелес  - Холивуд , 

додела Оскара -упознавање  са 

знаменитостима Лондона и Њујорка 

изражавање  мишљења уз аргументацију о  

проблемима в еликих градова и  животу у 

њима -упознавање  са историјом Лондона 

-глобално, детаљно  и селективно 

разумевање писаних  текстова  

разумевање  и реаговање на усмену 

поруку  и усмене текс тове -

препричавање, упоређивање и 

интерпретација  у неколико реченица садр 

жаја  писаних, илустрованих  и усмених  

текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија  reported questions, 

the second conditional, verbs with 

prepositions, word formation (adjectives 

ending with –y, negative adjectives) и 

њихова употреба у усменој и писаној 

комуникацији  

 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -видео пројекти -

интернет пројекти 

-пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање - 

Географиј 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

7
.N

ew
 w

o
rl
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-текстови о 

истраживачима 

неоткривених 

територија -о 

Аустралији -the Past 

Perfect Tense -

поређење придева -

чланови -

националности -

британски и амерички 

енглески и њихове 

разлике -грађење 

придева -знате ли 

географију? -израда 

културолошког квиза и 

упитника за ученике -

писање о замишљеној 

експедицији -

пројекат:,,за неке нове 

истраживаче'' 

утврђивање  и проширивање вокабулара и  

увежбавање ра зговора везаног за 

истраживаче и места која су открили, 

називе националности -развијање 

поштовања  према знаменитим људима 

стицање нових  знања о открићу и 

насељавању  Аустралиј е, као и о животу  

данас -упознавање  са елементима стране 

културе  – Северни Пол, Абориџини 

изражавање  мишљења уз аргументацију о  

тешком живот у истраживача током  

експедиција уочавање разлике  између 

Британског и Америчког  енгле ског -

глобално, детаљно  и селективно 

разумевање писаних  текстова  

разумевање  и реаговање на усмену 

поруку  и усмене текс тове -

препричавање, упоређивање и 

интерпретација  у неколико реченица садр 

жаја  писаних, илустрованих  и усмених  

текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија the past perfect tense, 

the comparison of adverbs, articles, word 

formation (nouns and adjectives) и њихова 

употреба у усменој и писаној 

комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -видео пројекти -

интернет пројекти 

-пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

-Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Историја -

Географија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

8
.S

u
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m
e 
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s 
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m
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-текстови о 

лету,сезонским 

пословима и 

популарном летњим 

спортовима -условне 

реченице,тип 3 -

придеви који се 

завршавају на -ed или -

ing -придеви који се 

завршавају на -ful или -

less -летњи квиз -

ситуациона вежба(шта 

бисте урадили?) -

организовање догађаја 

-пројекат:најлепша 

места за посету код 

нас/у свету 

-утврђивање  и проширивање вокабулара 

и увежбавање разговора везаног за лето, 

распуст, летње послове, популарне летње 

спортове, видове транспорта изражавање  

мишљења уз аргументацију о  

најповољнији м летњим пословима,  о 

могућим реаговањима у конкретн им  

ситуацијама развијање свести  о здравом 

начину живота и  квалитетно м 

кориштењу слободног  времена  -

упознавање  са елементима стране 

културе  – Rollerblading Day -

систематизација  градива -глобално, 

детаљно  и селективно разумевање 

писаних  текстова  разумевање  и 

реаговање на усмену поруку  и усмене 

текс тове -препричавање, упоређивање и 

интерпретација  у неколико реченица садр 

жаја  писаних, илустрованих  и усмених  

текстова  -обнављање и  утврђивање 

граматичких партија the third conditional, 

reflexive pronouns, adjectives ending in –ful 

or – less and –ed or –ing и њихова употреба 

у усменој и писаној комуникацији 

-усмено испитивање 

(рад у групи, -рад у 

пару), -провера, -

увежбавање, -

конверзација, -

драматизација, -

тестирање -играње 

туђих улога -пројекти и 

есеји -видео пројекти -

интернет пројекти 

-пева -игра по улогама  

-пише по диктату -

повезује звучни 

материјал са текстом -

извршава упутстава -

богати речник -износи 

став и брани га 

-Ликовна 

култура -

Музичка 

култура -

Грађанско 

васпитање -

Физичко 

васпитање -

Географија 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    34 

 

Предмет:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: :  коришћење свих ликовних елемената, - ликовни стваралачки рад, - коришћење различитих 

матаријала и медијума, - усвајање естетских критеријума за креативно мишљење, - доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине, 

за препознавање савремених кретања у уметности свог и других народа, - визуелну перцепцију и аперцепцију, - критичко мишљење, - оплемењивање 

животног и радног простора, - активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине, - активно естетско унапређење своје околине и 

очување природе, баштине завичаја и домовине, - неговање укупних људских достигнућа, - и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

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

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

А
р

а
б

ес
к

а
  

  - 
 

Арабеска- обрада 

- Арабеска- 

практична вежба 

и естетска 

анализа 

базична језичка и 

уметничкаликовна 

писменост сликовни 

стваралачки рад, -

доживљавање ликовних 

уметничких дела у 

оквиру културне 

баштине, за 

препознавање 

савремених кретања у 

уметности свог и других 

народа … 

- вербално- текстуалне методе ( кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске и орнамента, 

сличности и разлике...) - илустративнна 

метода ( кроз конкретне примере из 

историје уметности назначити утицај 

других култура- Сирије, Египта, исламских 

култура.. корелација са историјом и 

музичком културом ) - практично- 

демонстративне методе ( по моделу из 

природе- цвет, грана, корење ученици 

треба да откривају и разумеју ликовни 

проблем арабеске) - креирење вежби - 

подстицање, коректура, естетска анализа и 

вредновање; 

-визуелна перцепција кроз 

разговор и дискусију-учење 

путем посматрања, 

уочавања и описивања; -

аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и да се 

оспособе да повезују 

ликовни рад са литерарним 

и сценским изразом, звуком 

и покретом материјала  

 и гипкост  

Биологија, 

математика, 

српски, 

музичка 

култура 

С
т
а

н
д

а

р
д

и
 Основни ниво  Ученик уме да: Опажа облике којима град иарабеску. - Уочава односе величина 

Средњи ниво Ученик уме да: Опажа и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија и техника у изради арабеске. 

Напредни ниво Ученик уме да: Одабира адекватна средства помоћу којих ће на најбољи начин да изрази арабеску 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

 

-представљање наставног садржаја - усмеравање активности ученика на индивидуални рад; - припрема за час, - естетска анализа; 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма (облици и методе) Активност 

ученика 

Корелација 

П
р

о
п

о
р

ц
и

је
 

- Пропорције- 

обрада - 

Пропорције- 

практична 

вежба и 

естетска 

анализа 

-развијање 

способности 

за уочавање и 

разликовање 

складних – 

хармоничних 

и 

нехармонични

х односа и 

- вербално- текстуалне методе ( кроз разговор и дискусију са 

ученицима обрадити појам пропорције као ликовног елемента и његов 

значај у области теорије обликовања уметничког дела ) - илустративна 

метода ( кроз кратак осврт на уметничко, светско и наше, наслеђе- 

барока, европске ум. XII и XIII века, француског сликарства- 

неокласицизма, романтизма, реализма, импресионизма и 

постимпресионизма као и корелацијом са математиком, физиком и 

биологијом наводити ученике да врше селекцију тј. да узимају оне 

елеменате модела који најадекватније представљају ликовни проблем) 

- практично- демонстративне методе ( конкретна демонстрација 

уметничког дела и модела из природе- трагање за самим ликовним 

проблемом подстиче на визуелни доживљај као могућ пример решења 

ликовног проблема- пропорције) - креирање вежби - коректура, 

естетска анализа и оцењивање -корелација са биологијом- вербално- 

текстуалне методе ( кроз разговор и дискусију са ученицима обрадити 

појам пропорције као ликовног елемента и његов значај у области 

теорије обликовања уметничког дела ) - илустративна метода ( кроз 

кратак осврт на уметничко, светско и наше, наслеђе- барока, европске 

ум. XII и XIII века, француског сликарства- неокласицизма, 

романтизма, реализма, импресионизма и постимпресионизма као и 

корелацијом са математиком, физиком и биологијом наводити ученике 

да врше селекцију тј. да узимају оне елеменате модела који 

најадекватније представљају ликовни проблем) - - практично- 

демонстративне методе ( конкретна демонстрација уметничког дела и 

модела из природе- трагање за самим ликовним проблемом подстиче 

на визуелни доживљај као могућ пример решења ликовног проблема- 

пропорције) - креирање вежби - коректура, естетска анализа и 

оцењивање -корелација са биологијом 

визуелна 

проекција 

кроз разговор 

и дискусију-

учење путем 

посматрања, 

уочавања и 

описивања; - 

визуелна 

аперцепција- 

стварање 

путем 

примене, 

експеримента 

и 

истраживања 

кроз 

комбинацију 

различитих 

ликовних 

техника и 

материјала;  

 

Биологија 

математика,Те 

хничко 

српски,музичка 

култура 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  Уочава односе величина. 

Средњи ниво Ученик уме да:  Одабира адекватан сарџај, да би изразио равнотежу облика и масе у простору. 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да:  - Изводи радове са одређеном наменом, користећи знање о пропорцији. -Користи основне ликовне елементе и 

принципе обликовања да би постигао ефекат простора. - Користи тачне термине (компотиција, пропорција, равнотежа... ).. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-представљање нставног садржаја - усмеравање активности на индивидуални и групни рад; - припрема за час, - естетска анализа; 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

К
о
м

п
о
зи

ц
и

ја
 и

 п
р

о
ст

о
р

 

Равнотежа облика и 

масе у простору - 

обрада - Равнотежа 

боје у простору - 

обрада - Компоновање 

величина у простору - 

обрада - Компоновање 

више ритмичких 

целина различитог 

значења у простору - 

обрада - Понављање и 

степеновање облика у 

простору - обрада - 

Контраст, светлина 

површина и облика у 

одређеном простору- 

обрада - Сродност 

ликовних вредности у 

одређеном простору - 

обрада - Композиција 

и простор - пр. вежба - 

Композиција и 

простор- ест. анализа 

да се ученици 

оспособе да решавају 

проблеме и задатке у 

новим и непознатим 

ситуацијама; да 

изразе и образложе 

своје мишљење и 

дискутују са другима 

- визуелну 

перцепцију и 

аперцепцију 

оплемењивање 

животног и радног 

простора 

- вербално- текстуалне методе ( кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

указати на значај појма  композиције- као 

организацију и  однос- пропорције разних 

елемената у одређеном  простору- 

уметничком, животном, природном....) - 

илустративна метода ( илустровати 

проблем целине најтипичнијим делима 

уметничког наслеђа- различита тумачења 

простора у византијском и ренесансном, 

као и у модерном сликарству- са акцентом 

на спонтаном, субјективном и 

индивидуалном доживљају композиције; 

и простора) -  практично- демонстративне 

методе (корелација са музиком, 

математиком, физиком..савременим 

животом и уметности, али и везом човека 

и природе, земље- опажање природе и 

развијања еколошке свести; дати избор 

употребе савремених материјала и 

техника при реализацији задатка, уз 

могућност реализације часа у природи- 

ленд арт- а) - креирање вежби - коректура, 

естетска анализа и оцењивање 

- перцепција- кроз разговор 

и дискусију учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; - аперцепција- 

стварање путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; - проширују 

искуства уликовном 

изражавању и развију 

ликовно- естетски 
сензибилитет за: арабеску, 

пропорције, композицију и 

простор, обједињавање 

покрета игре и звука и 

фотографију упознају 

основне елементе ликовне 

организације и припреме се 

за самостално и колективно 

преобликовање одређеног 

простора 

математика 

српски језик 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: Уочава односе величина 

Средњи ниво Ученик уме да: Одабира адекватан сарџај, да би изразио равнотежу облика и масе у простору 

Напредни ниво Ученик уме да: Користи основне ликовне елементе и принципе обликовања да би постигао ефекат простора 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- представљање наставног садржаја -усмеравање ученика на индивидуални и групни рад; - припрема за час, - естетска 

анализа; 

О
б
је

д
и

њ
а

в
а

њ

е 
п

о
к

р
ет

а
, 

и
г
р

е 
и

 з
в

у
к

а
 - Обједињавање покрета, 

игре и звука - обрада - 

Обједињавање покрета 

игре и звука - пр. вежба и 

ес. анализа 

- и да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење 

и деловање у складу са 

демократским опредељењем 

друштваи карактером овог 

наставног предмета 

- вербално- илустративна 

метода ( кроз излагање, 

разговор и дискусију 

направити повезаност измађу 

древних цивилизација и 

савремене уметности у којој се 

- перцепција кроз 

разговор и 

дискусију- учење 

путем посматрања, 

уочавања и 

описивања; 

Биологија, 

математика, 

српски,музичк а 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

  бришу границе уметничког изражавања, 

корелацију са изражајним средствима 

музичке културе, књижевности и 

визуелних уметности- нагласку на 

преплитање и груписање различитих 

врста опажаја, експериментисање са 

савременом технологијом..) - практично- 

демонстративна метода ( постављање на 

сцену једноставне приче- припреме, 

скице, идеје за детаље, споредне и главне 

личности, светлосни и звучни ефекти, 

декор, маске, костими; ритам дешавања ( 
успорен, убрзан, неизменичан) или у 

оквирима могућности извођење  

перформанса ) - креирање вежби - 

коректура, естетска анализа и оцењивање 

- перцепција кроз разговор 

и дискусију- учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; - аперцепција- 

стварање путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала уз употребу 

савремене технологије - и 

да подстиче и развија 

учениково стваралачко 

мишљење и деловање у 

складу са демократским 

опредељењем друштва и 

карактером овог наставног 

предмета 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове, обједињавајући покрет и игру 

Средњи ниво Ученик уме да: Одабира адекватан садржај да би представио ритам дешавања покрета игре и звука.  

Напредни ниво Ученик уме да: Разуме и примењује међусобну повезаност покрета игре и звука и утицај уметности на друге облике живота. 

- Користи друга места и изворе, да би проширио своја знања из визуелних уметности. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- представљање наставног садржаја -усмеравање ученика на индивидуални и групни рад; - припрема за час, - естетска 

анализа; 

  

Ф
о

т
о

г
р

а
ф

и
ја

 

- Фотографија - обрада да се осигура да сви 

ученици стекну 

базичну језичку и 

уметничку 

писменост и да 

напредују 

кареализацији 

одговарајућих 

стандарда 

образовних 

постигнућа 

вербално- текстуалне метода ( кроз излагање, 

разговор и дискусију објаснити појам 

фотографије као облика свакодневог и 

уметничког изражавања, кратак осврт на 

историјат, основе и технолошка достигнућа 

фотографије као медија) - илустративна метода 

( кроз конкретне примере из историје 

уметности, из свакодневног живота, 

документарнафотографија... приказати 

присутност, значај и улогу ове дисциплине у 

свакодневном животу) 

перцепција кроз 

разговор и 

дискусију- учење 

путем посматрања, 

уочавања 

иописивања; - 

аперцепција- 

стварање путем 

примене, 

експеримента 

Биологија, 

математика, 

српски,музичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 - усвајање естетских 

критеријума за 

креативно мишљење 

-критичко мишљење 

- активно 

стваралачко 

деловање у 

културном и 

уметничком животу 

срединес 

- практично- демонстративна метода 

(дигитална фотографија, извођење 

фотографије на задату тему- портрет, 

пејсаж...) - креирање вежби - коректура, 

естетска анализа и 

и истраживања кроз 

употребу дигиталне 

фотографије 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: Користи предности савремених технологија. 

Средњи ниво Ученик уме да:  Одабира адекватан садржај да би истакао своју идеју кроз фотографију. 

Напредни ниво Ученик уме да Познаје и користи различите изражајне могућности фотографије 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- представљање наставног садржаја -усмеравање ученика на индивидуални и групни рад; - припрема за час, - естетска 

анализа; 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 1.ОСНОВНИ НИВО 2.СРЕДЊИ НИВО 3. НАПРЕДНИ НИВО 

1. Медији, 

материјали и 

технике визуелних 

уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 

свом раду) основне меди-је, 

материјале и технике (цртање, 

сликање, ваја-н>е) визуелних 

уметности ЛК.1.1.2. изводи 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове ЛК. 1.1.3. 

описује свој рад и радове других 

(нпр. исказује утисак) 

1.познаје и користи основне из-

ражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и 

материјала визуелних умет-ности 

2. образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне 

могућности класичних и савремених медија, техника 

и матери-јала визуелне уметности ЛК.3.1.2. одабира 

адекватна средства (медиј, материјал, тех-нику, 

поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) идеју 

2. Елементи, 

принципи и 

садржаји (теме, 

моти-ви, идеје...) 

Визуелних уметност 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или 

концепт 2. образлаже свој рад и 

радове других (нпр. наводи 

садржај, тему, карактеристике тех-

нике...) 

ЛК.3.2.1 . одабира адекватна средства 

(медиј,.материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) 

идеју ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намером, 

користећи основне визуелне елементе и принципе да 

би пости -гао одређени ефекат ЛК.3.2.3. користи 

тачне термине (нпр. текстура, ритам, об-лик...) из 

визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) 

када образлаже свој рад и радове дру| и х ЛК.3.2.4. 

уочава међусобну повезаност елемената, принцпмл и 

садржаја на свом раду и на радовима други х 

3. Улога, развој и 

различи-тост 

визуелних 

уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које 

уочава на уметничким радо-вима из 

различитих земаља, култура и 

периода ЛК. 1.3.2. зна да наведе 

различита занимања за која су по-

требна знања и вештине стечени 

учењем у визу-елним уметностима 

(нпр. костимограф, дизајнер, 

архитекта...) ЛК.1.3.3. познаје места 

и изворе где може да прошири своја 

знања везана за визуелне уметности 

(нпр. музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 

1. лоцира одабрана уметничка 

дела у историј-ски и друштвени 

контекст 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка делау оджн \ 

на време настанка и према културној припаднт ги 

(описује основне карактеристике, намеру уметни ка...) 

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су 

неопход ни у занимањима везаним за визуелне умг 

1НО1 1 и ЛК.3.3.3. користи другаместаиизворе(нм|>. 

библиотека, ин-тернет...) да би проширио своја ШММ 

И | ни |у1''1них уметности ЛК.3.3.4. разуме међусобну 

повезашкт и утиц.1| 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    34 

 

Предмет:  МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: :  Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа.. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма (облици и 

методе) 

Активност ученика Корелација 

З
н

а
њ

е 
и

 р
а
зу

м
ев

а
њ

е 

Стечена знања из 

музичке културе 

проширивати и 

примењивати на 

примерима за 

певање и свирање. 

Упознавање 

музике различитих 

епоха. 

Усвојити основне 

карактеристике    - 

музичких 

инструмената и састава    

- историјско– стилских 

периода    - музичких 

жанрова    - народног 

стваралаштва 

-монолошка -дијалошка -демонстративна  -рад на 

тексту  -истраживачки рад ученика -интерактивне 

методе ( од рада у пару до тимског рада  -

кооперативне методе ( групне активности на 

заједничким задацима) -учење путем открића и 

решавања проблема -партиципативне методе 

(практиковање одређених радњи) -игровна 

активност  ( као повремено најпримеренија форма 

учења ) Посете позоришту, израда семинарских 

радова, израда презентација самостално и у 

групи. 

усвајање нових 

знања Дефинише 

нове појмове 

Именује Посматра 

Пише Комбинује 

Решава проблеме 

Илуструје  Пева 

Слуша Истражује 

Уочава Закључује 

 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  1.1.2. опише основне карактеристике: музичких 

инструмената, историјско-стилских периода, музичких на жанрова, народног стваралаштва. 

Средњи ниво Ученик уме да:  2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (нпр. брз темпо са 

живахним карактером) 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале са догађајима у драми) 

2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 3.1.2. разуме 

историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд 

3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички поступак доводи у везу 

са жељеним ефектом) 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада, рад ученика у ваннаставним  активностима, праћење 

уредности ученичких свезака 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 С
л

у
ш

а
њ

е 
м

у
зи

к
е 

Слушати вокалне, 

вокалноинструменталне и 

инструменталне 

композиције наших и 

страних композитора, уз 

основне информације о 

делу и композитору.  

Ученике оспособити да 

препознају и упознају звук 

инструмента у примерима 

које слушају, 

представљати им изглед и 

могућности инструмента. 

Упознавање музике 

различитих епоха. 

Упознавање вокалне, 

инструменталне, хорске, 

народне и уметничке 

музике; изграђивање 

естетског критеријума и 

критичког односа према 

музичком делу. Препознати 

стилску припадност 

слушаног примера. 

Одредити слушни пример 

као музичко-сценско или 

концертно дело. 

Препознати везу музичког 

садржаја примера са  

ванмузичким програмом. 

Упознати основне 

карактеристике српске 

музичко-сценске и 

концертне музике. 

-монолошка -дијалошка -

демонстративна  -слушање аудио 

примера -рад на тексту  -интерактивне 

методе ( од рада у пару до тимског 

рада) -кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким задацима) -

учење путем открића и решавања 

проблема -партиципативне методе ( 

практиковање одређених радњи) -

игровна активност ( као повремено 

најпримеренија форма учења) 

усвање нових знања  

Дефинише нове 

појмове Именује 

Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  

Пева Слуша 

Истражује Уочава 

начин музичког 

изражавања( врста 

композиције) 

Закључује 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:     1.2.1. музичке изражајне елементе       1.2.2. извођачки састав                                1.2.3. музичке жанрове                           

1.2.4. српски музички фолклор 

Средњи ниво Ученик уме да:  2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената 

(нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 2.2.2. 

препозна структуру одређеног музичког жанра 

Напредни ниво Ученик уме да:  3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 3.2.2. жанровским и историјско-

стилским контекстом звучног примера 3.2.3. контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада на часу,  рад ученика у 

ваннаставним  активностима, праћење уредности ученичких свезак 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 М
у
зи

ч
к

о
 и

зв
о
ђ

ењ
е 

Обрадити и певати 

народне, дечје, уметничке 

песме, каноне и песме 

наших и страних 

композитора.  На дечјим 

ритмичким и мелодијским 

инструментима изводити 

песме одговарајуће 

тежине. 

Непосредно развијање 

одређене музичке 

способности ученика; 

оспособљавање за емотивно 

и естетско доживљавање 

музике; активирање 

елемената музичких 

способности (слух, осећај 

ритма, музичко памћење) и 

неговање правилног и 

изражајног певања; 

развијање смисла за 

правилно музицирање. 

монолошка       -дијалошка -

демонстративна  -слушање аудио 

примера -рад на тексту  -интерактивне 

методе ( од рада у пару до тимског 

рада) -кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким задацима) -

учење путем открића и решавања 

проблема -партиципативне методе 

(практиковање одређених радњи) -

игровна активност ( као повремено 

најпримеренија форма учења) 

усвање нових знања  

Дефинише нове 

појмове Именује 

Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  

Пева Слуша 

Истражује Уочава 

начин музичког 

изражавања( врста 

композиције) 

Закључује 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:  1.3.1. пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 1.3.2. изводи једноставне дечје, 

народне или популарне композиције на бар једном инструменту 

Средњи ниво  

Напредни ниво Ученик уме да: 3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада на часу,  рад ученика у 

ваннаставним  активностима, праћење уредности ученичких свезак 

 М
у

зи
ч

к
о

 

ст
в

а
р

а
л

а
ш

т
в

о
 

Подстицање музичке 

креативности кроз 

импровизацију на 

доступним 

инструментима.  Стварање 

дечјих композиција.. 

Подстицање музичке 

фантазије, обликовање 

стваралачког мишљења, 

развијање интересовања за 

музичке активности и 

осећаја за усвајање 

репродуктивних и 

стваралачких искустава и 

знања. 

монолошка -дијалошка -

демонстративна  -слушање аудио 

примера -рад на тексту  -интерактивне 

методе ( од рада у пару до тимског 

рада) -кооперативне методе ( групне 

активности на заједничким задацима) -

учење путем открића и решавања 

проблема -партиципативне методе 

(практиковање одређених радњи) -

игровна активност ( као повремено 

најпримеренија форма учења) 

усвање нових знања  

Дефинише нове 

појмове Именује 

Посматра Пише 

Комбинује Решава 

проблеме Илуструје  

Пева Слуша 

Истражује Уочава 

начин музичког 

изражавања( врста 

композиције) 

Закључује 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да:    1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених модела 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним 

музичким инструментима 1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст 
Средњи ниво / 

Напредни ниво Ученик уме да:   3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте 

3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и 

стилова 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу. перформанс 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера, самооцењивање, оцењивање у пару или групи, текуће праћење рада на часу,  рад ученика у 

ваннаставним  активностима, праћење уредности ученичких свезак 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  ИСТОРИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
в

ет
 к

р
а

је
м

1
9

 и
 п

о
ч

ет
к

о
м

 2
0
 в

ек
а

 

Међународни 

односи крајем 19. и 

почетком 20. века - 

Промене у 

привреди и 

друштву крајем 19. 

и почетком 20. века 

- Балкан и велике 

силе 

ученик именује најважније појаве из опште историје 

ученик зна на ком простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне и опште 

историје  ученик уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације дате у 

форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ученик уме да прочита једноставне и 

карактеристичне  историјске информације дате у 

форми графикона ученик препознаје да постоји 

повезаност  националне, регионалне и светске 

историје, ученик зна и разуме узроке и последице 

важних историјских прекретница из опште историје, 

ученик препознаје да постоји пристрасност у 

појединим тумачењима историјских личности, 

догађаја, феномена ученик зна специфичне детаље 

из националне и опште историје, ученик разуме како 

су повезане појаве из прошлости и садашњости         

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација 

истраживака метода  

метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

израда помагала за 

учење) облици рада  

фронтални рад у 

групи наставне 

методе ,,мапа ума,, 

,,грозд,, ,,коцка,, 

,,инсерт техника,, 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, 

записујусамостално 

израђују материјал, 

креативне облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура: 

Књижевност и 

уметност 

почетком 20. 

века, Правци у 

сликарству 

Филм; 

Грађанско 

васпитање: 

Облици 

државног 

уређења; 

 

 

 

 

389 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 
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САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 ученик треба да сазна  последице уједињења Италије 

и Немачке,  увиди поделу колонија у Азији и 

Африци,        - ученик разуме нове империјалистичке 

ратове и међународну политичку кризу тог доба       

- ученик зна да објасни политичке идеје - 

либерализама, демократију, национализам, 

социјализам, „лепа епоха" - култура, технолошки 

напредак, просвету ове ере       - ученик познаје 

историјске чињенице о Хабзбуршкој монархији, 

Русији, Османлијском царству, Источном питању, 

Сан-Стефанском миру, Берлинском конгресу, 

Анексионој кризи 

  Географија: 

Политичка 

карта Европе, 

Балкана, 

Србије и Црне 

Горе  

Стандарди 

Стандарди Основни ниво  јавно мњење, слободна трговина, монопол, либерализам,национализам, радикализам, социјализам, конзрерватизам, 

империјализам, политичке патрије, Тројни савез, Антанта, националне државе, Источно питање, Догађај-анексиона криза, 

Процеси- друга инд револуција, глобализација 

Средњи ниво Знања-Синдикат, расизам, догађаји –Илинденски устанак, Младотурска револуција, Личност. Чарлс Даравин 

Напредни ниво реализам, ипресионизам, Крал Маркс, Џон Стјуарт Мил, Ћузепе Манцини, МаријаКири 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

иницијални тест,усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне 

презентације,посматрање,праћење ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика 

на часу 

С
р

б
и

ја
 о

д
 1

8
7

8
. 
д

о
 1

9
0

3
. 

г
о

д
и

н
е 

Србија од 1903. 

до1912. године - 

Црна Гора крајем 

19. и почетком 20. 

века - Срби у 

Угарској и 

Хрватској у другој 

половини 19. и 

почетком 20. века 

Босна и 

Херцеговина под 

аустроугарском 

влашћу - Балкански 

ратови - Први 

ученик уме да одреди ком историјском периоду 

припадају важне године из прошлости ученик 

именује најважније појаве из националне ученик зна 

на ком простору су се одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне и опште историје  ученик 

уме да повеже личност и историјски феномен са 

одговарајућом временском одредницом и 

историјским периодом ученик препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњостиученик зна и разуме узроке и последице 

важних историјских феномена у националној 

историји ученик уме да прочита једноставне 

икарактеристичне историјске информације дате у 

форми историјске карте у којој је наведена легенда 

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демостративна 

истраживака метода  

метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски 

радизрада бележака 

израда помагала за 

учење) 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављају 

градивоучествују у 

групном раду, 

анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

обликепредстављања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге 

извореинформација, 

Географија: 

границе 

Србије и Црне 

Горе данас; 

Српски језик, 

Ликовна 

култура,Музи

чк а култура; 

Књижевност и 

уметност 

почетком 20. 

века 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

светски рат - Свет у 

Великом рату  - 

Човек у рату-лично  

и колективно 

искуство -  

Револуције у Русији 

и Европи 

ученик зна специфичне детаље из националне и 

опште историје ученик разуме зашто је дошло до 

одређених историјских догађаја и које су последице 

важних историјских дешавања  - Ученик треба да:  -

савлада основна знања о:  - стицању независности,  - 

развоју привреде,  - оснивању политичких странака, 

политички живот у Србији,  - проглашењу 

краљевине,  - Тимочкој буни,  - српско-бугарском 

рату,  - Устав 1888,  - науци и култури,  - 

свакодневном животу - усвоји знања о  - Мајском 

преврату, међунационалне односе и националну 

политику, анексију, чињенице о Босни и 

Херцеговини под аустроугарском влашћу ученик 

именује најважније појаве из опште историје - 
ученик треба да  усвоји знања о најважнијим 

личностима     овог периода: Јован Цвијић, Јован 

Скерлић, Михаило Петровић Алас, Надежда 

Петровић, Алекса Шантић,Јован Дучић, Владимир 

Ћоровић     

облици рада  

  

фронтални рад у 

групи  

  

наставне технике 

,,мапа ума,, ,,грозд,, 

,,коцка,, ,,инсерт 

техника 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Грађанско 

васпитање: 

појмови 

апсолутизам, 

парламентариз

а м, 

демократија, 

аутономија; 

Стандарди Основни ниво  Знања-парламентарна демократија, уставна монархија, пореска реформа, народно црквена аутономија, Карловачка митрополија, 

Матица Српска, Хрватско српска коалиција, ѕаједничко порекло народа, посветна друштва, Стара Србија, комите-четници. 

Догађаји.Тајна конвенција, Царински рат, анексија Босне и Херцеговине, Блакнски ратови, Мајски преврат, Процеси. Борба за 

национална права, развој привреде и саобраћаја, сеобе-политичке, економске.личности- Милан Обеновић, Александар 

Обреновић, Петра Први Карађорђевић, Никола Први Петровић, Никола Пашић, радомир Путник, Милутин Миланковић,Алекса 

Шантић, Јован Дучић, 

Средњи ниво Знања-Народна радиклна странка, Напредна странка,Народно-либерална странка, Самостална радиклана странка, Српска 

социјалдемократска странка,  Српска народна слободоумна странка, Самостална српска странка, Српска странка на приморју, 

насеља. Догаћаји- Тимочка буна, Српско бугарски рат, државни удари 1893 и 1894, Ивањдаснки атентат, Задарска резлоуција, 

Лондонска конференција, Букурешки мир, Процеси 

Напредни ниво Треће намеснисво, ѕавееничко питање, Млада Босна, арбитража. Догађаји- устав из 1888, Октроисани устав из 1901, Устав из 

1903, Бомбашка афера, Велеизајнички процес. Процеси-црногорско српски односи. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмени одговори, самосталан рад, активност на часу, белешке,сналажење на карти, рад на историјским изворима, задовољство 

ученика 
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(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

  П
р

в
и

 с
в

ет
ск

и
 р

а
т
 

Свет у Великом 

рату  - Човек у рату-

лично  и колективно 

искуство -  

Револуције у Русији 

и Европи 

ученик уме да одреди ком историјском периоду 

припадају важне године из прошлости ученик 

препознаје једноставне и карактеристичне 

информације у форми слике. ученик уме да прочита 

једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој 

је наведена легенда ученик именује најважније 

појаве из опште историје. Ученик треба да: - схвати 

политику великих сила и њихове сукобљене 

интересе, ратну хронику - упозна основне аспекте 

рата:технологије рата, губици, жртве - упозна крај 

рата и његов карактер, стварање нових држава у 

Европи - схвати прилике у Русији уочи и у току  

Првог светског рата, Фебруарска револуција, 

Октобарска револуција и грађански рат, утицај 

Октобарске револуције на прилике у Европи. ученик 

уме да примени знање из историјске хронологије 

(уме прецизно да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена година, 

личност и историјски феномен)       - ученик треба да 

стекне знања о водећим личностима у овом периоду: 

цар Николај Романов, Владимир Иљич Лењин, Роза 

Луксембург, Максим Горки, Џон Рид    

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација 

истраживака метода 

метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

израда помагала за 

учење) облици рада 
фронтални рад у 

групи  наставне 

технике ,,мапа ума,, 

,,грозд,, ,,коцка,, 

,,инсерт техника 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Географија: 

Последице 

Првог 

светског рата, 

Престанак 

постојања 

неких држава 

и формирање 

нови 

Политичка 

карта Европе 

данас; 

Грађанско 

васпитање: 

појам 

револуција; 

Стандарди Основни ниво  Антанта, Централне силе, Западни фронт, Источни фронт, Солунски фронт, бољшевици, Сарајевси атентат, револуције у 

Русији, Процеси Први светски рат, нестанак великих импеија 1918, Личности . Владимир Иљич Лењин, Вудро Вилосон,  

Средњи ниво хемијско оружје, оклопно возило –тенк,подморнице, рововски рат, улазак Сад у рат, Дарданелска операција, ратна пропаганда, 

Томас Ман, Николај Други Романов,Карло Први Хабсбуршки, Вилхлелм Други Хоенцелорн 

Напредни ниво Брест Литовски мир, Лондонски уговор, људски губици, Женевски протокол- конвенција, Декрети о мируи земљи. Диктара 

пролетеријета, Оскар Шпенглер,Ерих Марија Ремрк, Џон Рид, Роза Луксембург   

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмени одговори, самосталан рад, активност на часу, белешке,сналажење на карти, рад на историјским изворима, задовољство 

ученика 
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(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Србија и Црна гора 

у Великом рату 

19141918. - Одбрана 

отаџбине - Кључне 

битке - Албанска 

голгота Искорак ка 

Југославији 

ученик именује најважније појаве из националне 

историје ученик препознаје једноставне и 

карактеристичне информације у форми слике. 

ученик уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације дате у 

форми историјске карте у којој је наведена легенди 
ученик препознаје да постоји повезаност  

националне, регионалне и светске историје ученик 

зна и разуме узроке и последице важних 

историјских феномена у националној историји 

ученик уме да закључи о ком историјском феномену 

је реч на основу карактеристичних сликовних 

историјских извора  ученик уме да одреди из које 

епохе или са ког географског простора потиче 

историјски извор  када је текст непознат ученику, 

али су у њему наведене експлицитне информације о 

особинама епохе или географског простора Ученик 

треба да: - стекне знања о учешћу Србије у Великом 

рату - разуме процес и значај одбране отаџбине 

1914. Церска и Колубарска битка - стекне увид у 

ратни период 1915-1918, после војног слома, 

повлачења и окупације - може да објасни ток 

повлачења преко Албаније, Мојковачку битку, 

живот у окупираној Србији, прилике на Солунском 

фронту, процес ослобођења 

   

Стандарди Основни ниво  БАлкански фронт, Солунски фронт, Српска влада 1914-1918, спрска војска,терор и злочин, добровољци, југословенска идеја, 

народно вијеће СХС, сарајевски атентат, епидемија тифуса, повлечење преко Албаније 1915, Топлички устанак, Нишка 

декларација, Крвфска декларација,окупација Србије, 1915-1918, ујдеињење, Гаврило Принцип, Степа Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, Александар Први Карађорђевић, Анте Трумбић, Франо Супило, 

Средњи ниво Плава гробница, југословенски одбор, Церска битка, битка на Дрини, Колубарска битка, Мојковачка битка, Кајмакчаланска 

битка. Оскар фон Поћоррек, Авгист фон Макензен, Арчибалд Рајс, Надежда Петровић, Јанко Вукотић 

Напредни ниво ратни планови, аустроуграски ултиматум, Солунски процес, Мајкса декларацијаФранц Фердинанд, Франше д  Епере, Драгутин 

Гавриловић, Милунка Савић, Коста Војиновић 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације,посматрање,праћење 

ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика на часу 
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Прилике у свету 

после Првог 

светског рата - 

Идеолошки, 

политички и 

државни системи у 

Европи између два 

светска рата - 

Економске, 

културне 

идруштвене 

прилике у 

међуратној Европи 

ученик уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације ученик зна 

и разуме узроке и последице важних историјских 

прекретница из опште историје. 

 Ученик треба да: - схвати промене у међународним 

односима после Првог светског рата, Мировну 

конференцију у Паризу, нове границе, Друштво 

народа ученик уме да примени знање из историјске 

хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији 

и веку, историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен) ученик зна 

специфичне детаље из националне и опште историје 

ученик разуме како су повезане појаве из прошлости 

и садашњости ученик зна и разуме узроке и 

последице важних историјских прекретница из 

опште историје - ученик може да објасни узроке и 

последице велике економске кризе - ученик 

сагледава свет у покрету- културу, науку, 

образовање, уметничке покрете - ученик треба да 

стекне основна знања о најважнијим личностима 

међуратног периодасагледа политичке односе пред 

почетак Другог светског рата: прилике на Далеком 

истоку,грађански рат у Шпанији, Аншлус, 

Минхенски споразум, Московски споразум 

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација  

метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

израда помагала за 

учење) истраживака 

методаоблици рада  

  

фронтални рад у 

групи  

  

наставне технике 

,,мапа ума,, ,,грозд,, 

,,коцка,, ,,инсерт 

техника 

 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

рад анализирају 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Географија: 

Политичка и 

економска 

криза, 

Политичка 

карта Европе 

и света; 

Грађанско 

васпитање 

Међународне 

организације; 

Ликовна 

култура: 

Уметнички 

правци у 

међуратном 

периоду, 

Филм   

Стандарди Основни ниво  Дрштво народа, нове државе- настале 1918 , комунистика држава, фашизам, нацизам, комунизам, милитаризам, култ личности, 

Стаљин, филм и медији, џез , музика, капиталистичка пивреда, соцојалистичка привреда,Конференција мира у Паризу, аншлус, 

Минхенски споразум 1938, економска криза. Вудро Вилсон, Френкилин Делано Рузвелт Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, 

Јосиф Висаринович Стаљин, Албет Ајнаштајн, 

Средњи ниво стаљинизам , диктатура, шпански грађански рат 1936-1939, велика депресија 1929, Волт Дизни, Чарли Чаплин, Лав Троцки, 

Франциско Франко 

Напредни ниво ревизионизам, тоталитаризам, колективизација, програм 14 тачака,инфлација, берза, Манџурски инцидент, пакт Рибентроп 

Молотов, нови курс, грађански рат у Русији,Салвадор Дали, Пабло Пикасо, Ернест Хемингвеј, Михајл Шолохов, Максим Горки, 

Сергеј Ејзенштајн 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације,посматрање,праћење 

ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика на часу 
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Краљевина Срба, 

Хрвата и Словенаца 

1918-1929.  - 

Краљевина Срба, 

Хрвата и Словенаца 

1918-1929. - 

Југославија 1929-

1939.  - 

Југословенска 

држава и изазови 

новог рата 1939-

1941. 

ученик именује најважније појаве из националне 

историје ученик уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације дате у 

форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ученик уме да повеже личност и историјски 

феномен са одговарајућом  временском одредницом; 

ученик зна и разуме узроке и последице важних 

историјских феномена у националној историји; 
ученик уме да закључи о ком историјском феномену 

је реч на основу карактеристичних сликовних 

историјских извора  ученик уме да примени знање 

из историјске хронологије (уме прецизно да одреди 

којој деценији и веку, историјском периоду припада 

одређена година, личност и историјски феномен) 
ученик зна и разуме узроке и последице важних 

историјских феномена у националној историји 
мученик уме да примени знање из историјске 

хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији 

и веку, историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен) ученик уме 

да закључи о ком историјском феномену је реч на 

основу карактеристичних сликовних историјских 

извора 

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација  

метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

Музичка 

култура: 

Химна „Боже 

правде“ 

Географија: 

Политичка 

карта 

Балканског 

полуострва; 

Српски језик: 

Стандарди Основни ниво  краљевина СХС, Видовдански устав, унитаристички облик уређења државе, октроисани устав, народи у Југославији, српска 

православн црква, римокатоличка црква, исламсак версак заједница, Марсејски атнентат, спорсазум Цетковић Мачек, 

парламентаризсам у Краљевини Југославији, култура и образовање.Александар Први Карађорђевић, Павле Карађорђевић, 

Никола Пашић, Стјепан Радић, Милан Стојадиновић, Влатко Мачек, Никола Тесла 

Средњи ниво шестојанураска диктатура, Народна радикална странка, југолсавенск дмеократска сранка,Хрватска републиканска странка 1925 

хсс, Словенска људсак странка, Југословенска муслимакска заједница, Југословенска радикална заејдница, атентат у Народној 

скупштини, Петар Други Карађорђевић, Љубомир Давидовић, Антон Корошец, Стојан Протић, Драгиша Цветковић 

Напредни ниво бановнина Хрвтска, комунистичка партија Југославије, Југославненска национална странка, интегрално југословенство, Мала 

Антанта,Балкански пакт, аустроугарски ултиматум, Солунски процес, Мајска декларација, Пуниша Рачић, Мехмед Спахо, 

Павле Савић,Александар Белић, Сава Шумановић, Мирослав Крлежа, Иван Мептровић 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације,посматрање,праћење 

ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика на часу 
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Други светски рат - 

Доминација сила 

„осовине“ - 

Преломне године 

19391941-1943. - 

Ратне операције - 

Победа 

антифашистичке 

коалиције - 

Последице  Другог 

светског рата 

ученик уме да одреди ком историјском периоду 

припадају важне године из прошлости ученик 

именује најважније појаве из опште историје ученик 

зна на ком простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште историје  

ученик уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости ученик препознаје 

да постоји повезаност  националне, регионалне и 

светске историје ученик зна и разуме узроке и 

последице важних историјских прекретница из 

опште историје ученик уме да закључи о ком 

историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних историјских извора  

ученик уме да издвоји разлике и сличности у 

тумачењима у изворима који се односе на исту 

историјску појаву ученик зна специфичне детаље из 

националне и опште историје - разуме последице 

рата: људски и материјални губици, логори смрти, 

геноцид и холокауст, модернизација војне 

технологије, живот у рату ученик препознаје 

значење основних појмова из праисторије ученик 

уме да објасни специфичности важних историјских 

појмова и да их примени у одговарајућем 

историјском контексту -ученик  препознаје рат као 

поништавање цивилизацијских вредности 

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација 
метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

израда помагала за 

учење) истраживака 

метода облици рада  

фронтални рад у 

групи  

наставне технике 

,,мапа ума,, ,,грозд,, 

,,коцка,, ,,инсерт 

техника 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Грађанско 

васпитање: 

расна, верска 

и национална 

дискриминаци

ја , холокауст 

и геноцид 

Географија: 

политичка 

карта 

Балкана;демог

ра фска 

кретања у 

време рата; 

Српски језик: 

Иван Горан 

Ковачић Јаме 

Стандарди Основни ниво  Тројни пакт, Антифашитичка коалиција, Источни фронт, Севрено афрички фронт, геовид, холокауст, кнцентрацони логори, 

колаборација, нпада на Пољску 1939, атомска бомба, Дан победе 1945, рат у Европи 1939-1941, рат на Далеком истоку 

1941.1945, Винстон Черчил, Френкилн Делано Рузвелт, Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито Мусолини 

Средњи ниво капитулација Француске јун 1940, битка за Британију 1940, напад на Перл Харбур, битка кд Ел Аламејна, инвазија на Сицилију, 

операциаја Оверлорд, Шарл Де Гол, Видкун Квинскинг, 

Напредни ниво муњевити рат, Атланска повеља, план Барбароса, Стањинградска битка , битка код Мидвеја, Курска битка, битка за Берлин , 

Техернска конференција, Нирнбершки процес, денацификација, Двајт Ајзенахауер, Геогриј Констатинивич Жуков, 

Монтгомери, Ервин Ромел, Фридрих фон Паулус, Филип Петен, Хјанрих Химлер, 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације,посматрање,праћење 

ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика на часу 
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- Априлски рат и 

последице пораза - 

Отпор - Устанак - 

Грађански рат - 

Југословенско  

ратиште - Завршна 

фаза рата    1943-

1945. - Биланс рата - 

Допринос 

Југославије победи 

антифашистичке 

коалиције 

ученик уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости ученик препознаје 

да постоји повезаност  националне, регионалне и 

светске историје ученик зна и разуме узроке и 

последице важних историјских феномена у 

националној историји ученик уме да прочита 

једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој 

је наведена легенда ученик уме да закључи о којем  

догађају, феномену и личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских 

извора. ученик уме да закључи о ком историјском 

феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора ученик уме да 

примени знање из историјске хронологије (уме 

прецизно да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена година, 

личност и историјски феномен) ученик зна 

специфичне детаље из националне и опште историје 

(манипулација, пропаганда, стереотип...) 

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација 
метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

израда помагала за 

учење) истраживака 

метода облици рада  

фронтални рад у 

групи  

наставне технике 

,,мапа ума,, ,,грозд,, 

,,коцка,, ,,инсерт 

техника 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Грађанско 

васпитање: 

расна, верска 

и национална 

дискриминаци

ја , холокауст 

и геноцид 

Географија: 

политичка 

карта 

Балкана;демог

ра фска 

кретања у 

време рата; 

Српски језик: 

Иван Горан 

Ковачић Јаме 

Стандарди Основни ниво  Независна држава Хрватска, Равногорски покрет, Југолсовенска војска у отаџбини, партизански покрет, народноослоболачки 

покрет, Народноослободилачка војска , Усташки покрет, колаборационисти, АВНОЈ, Југословенск афедерација, 

концентрациони логори у Србији, приступање Тројном пакту, војни пуч 1941, Априлски рат , подела Југославије, Прво и Друго 

заседања Авноја, Народноослободилачки рат, грађански рат, геноцид над Србимна у НДХ, Драгољуб Дража Михајловић, Јоспи 

Броз Тито, Милан Недић, Анте Павелић, Душан Симовић, Слободан Јовановић 

Средњи ниво Југословенска влада у избеглиштву, НКОЈ, етничко чишћење, бомбадовае Београда, казнена експедиција, операција Вајс, 

операција Шварц, Београдсак операција 1944 Ослобођење земље, Петра Други Карађорђевић, Димитрије Љотић, Боривоје 

Мирковић, Иван Шубашић, Алојзије Степинац,  

Напредни ниво влада националног спаса, копмромисни југолсовеснтво, Сремсаки фронт,преговори Тито –Шубашић, преговори Тито Черчил, 

преговори Тито Стаљин, светосавски конгрес, трагедија на Козари, операција ваздушни мост, Коста Миловановић Пећанац, 

Коча Поповић, Пеко Дапчевић, Коста Нађ., Петар Драпшин. Сава Ковачевић, Веселин Мисита, Павле Ђуришић, Звонимир 

Вучковић 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације,посматрање,праћење 

ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика на часу 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

С
в
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 п

о
сл

е 
Д

р
у
г
о
г
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в
ет

ск
о
г
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а
т
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Супротности између 

великих сила, 

хладни рат и 

блоковска подела 

1945-1989. 
Формирање нове 

Европе -  Европске 

интеграције 

ученик уме да одреди ком историјском периоду 

припадају важне године из прошлости ученик 

препознаје значење основних појмова из 

праисторије ученик зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји из националне 

и опште историје  ученик зна и разуме узроке и 

последице важних историјских прекретница из 

опште историје ученик зна специфичне детаље из 

националне и опште историје ученик уме  да изрази 

став о одређеном тумачењу историјског феномена и 

да одреди врсту пристрасности (манипулација, 

пропаганда, стереотип... 

Ученик треба да: - схвати:  - почетак хладног рата и 

стварање блокова,  - деколонизација и стварање 

ратних жаришта - трке у наоружању - рађање Трећег 

света - покрете еманципације: за права жена, 

мањина, антиратни и антирасистички - научна 

достигнућа - освајање свемира - медије и популарну 

културу - глобализацију - тероризам - еколошке 

проблеме - уочи:  - слом комунизма у источној 

Европи,  - Европска унија,  - Савет Европе 

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација 
метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

израда помагала за 

учење) истраживака 

метода облици рада  

фронтални рад у 

групи  

наставне технике 

,,мапа ума,, ,,грозд,, 

,,коцка,, ,,инсерт 

техника 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Грађанско 

васпитање:Ор

ганизација УН 

Географија: 

Политичка 

карта Европе 

и 

света,глобализ

а ција, 

карактеристик

е држава 

Трећег 

света,свемирс

ка трка. 

Биологија: 

екологија и 

заштита 

животне 

средине 

Стандарди Основни ниво  хладни рат, покрет несврстаних, војни пактови, Организација УН, нови светски поредак, уједињена Европа, освајање космоса, 

информатичка револуција, личност Махатма Ганди Гагарин, Нил Армнстронг 

Средњи ниво Распад ССРa и демократске промене у Европи, трка у наоржању,  Берлински зид, савет безбедности, УНИЦЕФ, УНЕСКО, 

подела Немачке, Буш Стрији. Насер, Нехрудеколонизација, Хари Труман Џон Кенеди, Никита Хрушчов, Леонид Брежњев, 

Михаил Горбачов Џорџ Буш Старији, Насер, Нехру 

Напредни ниво глобализација, Трећи свет, Информбиро, апартхејд, генетка, аналогни компјутерм Савет Европе, корејски рат, кубанска криза, 

вијетнамски рат, нафтна криза, плишана револуција, уговор у Мастрихту, ширње Европске уније, политка активне мирољубиве 

коегзистенције, разоружање, транзиција, Фидел Кастро, Лех Валнса, Вацлав Хавел, Николае Чаушсеку, Нелсoн Мендела, Борис 

Јељцин, 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације,посматрање,праћење 

ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика на часу 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 
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Нова југословенска 

власт - Изградња 

унутрашњополитич

ке и 

спољнополитичке 

оријентације - 

Друштвени, 

економски, 

политички и 

културни 

развојглавни 

процеси и проблеми 

- Друштвена криза и 

пораз Југославије 

ученик уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости ученик препознаје 

једноставне и карактеристичне информације у 

форми слике. ученик уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације дате у 

форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ученик уме да закључи о ком историјском феномену 

је реч на основу карактеристичних сликовних 

историјских извора  ученик зна и разуме узроке и 

последице важних историјских феномена у 

националној историји ученик уме да издвоји разлике 

и сличности у тумачењима у изворима који се 

односе на исту историјску појаву  стекне основна 

знања о поразу Југославије као идеје, политичког 

пројекта и друштвеног система, о распаду 

Југославије и рату у Словенији, Хрватској, БиХ, 

настанку нових држава, демографским, економским 

и културним променама, сукобу на Косову и 

Метохији, НАТО интервенцији 1999, раздвајању 

Србије и Црне Горе, кључним политичким 

личностима 

наставне методе 

дијалошка 

хеуристичка 

демострација 
метода писаних 

историјских радова 

(есеј, реферат, 

семинарски рад 

израда бележака 

израда помагала за 

учење) истраживака 

метода облици рада  

фронтални рад у 

групи  

наставне технике 

,,мапа ума,, ,,грозд,, 

,,коцка,, ,,инсерт 

техника 

мисаоно се ангажују 

учествују у 

обнављању градива 

учествују у групном 

раду, анализирају, 

повезују, записују, 

самостално израђују 

материјал, креативне 

облике 

представљања 

наставног 

садржаја,корист е 

друге изворе 

информација, 

активирају се у 

вршњачком учењу 

Српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура: 

Савремена 

књижевност и 

уметност 

Географија: 

Политичка 

карта 

Балканског 

Србији у 

послератном 

периоду; 

Промене 

граница на 

Балкану 

Стандарди Основни ниво  народи у Југославији, сцијалистичка Југославија, Сваезна Република ЈУгославија, ДРжавна заједница Србија и Црна Гора, 

устави и амандмани, етничко чишћење, резолуција Информбироа, студенске демоснтрација 1968, Нато интервенције 1999, 

атентат на Зорана Ђиниђића, аграрна реформа, самопураљање, антибирокартска револуција, разбијање и распад Југославије, 

НАТО интервенциј 1999, обнова државности Србије, Тито, Слободан Милошевић, Туђман, Иѕаетбеговић, Коштуница, Андрић  

Средњи ниво студентски покрет, влада ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, национализација, КПЈ.-СКЈ, маспок, вишепатријски систем у Србији, избеглиштво, 

југословеснку кулутуни прсотор, образовање и наука, култура и уметност, слом либерала у Србији, демострације на Косову 

1981, еконмоски проблеми Југославије 

Напредни ниво привремена народна скупштина, братсво јединство, Голи Оток, народни фронт Југославије, ЈНА, економске санкције, суд за 

ратне злошине у Хагу, београдска декларација, Дејтон, национализација у Југославији, Милан Грол, Марко НИкезич, Латинка 

Перови, Бранко Ћопић, ДАНИЛО, Киш, Борислав Пекић, Бранко Миљковић, Душко Коваћевић, Александар Петровић, Јасна 

Шекарић 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмена провера, рад на историјским изворима, сналжење пред картом, самосталне презентације,посматрање,праћење 

ангажовања ученика,писмено испитивање,усмено испитивање,белешке,задовољство ученика на часу 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: Ученици треба да:1) стекну знање о географском положају РС,објектима и процесима  на 

територији наше државе. 2) Ученици стеченим знањем могу разумети сложене друштвено-географске промене и процесе у нашој земљи., Европи и свету. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Географски 

положај, 

границе и 

величина 

Србије 

Географски 

положај,границе и 

величина РС 

Ученик зна да одреди и разуме значај 

географског положаја РС 

Монолошка, дијалошка, 

демонстративна  

Фронтални облик рада 

Активно слуша 

описује разликује 

препознаје понавља 

закљзчује 

историја  

математика 

Стандарди Основни ниво  Ученик проказује на географској  карти географски положај Србије,њене границе и поједине граничне прелазе 

Средњи ниво Ученик описује и објашњава природне елементе Србије. 

Напредни ниво Ученик анализира узрочно-последичну повезаност природних елемената Србије и објашњава угроженост животне средине. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Ученик одговара 

Приридне – 

географске 

одлике 

Србије 

Рељеф,клима,воде,

земљи- ште,биљни 

и животињски свет 

РС 

Усвајање знања  о   природним елементима, 

њиховој условњености,значају и заштитин у 

РС 

Монолошка, дијалошка, 

демонстративна, 

текстуална  

Фронталнииндивидуални, 

рад у пару,групни рад 

Активно слуша, 

разговара, дискутује, 

описује, препознаје, 

запажа, процењује, 

користи атлас 

понавља, закљзчује 

историја 

биологија 

Стандарди Основни ниво  Ученик препознаје и описује  на географској карти природно-географске објекте Србије.Самостално попуњава  нему  карту 

Средњи ниво Ученик  описује и објашњава  географски положај Србије. 

Напредни ниво Ученик  повезјује и анализира историјски утицај на географски положај и величину Србије 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмени одговори, тестови, асоцијације, употрба карте,нема карта, израда презентација,активност на часу 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Становништ

во и насеља 

Србије 

Природни прираштај, 

густина становништва 

Србије;миграције 

структура 

становништва и 

насеља у РС 

Разумевање најважнијих 

друштвених појава, структура, и 

миграција у РС. Стицање знања о 

насељима и гл.граду 

Монолошка, дијалошка, 

демонстративна, 

текстуална  

Фронтални , 

индивидуалнги, групни 

Активно слуша, разговара, 

дискутује, упоређује, запажа, 

препознаје користи атлас 

понавља, закљзчује, орјентише се   

математика 

историја 

ликовно 

Стандарди Основни ниво  Ученик описује основне одлике становништва Србије и насеља  Ученик објашњава податке из табеле  и графикона 

Средњи ниво Ученик објашњава структуру становништва РС. Ученик описује  појам урбанизације. 

Напредни ниво Ученик објашњава узроке и последице тренутне стуктуре становништва у Србији . Ученик познаје знаменитости Београда. 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмени одговори, тестови, асоцијације,активност на часу, ,употреба карте 

Привреда 

Србије 

Тешка и лака 

индустрија; 

Пољопривреда, 

Туризам,трговина и 

саобраћај РС 

Стицање знања о утицају 

природних и друштвених 

фактора на развој привреде. 
Појединачни значај привредних 

грана. Утицај привреде на 

животну средину 

Монолошка, дијалошка, 

демонстративна, 

текстуална  

Фронтални , 

индивидуалнги, групни 

Активно слуша, разговара, 

дискутује, упоређује, запажа, 

препознаје користи атлас 

понавља, закљзчује, орјентише се   

историја 

биологија 

хемија 

Стандарди Основни ниво  Ученик показује на географској карти привредне објекте(руднике, туристичке центре и саобраћајнице) Описује одлике и 

поделу индустрије,пољопривреде,туриѕма,саобраћаја. 

Средњи ниво Ученик објашњава одлике привредних грана  и утицај на животну средину. 

Напредни ниво Ученик објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој привреде и наводи примере за привредни напредак.  

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмени одговори, тестови, активност на часу, цртежи у свесци, употреба  атласа 

Завичајна 

географија 

Географске одлике 

завичаја у коме је 

школа 

Ученици треба   сами да стекну 

основна географска знања о 

општинии  у којој живе.Развој 

љубави према завичају и 

истраживачком  раду. 

Монолошка, дијалошка, 

демонстративна, 

текстуална  

Фронтални , 

индивидуалнги, групни 

истражује, запажа, иѕлаже, 

активно слуша, разговара, 

дискутује, препознаје, процењује, 

користи карту, понавља, 

закљзчује, орјентише се   

историја 

биологија 

Стандарди Основни ниво  Ученик показује на географској карти природне и друштване објекте . 

Средњи ниво Ученик описује и објашњава природне и друштвене одлике географске средине  општине у којој је школа. 

Напредни ниво / 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмени одговори, реферат, презентације,употреба карте 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Срби ван 

граница Србије 

Срби у окружењу и 

дијаспори. 

Стицање знања о узроцима и 

последицама миграција српског 

народа.Развој опште 

куктуре,логичког 

мишљења,толеранције 

Монолошка, дијалошка, 

демонстративна, 

текстуална  

Фронтални , 

индивидуалнги, групни 

Активно слуша, разговара, 

дискутује, упоређује, запажа, 

препознаје користи атлас 

понавља, закљзчује, орјентише се   

историја 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да покаже на географској карти државе у којима живи значајан број Срба .Ученик разуме појам дијаспора. 

Средњи ниво Објашњава узроке и последице  расејања Срба кроз  векове као и значај очувања везе са матицом. 

Напредни ниво Ученик наводи статистичке податке о броју Срба у расејању 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмени одговори, реферати,активност на часу, цртежи у свесци, употреба  атласа 

Србија у 

савременим 

интеграцијским 

процесима 

ЕУ,УН, Савет 

безбедности... 

Стицање знања о последицама 

Земљиних кретања,унутра- 

шњој грађи Земље, постанку и 

облицима рељефа,атмосфери 

Монолошка, дијалошка, 

демонстративна, 

текстуална  

Фронтални , 

индивидуалнги, групни 

Активно слуша, разговара, 

дискутује, упоређује, запажа, 

препознаје користи атлас 

понавља, закљзчује, орјентише се   

историја 

Стандарди Основни ниво  Ученик наводи ммеђународне организације и њихову улогу 

Средњи ниво Учник објашњава значај сарадње и интеграције Србије  у међународним организацијама. 

Напредни ниво / 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмени одговори, реферати,активност на часу, цртежи у свесци, употреба  атласа 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  ФИЗИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: циљ  наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и да упознају природне појаве и основне законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање 

физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се 

усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Осцилаторно кретање 

(осциловање тела обешеног о 

опругу, осциловање куглице 

клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање 

тела (амплитуда, период, 

фреквенција). Закон одржања 

механичке енергије при 

осциловању тела Таласно 

кретање (механички талас). 

Основни параметри којима се 

описује таласно кретање 

(таласна дужина, 

фреквенција, брзина) Звук. 

Карактеристике звука. Звучна 

резонанција 

Проучавање виших облика 

кретања; развијање апстрактног 

мишљења код ученика; 

усвајање суштине таласног 

кретања и параметара којима се 

описује таласно кретање 

(таласна дужина, фреквенција, 

брзина). Ученик да разуме звук 

као сложени облик кретања 

материје и зна да примени 

стечено знање; да схвати појаву 

резонанције и њене  
корисне и штетне 

манифестације; Развијање 

техничке културе код ученика 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решав

ање задатака код 

куће и на часу,рад 

у лабораторији 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, црта, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује стечена 

знања , решава проблеме, 

повезује са свакодневним 

животом учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази материјал,изводи 

огледе,бележи, 

коментарише,образлаже 

Биологија, 

музичка 

култура 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за 

дужину , масу,запремину,време, препозна јединицу за брзину,зна основна правила мерења,з мери 

дужину,масу,запремину, температуру и време,да се придржава основних правила у лабораторији и има 

мануелне способности ФИ.1.4.4.  ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6.   ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 
Средњи ниво Ученик уме да: уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције, зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе, зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују,  уме да препозна основне појмове 

који описују осцилаторно кретање,уме да користи важније изведене јединицеSI, користи префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина једне јединице у другу ,користи и интерпретира табеларни и графички приказ физичких 

зависности величина, препозна убрзано кретање,разуме како односи сила утичу на врсту кретања,реализује експеримент 

по упутству,зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине и висине на којој се тело налази ФИ.2.1.1.     

ФИ.2.1.2.  ФИ.2.2.2.   ФИ.2.2.3. ФИ.2.4.1.  ФИ.2.4.3.  ФИ.2.5.1.   ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2.   ФИ 2.6.3. ФИ.2.7.2.    ФИ.2.7.3.  

Напредни ниво Ученик уме да:  уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно кретање  зна како се 

мењају положај и брзина при осцилаторном кретању,зна основне физичке величине које описују таласно кретање, 

препозна основне особине звука ,претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне 

закључке на основу резултата мерења,зна грешке мерења, препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем 

или експериментом ФИ.3.2.3.    ФИ.3.2.4.  ФИ.3.2.5.    ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3.   ФИ.3.7.1.     ФИ.3.7.2.  

 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу,праћење рада на часу 

СВЕТЛОСНЕ    

ПОЈАВЕ 

Светлост (основни појмови). 

Праволинијско простирање 

светлости ( сенка и 

полусенка, помрачење Сунца 

и Месеца) Закон одбијања 

светлости. Равна огледала 

Сферна огледала. 

Конструкција ликова 

предмета Брзина светлости у 

различитим срединама. 

Индекс преламања и закон 

преламања светлости. 

Тотална рефлексија. 

Преламање светлости кроз 
призму и сочиво Одређивање 

положаја ликова код сочива 

Ученик треба да зна да је 

брзина светлости у вакууму 

највећа позната брзина у 

природи; да је индекс 

преламања светлости за две 

прозрачне средине једнак 

односу брзина светлости у тим 

срединама; законе преламања и 

одбијања светлости као и 

једноставне конструкције 

ликова код огледа сочива; да 

израчуна линеарно увећање 

сабирног сочива и његову 

оптичку јачину, као и да 

користи оптичке 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решав

ање задатака код 

куће и на часу,рад 

у лабораторији, 

конструкција 

ликова код 

огледала и сочива  

 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, црта, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује стечена 

знања , решава проблеме, 

повезује са свакодневним 

животом учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази материјал,бележи, 

коментарише,образлаже 

биологија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

Оптички инструменти. Лупа и 

микроскоп Лабораторијске вежбе: 

Провера закона одбијања светлости 

коришћењем равног огледала 

Одређивање жижне даљине сабирног 

сочива. 

    

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока, користи основне јединице за 

дужину , масу,запремину,време, препозна јединицу за брзину,зна основна правила мерења, се 

придржава основних правила у лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.4.1.   ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3.    ФИ.1.4.4. ФИ.1.4.5.   ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво Ученик уме да:уме да користи важније изведене јединице SI, користи префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина једне јединице у другу ,реализује експеримент по упутству ФИ.2.4.3.   

ФИ.2.4.4. ФИ.2.7.1   ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.3.   

Напредни ниво Ученик уме да:претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне 

закључке на основу резултата мерења, препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем 

или експериментом ФИ.3.4.1.     ФИ.3.4.3. ФИ.3.7.1.       ФИ.3.7.2.  

Начин провере остварености стандарда постигнућа Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу,праћење рада на 

часу,конструкције ликова предмета кодравних и сферних огледала и код сочива 

 

 

ЕЛЕКТРИ 

ЧНО ПОЉЕ 

Наелектр. тела. Елементарна кол. 

наелектрисања. Закон о одржању 

количине наелектрисања. Узајамно 

деловање наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. Електрично поље 

(линије сила, хомогено и нехомогено 

поље). Рад силе електричног поља. 

Напон. Веза напона и јачине 

хомогеног електричног 

пољаЕлектричне појаве у атмосфери. 

Упозна појаве 

наелектрисања; зна да 

постоје две врсте 

наелектрисања и 

деловање између њих; 

зна јединицу количине 

наелектрисања, напона 

(потенцијала) и 

електришног капаците; 

упозна појам ел. поља и 

рада у ел. пољу  

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решава

ње задатака код 

куће и на часу,рад у 

лабораторији, 

конструкција 

ликова код огледала 

и сочива  

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, црта, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује стечена 

знања , решава проблеме, 

повезује са свакодневним 

животом учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази материјал,бележи, 

коментарише,образлаже 

 

Стандарди Основни ниво  чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока,  зна основна правила мерења, се придржава основних правила у 

лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.5.   ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво уме да користи важније изведене јединице SI, користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина једне 

јединице у другу ,реализује експеримент по упутству ФИ.2.4.3.   ФИ.2.7.3.  

Напредни ниво претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на основу резултата мерења, 

препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом ФИ.3.4.1. ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2.  

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

усмени одговори, реферати,активност на часу, цртежи у свесци, употреба  атласа 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

ЕЛЕКТРИ 

ЧНА СТРУЈА 

Електрична струја (једносмерна, 

наизменична) Услови за настајање 

електричне струје и извори 

електричне струје. Електромоторна 

сила. Мерење електричне струје и 

напона Електрична отпорност 

проводника. Проводници и 

изолатори Омов закон за део струјног 

кола Рад и снага електричне струје. 

Џул-Ленцов закон Омов закон за 

цело струјно коло. Везивање 

отпорника Електрична струја у 

течностима и гасовима 

Лабораторијске вежбе: Зависност 

електричне струје од напона на 

проводнику (таблични и графички 

приказ зависности) Одређивање 

електричне отпорности отпора у колу 

помоћу амперметра и волтметра 

Мерење јачине електричне струје и 

напона у колу са серијски и 

паралелно повезаним отпорницима и 

одређивање еквивалентне 

отпорности 

Ученик треба да зна: да 

користи следеће физичке 

валичине: јачину 

електричне струје, ел. 

отпор, рад и снагу ел. 

струје; користи јединице 

наведених физичких 

величина; на нивоу 

примене користи Омов 

закон, закон ел. отпора и 

Џулов закон; рукује 

инструментима за 

мерење ел. струје 

(амперметар), напона 

(волтметар), отпора 

(омметар); објасни 

појаву ел. струје и 

одговарајуће законе са 

становишта ел. теорије и 

закона ел. поља; уме да 

повеже све потребне 

елементе у струјно коло 

(редно и паралелно); 

схвати рад и снагу ел. 

струје. 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,решава

ње задатака код 

куће и на часу,рад у 

лабораторији, 

конструкција 

ликова код огледала 

и сочива  

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, црта, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује 

стечена знања , решава 

проблеме, повезује са 

свакодневним животом 

учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази 

материјал,бележи, 

коментарише,образлаже 

Техничко  

образовање, 

информатика, 

хемија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: препозна да струја тече само кроз проводнике,чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег 

подеока,  зна основна правила мерења, се придржава основних правила у лабораторији и има мануелне 

способности ФИ.1.3.1.  ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.2.  ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2 

Средњи ниво Ученик уме да:зна да разликује електричне проводнике и изолаторе,зна основне елементе електричног кола, 

препозна да ли су струјни извори везани редно или паралелно,израчуна отпор,јачину струје или напон ако су 

познате друге две величине, препозна топлотне ефекте електричне струје,разуме појмове енергије и снаге 

електричне струје,користи важније изведене јединице SI, користи префиксе и претвара бројне вредности 

физичких величина једне јединице у другу ,реализује експеримент по упутству,уме да препозна ефекте код 

којих се енергија троши на механички рад,уме да препозна појмове рада и снаге,разуме и примењује 

основнематематичке формулације у физицинпр.директну и обрнуту пропорционалност ФИ.2.3.1. ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.3. ФИ.2.3.4. ФИ.2.3.5. ФИ.2.3.6. ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. ФИ.2.5.2. ФИ.2.5.3. ФИ.2.6.1. ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2.  ФИ.2.7.3  

Напредни ниво Ученик уме да:  зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу,уме да мери јачину струје и 

напон,претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на основу 

резултата мерења, препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом ФИ.3.3.1.     

ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.2.    ФИ.3.4.3. ФИ.3.7.1.     ФИ.3.7.2.  

Начин провере остварености стандарда постигнућа Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу,праћење рада на 

часу,огледи,лабораторијске вежбе 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

Магнетно поље сталних 

магнета. Магнетно поље 

Земље Магнетно поље 

електричне струје Дејство 

магнетног поља на струјни 

проводник Допринос Николе 

Тесле и Михајла  Пупина 

развоју науке  и примена  

Ученик треба да: стекне појам о 

магнетном деловању у пољу и 

деловању магнетног поља на 

проводник са струјом; уочи 

еквивалентност магнетног поља 

ел. струје и сталног магнета; 

схвати магнетну индукцију и 

њену јединицу, као и магнени 

флукс и јединицу 

Групни рад, 

самостални рад 

колективни рад, 

вршњачко,решавањ

е задатака код куће 

и на часу,рад у 

лабор, конструкција 

ликова код огледала 

и сочива  

Посматра,уочава, слуша, 

закључује, изводи огледе, 

црта, дискутује, повезује,  

анализира,  размишља,  

примењује стечена знања , 

решава проблеме, повезује са 

свакоднеживотом учествује у 

групном раду,чита, истражује,  

проналази материјал,бележи,  

Техничко  

образовањ

е, 

информат

ика, 

Стандарди Основни ниво  
ФИ.1.3.2.   

ФИ.1.4.3 

Ученик уме да: препозна да струја тече само кроз проводнике,чита мерну скалу и да одреди вредност најмањег подеока,  зна основна 

правила мерења, се придржава основних правила у лабораторији и има мануелне способности ФИ.1.1.2. ФИ.1.3.2. ФИ.1.4.3. ФИ.1.1.2. 

Средњи ниво 
ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

Ученик уме да:зна да разликује електричне проводнике и изолаторе,зна основне елементе електричног кола, препозна да ли су струјни 

извори везани редно или паралелно,израчуна отпор,јачину струје или напон ако су познате друге две величине, препозна топлотне 

ефекте електричне струје,разуме појмове енергије и снаге електричне струје,користи важније изведене јединице SI, користи префиксе 

и претвара бројне вредности физичких величина једне јединице у другу ,реализује експеримент по упутству 

Напредни 

ниво 

Ученик уме да:  претвара јединице изведених величина у јединице SI система,доноси релевантне закључке на основу резултата 

мерења, препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом ФИ.3.4.1. ФИ.3.7.1.ФИ.3.7.2 

Начин провере остварености стандарда 

постигнућа 

Усмена провера знања ,контролна вежба, домаћи задаци,активност на часу,праћење рада на часу,огледи,лабораторијске 

вежбе 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

Структура атома (језгро, 

електронски омотач). Нуклеарне 

силе Природна радиоктивност 

Радиоактивно зрачење (алфа, 

бета и гама зраци) и њихово 

биолошко дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита од 

радиоактивног зрачења 

Вештачка радиоактивност. 

Фисија и фузија Примена 

нуклеарне енергије и 

радиоактивног зрачења 

Ученик треба да: упозна 

јединствен модел структуре 

атома,стекне појам о 

нуклеарним силама,објасни 

закон одржања количине 

наелектрисања, стекне 

појам о 

радиоактивности,нуклеа 

рној фисији и фузији, 

нуклеарној енергији и 

њеној примени и заштити 

од  зрачења 

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни рад 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, црта, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује стечена 

знања , решава проблеме, 

повезује са свакодневним 

животом учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази материјал,бележи, 

коментарише,образлаже 

Хемија 

 

 

 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

Утицај  физике на развој других 

природних наука, медицине и 

технологије Утицај  физике на 

развој других природних наука, 

медицине и технологије 

Ученици би требало да 

схвате значај физике као 

науке не само у техничком 

смислу, већ и као науке која 

утиче на развој медицине, 

технологије и многих 

области савременог света  

Групни 

рад,самостални 

рад,колективни 

рад,вршњачко 

подучавање,семина

рски радови 

Посматра,уочава, 

слуша,закључује, изводи 

огледе, црта, дискутује, 

повезује,  анализира,  

размишља,  примењује стечена 

знања , решава проблеме, 

повезује са свакодневним 

животом учествује у групном 

раду,чита, истражује,  

проналази материјал,бележи, 

коментарише,образлаже 

Биологија, 

техничко  

образовање, 

информатика 

Начин провере 

остварености стандарда постигнућа 

Усмена провера знања ,семинарски радови 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    136 

 

Предмет:  МАТЕМАТИКА 
 

 

Недељни фонд часова:    4 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ Циљ наставе математике у осмом разреду је да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да:  -оспособи ученике да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; -оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; -развије 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;  -осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за 

схватање појава и законитости у природи и друштву;  -оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе; -представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  -доприноси развијању менталних 

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

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Сличност 

троуглова 

Талесова 

теорама.  -

Сличност 

троуглова - 

Примена 

сличности на 

правоугли 

троугао. 

Ученике оспособити да: 

-схвате и примењују 

сличност  троуглов а   - 

примењују  Талесову 

теорему -схвате  

коефицијент сличности 

примењују  сличност  на 

право угли троугао 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -асоцијативна 

техника -симболизација 

и упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

- Активно слуша;  - Упознаје 

нове наставне садржаје, усваја 

нова знања;  - Повезује 

предходно стечена знања са 

новим;  - Учествује у обнављању 

градива;  - Мисаоно се ангажује;   

- Користи своја постојећа знања и 

искуства; - Дефинише нове 

појмове; - Активан је у 

саопштавању и преношењу 

својих опажања;  - Формулише и 

размењује своје идеје са другима;  

- Уочава, дефинише и  прецизира 

проблем;  Решава задатке и 

проблеме; - Сагледава примену 

математике на примерима 

практичних задатака.  

примери из вакодневног 

живота размера дужи у 

географији – карта или 

мапа , божанска размера 

- златни пресек -

ликовно  - техничко- 

илустрацијама показати 

присутност размере у 

природи , техници  и 

уметности -макетарство 

-моделарство -

архитектура -

грађевинарство 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да:  - влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме 

да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) - интуитивно схвата појам 

подударних фигура (кретањем до поклапања) - влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник ( уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна 

основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троуглa, квадрата и правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примeњујући Питагорину 

теорему) 

Средњи ниво Ученик уме да : -одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке 

користећи Питагорину теорему 

Напредни ниво Ученик уме да :  - примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

Тачка, права, 

раван 

Однос тачке и праве, 

тачке и равни.  - 

Елементи који 

одређују положај 

праве и равни.  - 

Односи правих; 

мимоилазне праве.  - 

Односи праве и 

равни, нормала на 

раван, растојање 

тачке од равни.  - 

Односи две равни. - 

Ортогонална 

пројекција на раван 

(тачке, дужи и праве). 

- Полиедар. 

Ученике оспособити да: -

схвате основне појмове о 

геометрији простора; -

схвате основне односе 

тачака, правих и равни у 

простору; -упознају 

најбитније чињенице о 

пројекцијама на раван; -

примењују Питагорину 

теорему у простору 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -асоцијативна 

техника -симболизација 

и упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  

- Мисаоно се ангажује;   - 

Користи своја постојећа знања и 

искуства; - Дефинише нове 

појмове; - Активан је у 

саопштавању и преношењу 

својих опажања;  - Формулише и 

размењује своје идеје са другима;  

- Уочава, дефинише и прецизира 

проблем;  - Решава задатке и 

проблеме; - Сагледава примену 

математике на примерима 

практичних задатака. 

-Техничко и 

информатичко 

образовање( 

Техничко цртање 

у машинству- 

Ортогонална 

пројекција) - 

Физика (Oптика - 

Равна и сферна 

огледала: 

Конструкција 

ликова) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да :  -влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме 

да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) - интуитивно схвата појам 

подударних фигура (кретањем до поклапања) - влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник ( уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна 

основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троуглa, квадрата и правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примeњујући Питагорину 

теорему) -изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке у првом квадранту координатног 

система ако су дате координате и обратно -схвати међусобни однос тачака, правих и равни у простору -упозна најбитније 

чињенице о пројекцијама на раван 

Средњи ниво Ученик уме да :  -влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или централно симетричних итд) - 

одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину 

теорему 

Напредни ниво Ученик уме да :  - одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове - примени подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

 Свакодневно праћење рада.   - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака. - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад.   - Самооцењивање.    -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

Линеарне 

једначине и 

неједначине са 

једном 

непознатом 

Линеарна једначина. - 

Еквивалентност 

једначина. - Решавање 

линеарних једначина 

с једном непознатом. - 

Линеарна 

неједначина. - 

Еквивалентност 

неједначина. - 

Решавање 

једноставнијих 

примера линеарних 

неједначина с једном 

непознатом. - 

Примена 

Ученике оспособити да: -

схвате основна својства 

једнакости и неједнакости; 

-умеју да решавају 

линеарне 

једначине(неједначине) на  

основу еквивалентних  

трансформација, као и да 

решења тумаче графички; 

-могу да изразе  

математичким језиком и 

реше одговарајуће 

текстуалне задатке 

помоћуједначина 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - 

Решава задатке и проблеме; - 

Сагледава примену математике на 

примерима практичних задатака. 

-Физика(Сила 

кретање- 

Равномерно 

променљиво 

праволинијско 

кретање) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану -схвати основна својства 

једнакости и неједнакости 

Средњи ниво Ученик уме да: - одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја;  -израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа -

реши линеарне јед начине и системе линеарних једначина са две непознате -користи једначине у једноставним текстуалним 

задацима 

Напредни ниво Ученик уме да:  - одреди вредност сложенијег бројевног израза  -саставља и решава линеарне једначине и неједначине и 

системе линеарних једначина са две непознате -користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и -сложеније 

текстуалне задатке -Решава задатке у којима подаци нису посредно дати 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

Призма    Призма: појам, врсте, 

елементи. - Мрежа 

призме. - Површина 

призме: површина 

праве четворостране, 

правилне тростране и 

правилне шестостране 

призме. - Запремина 

призме. Запремина 

призме: праве 

четворостране 

призме, правилне 

тростране и правилне 

шестостране призме; 

маса тела 

Ученике оспособити да: -

упознају призму, елементе 

и својства;умеју да цртају 

мреже и да израчунавају 

површину и запремину 

призме; -примењују знање 

о геометријским телима у 

пракси, повезујући садржај 

математике и других 

области па тако стичу 

одређену политехничку 

културу 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - 

Решава задатке и проблеме; - 

Сагледава примену математике на 

примерима практичних задатака. 

- Физика (Oптика 

- Преламање 

светлости кроз 

призму и сочиво; 

мерење 

Запремина тела) -

Техничко и 

информатичко 

образовање(Конс

труктор ско 

моделовање - 

Израда модела од 

папира)  

Стандарди 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да:  - влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао( уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме 

да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве)  - влада појмовима: круг, кружна 

линија(издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор) 

-користи одговарајуће јединице за мерење углова  -влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник ( уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна 

основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троуглa, квадрата и правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку;  -уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примeњујући Питагорину 

теорему) -влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе и 

рачуна њихову површину и запремину) 

Средњи ниво Ученик уме да: -одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са њима ако су изражени у 

целим степенима -одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке 

користећи Питагорину теорему -влада појмом призма  - рачуна њену површину и запремину када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

Напредни ниво Ученик уме да: -рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи особине паралелних и 

нормалних правих, укључујући углове на трансверзали  -израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући 

случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

Пирамида Пирамида; појам, 

врсте, елементи. - 

Мрежа пирамиде.  - 

Површина пирамиде; 

израчунавање 

површине 

четворостране, 

правилне тростране и 

правилне шестостране 
пирамиде. - Запремина 

пирамиде. Запремина 

четворостране 

пирамиде, правилне 

тростране и правилне 

шестостране пирамиде 

Ученике оспособити да: -

упознају пирамиду, 

елементе и својства;умеју 

да цртају мреже и да 

израчунавају површину и 

запремину пирамиде; -

примењују знање о 

геометријским телима у 

пракси, повезујући садржај 

математике и других 

области па тако стичу 

одређену политехничку 

културу 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - 

Решава задатке и проблеме; - 

Сагледава примену математике на 

примерима практичних задатака. 

Техничко и 

информатичко 

образовање(Конс

труктор ско 

моделовање - 

Израда модела од 

папира) -Физика 

( мерење 

Запремина тела) -

Историја(Кеопсо

ва пирамида) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да:  - влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник ( уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и 

уме да израчуна обим и површину троуглa, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом 

задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примeњујући Питагорину теорему) -упозна пирамиду, њене 

елементе и својства,  -влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне 

елементе и рачуна њихову површину и запремину). 

Средњи ниво Ученик уме да: -одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке 

користећи Питагорину теорему -влада појмовима: пирамида; рачуна површину и запремину када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку   -уме да црта мрежу и да израчунава површину и запремину пирамиде и примењује знање у пракси 

Напредни ниво Ученик уме да: - израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када неопходни елементи нису 

непосредно дати 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

-Линеарна функцја. -

График линеарне 

функције -Нула 

функције.  -

Имплицитни облик 

задавања линеарне 

функције.  -Цртање и 

читање графика 

линеарних функција  

 

Ученике оспособити да: -

могу да уоче 

функционалне зависности 

у разним областима, да их 

приказују на различите 

начине а нарочито да 

потпуније схвате појам и 

везу функције и њеног 

графика; -прошире и 

продубе знање о 

функцијама упознавањем 

линеарне функције и 

њених својстава, тако да 

могу поуздано да цртају и 

читају разне графике у 

вези са том функцијом 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - 

Решава задатке и проблеме; - 

Сагледава примену математике на 

примерима практичних задатака. 

Физика (Силе и 
кретање - 

Зависност брзине 

од пута, 

Зависност брзине 

од времена) - 

Информатика и 

рачунарство( 

Графика и 

графички дизајан   
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да : - одреди вредност функције дате таблицом или формулом изражава положај објеката сврставајући их у врсте 

и колоне; одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно 

Средњи ниво Ученик уме да: - уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира њена својства; везује за та 

својства појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције -може да уочи функционалне зависности у 

разним областима и да их приказује на различите начине, а нарочито да потпуније схвате појам функције и њеног графика -

прошири и продуби знање о функцијама упознавањем линеарне функције и њених својстава, тако да може да црта и чита 

разне графике -влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или централно симетричних итд). 

Напредни ниво Ученик уме да: - разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим записом; зна линеарну 

функцију и графички интерпретира њена својства -одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

Графичко 

представљањ 

е 

статистичких 

података 

Представљање 

зависних величина 

табеларно и у 

координатном систему.  

- Графичко 

представљање 

статистичких података 

у облику дијаграма 

(стубичастих, 

кружних,...).  - 

Рачунање средње 

вредности и медијане.  

- Поређење вредности 

узорка са средњом 

вредношћу.  

Ученике оспособити да: -

умеју да тумаче податке 

представљене различитим 

дијаграмима и табелама -

умеју да састављају табеле 

и цртају одговарајуће 

графиконе-дијаграме 

разних стања, појава и 

процеса -умеју да 

израчунају медијану и да 

је користе Схвате  

поређење вредности у 

зорка и  средње вредности 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - 

Решава задатке и проблеме; - 

Сагледава примену математике на 

примерима практичних задатака. 

Информатика и 
рачунарство(Гра

фик а и графички 

дизајан - Excel );  

Физика(Сила и 

кретање - 

Зависност брзине 

од пута, 

Зависност брзине 

од времена) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да : -прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди минимум или максимум зависне 

величине -податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

Средњи ниво Ученик уме да: - чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди 

аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу) За примере статистичких 

података наведених у садржају програма бирати податке које ученици овог узраста разумеју и који за њих имају релевантно 

значење: школске оцене и просеци, резултати медицинских мерења и сличне податке из свакодневног живота. 

Напредни ниво Ученик уме да: -тумачи дијаграме и табеле    -прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу;    -црта график 

којим представља међузависност величина 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

Системи 

линеарних 

једначина са 

две непознате 

Појам линеарне једначине 

с две непознате. -  Појам 

система од две линеарне  - 

једначине с 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. 

Ученике оспособити 

да: -умеју да решавају 

системе линеарних 

једначина са једном и 

две непознате као и да 

решења тумаче 

графички;-могу да 

изразе математичким  

језиком и реше 

одговарајуће 

текстуалне задатке 

помоћу система  

 

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - 

Решава задатке и проблеме; - 

Сагледава примену математике на 

примерима практичних задатака. 

 

Физика (Сила и 
кретање - 

Зависност брзине 

од пута 

Зависност брзине 

од времена) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да : - реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

Средњи ниво Ученик уме да: - реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате -уме да решава систем линеарних 

једначина на основу еквивалентних трансформација и да решење тумачи графички     -одреди супротан број, реципрочну 

вредност и апсолутну вредност броја; -израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа -користи једначине у једноставним текстуалним 

задацима 

Напредни ниво Ученик уме да: - одреди вредност сложенијег бројевног израза одреди вредност сложенијег бројевног израза -саставља и 

решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних једначина са две непознате -користи једначине, неједначине и 

системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

 

 

 

 

 

Ваљак 

Ваљак: настанак, 

елементи, врсте. - Мрежа 

ваљка. Површина и 

запремина правог ваљка. 

Ученике оспособити 

да: -упознају 

ваљак,елементе и 

својства;умеју да 

цртају мрезе и да 

израчунавају 

површину и запремину 

ваљка; -примењују 

знање о геометријским 

телима у пракси, 

повезујући садржај 

математике и других 

области па тако стичу 

одређену 

политехничку културу.  

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -

асоцијативна техника -

симболизација и 

упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Повезује предходно 

стечена знања са новим;  - 

Учествује у обнављању градива;  - 

Мисаоно се ангажује;   - Користи 

своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје 

идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - 

Решава задатке и проблеме; - 

Сагледава примену математике на 

примерима практичних задатака. 

Физика (Мерење 

 Запремина тела) 

-Техничко и 

информатичко 

образовање 

(Teхничко 

цртање у 

машинству - 

Ортогонална 

пројекција  

Конструкторско 

Моделовање - 

Израда модела од 

папира) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да : - влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник ( уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и 

уме да израчуна обим и површину троуглa, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом 

задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примeњујући Питагорину теорему) -влада појмовима: круг, 

кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника) влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе)  - влада појмом: ваљак, (уочав моделе у реалним ситуацијама, 

зна основне елементе) 

Средњи ниво Ученик уме да: - одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке 

користећи Питагорину теорему    -користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена -израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни елементи непосредно дати у задатку   -израчуна површину и запремину 

ваљка када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 

Напредни ниво Ученик уме да:   - израчуна површину и запремину ваљка,  укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно 

дати 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

 

 

 

 

 

Купа 

Купа - настанак и 

елементи. - Мрежа 

купе.  - Површина и 

запремина праве 

купе.  

 

Ученике оспособити да: 

-упознају 

ваљак,елементе и 

својства;умеју да цртају 

мрезе и да израчунавају 

површину и запремину 

ваљка; -примењују 

знање о геометријским 

телима у пракси, 

повезујући садржај 

математике и других 

области па тако стичу 

одређену политехничку 

културу.  

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -асоцијативна 

техника -симболизација 

и упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова знања;  

- Повезује предходно стечена знања са 

новим;  - Учествује у обнављању 

градива;  - Мисаоно се ангажује;   - 

Користи своја постојећа знања и 

искуства; - Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје идеје са 

другима;  - Уочава, дефинише и 

прецизира проблем;  - Решава задатке 

и проблеме; - Сагледава примену 

математике на примерима практичних 

задатака. 

-Техничко и 

информатичко 

образовање(Teхн

ичко цртање у 

машинству - 

Ортогонална 

пројекција ; 

Конструкторско 

Моделовање - 

Израда модела од 

папира) - 

Физика(МерењеЗ

апремина тела) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да : - влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник ( уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и 

уме да израчуна обим и површину троуглa, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом 

задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примeњујући Питагорину теорему) -влада појмовима: круг, 

кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника), влада појмом купа (уочава њене моделе у реалним 

ситуацијама, зна њене основне елементе 

Средњи ниво Ученик уме да: - одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке 

користећи Питагорину теорему    -користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена -израчуна површину и 

запремину  купе када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 

Напредни ниво Ученик уме да:   - израчуна површину и запремину купе, укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно 

дати 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 

 

 

 

 

 

  Лопта   

Сфера и лопта;  - 

Пресеци лопте.  - 

Површина и 

запремина лопте.  

Ученике оспособити да: 

-упознају 

ваљак,елементе и 

својства;умеју да цртају 

мрезе и да израчунавају 

површину и запремину 

ваљка; -примењују 

знање о геометријским 

телима у пракси, 

повезујући садржај 

математике и других 

области па тако стичу 

одређену политехничку 

културу.  

-вербална -текстуална -

хеуристичка -

посматрање -

илустративна -

демонстрација -

проблемска Технике 

рада: технике учења, 

раздвајање битног од 

небитног технике 

памћења: -асоцијативна 

техника -симболизација 

и упрошћавање -брејн 

сторминг -когнитивно 

мапирање 

Активно слуша;  - Упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова знања;  

- Повезује предходно стечена знања са 

новим;  - Учествује у обнављању 

градива;  - Мисаоно се ангажује;   - 

Користи своја постојећа знања и 

искуства; - Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје идеје са 

другима;  - Уочава, дефинише и 

прецизира проблем;  - Решава задатке 

и проблеме; - Сагледава примену 

математике на примерима практичних 

задатака. 

Географија(Васи

она и земља- 

Облик и 

величина земље) 

-Техничко и 

информатичко 

образовање(Техн

ичко цртање у 

машинству 

просеци у 
техничком 

цртању) -

Физика(Маса и 

густина, 

МерењеЗапремин

а тела) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да : -влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника)   -влада 

појмом и лопта (уочава њен модел у реалним ситуацијама, зна њене основне елементе) 

Средњи ниво Ученик уме да: - користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена -израчуна површину и запремину  лопте када 

су неопходни елементи непосредно дати у задатку 

Напредни ниво Ученик уме да:   - израчуна површину и запремину лопте, укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно 

дати 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада.    - Школски писмени задаци. - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, контролни наставни 

листићи критеријумски тестови знања);  - Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) - Учешће у различитим 

облицима групног рада - Писање домаћих задатака.   - Допунска настава и додатни рад. - Праћење уредности школске свеске и 

доношење прибора за рад. - Самооцењивање.     -Ученички радови 

(презентације,прављењемодела,цртежа,постера,паноа,семинарски радови,резултати истраживања). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  БИОЛОГИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ Јесу да се осигура да сви ученици стекну базичну  језичку и научну писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, - да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, - да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, - развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

усвајањем образовно-васпитних садржаја, - развијсју знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта 

одрживог развоја.   -упознавање еколошких појмова,образовање за животну средину, - развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити 

животне средине, - усвајање и примена принципа одрживости, етичности и  права будућих генерација на очувану животну средину.   

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1.  

  

  Увод 

Биолошка и културна 

еволуција човека 

Услови живота на 

земљи разноврсност 

живог света 

,биодиверзитет-нивои 

Организације живог 

света 

-да се оспособе за 

решавање проблема и 

задатака у непознатим 

ситуацијама изразе своје 

мишљење дискутују са 

другима, развију 

мотивисаност за 

предметне садржаје  

-развијање знања и 

вештина о еволуцији, 

нивоима организације 

живог света у природи—

опстанаку  живота на 

земљи 

Монолошка 

(причање.описивање, 

објашњавање,предавање) 

дијалошка (разговор, 

дискусија) рад на тексту 

демонстација 

(предмета,природни 

средстава,илустрација 

часописа) 

- активно слуша;  -упознаје нове 

наставне садржаје, усваја нова 

знања;     бележи.црта,посматра 

описује,запажа, 

упоређује,повезује учествује у 

обнављању градива  -дефинише 

нове појмове;  -активан је у 

саопштавању и преношењу 

својих опажања; -сагледава 

примену биологије на примерима 

из живота  -размењује своје идеје 

са другима; -учи откривањем   

географија  хемија, 

физика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да:  -зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи -зна да живот на Земљи има заједничко порекло 

са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних остатака  -зна да је природно одабирање основни механизам 

прилагођавања организама 

Средњи ниво Ученик уме да: -зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединки -уочава да постоје разлике између 

јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуциононих механизама -уочава прилагођеност 

организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне 

средине    

Напредни ниво Ученик уме да:  -разуме да уостваривању карактеристичног понашања неопходна је функционална интеграција више система 

органа и разуме значај такве интеграције понашања и преживљавања -разуме какоразличити еволуциони механизми мењају 

учесталост особина у популацији, доводе до еволуције -разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада(евиденција) радние навике и примене наученог - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, наставни листићи   - Учешће у различитим облицима групног рада 

-Активност на часу, однос ученика према часу и настави,самооцењивање  -Праћење уредности школске свеске , домаћи задаци  

- Допунска настава и додатни рад.  -Ангажованост ван наставне активности  (презентације, прављењемодела, цртежа, постера, 

паноа,семинарски радови) 

 

 

 

 

 

2.  

  

  Екологија и 

животна 

средина 

Предмет 

истраживања и 

историјски развој 

екологије Животна 

средина, станиште 

Услови живота у 

станишту, еколошки 

фактори Односи 

организама у 

животној средини 

популација Животна 

заједница и њена 

организација 

Екосистем основни 

процеси,односи 

исхране Сукцесије 

Основни биоми на 

земљи, биосфера 

стварање разноврсних 

могућности да кроз 

различите 

садржаје,методе 

рада,упознају 

компоненте животне 

средине,чиниоце 

исте,њихово деловање -

схвате свој положај као 

еволутивно 

најсавршенијег бића 

деловање у животној 

средини,динамику 

односа материје и 

енергије стицањем 

знања кквалитетније 

идеје о значају 

еколошке равнотеже и 

одржавању стабилности 

екосистема 

-групни -индивидуални 

-фронталан -

демонстрација -

илустрација  -

самосталан  рад  -рад у 

лабораторији 

инерактивна методе  -

вршњачко учење -

трансмисивна   

посматра, слуша -бележи, црта -

поставља питања ,прикупља податке -

дебата, играње улога  -повезује са 

свакодневним животом -размишља 

,описује ,открива  -понавља, 

примењује -закључује .препознаје -

анализира ,критички  процењује -
решава проблем препознаје -користи 

технологију 

  

 

географија ,  

хемија, физика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -разуме да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином -препознаје 

основне еколошке појмове –животна средина, биотоп, биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, босфера -

препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације  -уме на задатом примеру да одреди 

материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правац кружења најважнијих супстанци вода, 

угљеник азот 

Средњи ниво Ученик уме да: -употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи  -зна да правилно именује делове 

екосистема, заједнице, популације и зна да опише везе између делова -уме да на разноврсним примерима одреди основне 

материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране и најважнијасвојства биоценоза и популације -

прпознаје различите биоме и зна њихова основни распоред на земљи -зна да објасни основне прилагођености живих 

организама на живот у ваздушној средини 

Напредни ниво Ученик уме да: -разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена -уме да објасни како различити делови 

екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози -разуме да се у материјалне токове увек 

преноси енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему -разуме значај кружења појединих супстанци у 

природи ( воде угљеника, азота ) -разуме просторну и временску организацију биоценозе и популације -предвиђа на основу 

задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада(евиденција) радние навике и примене наученог - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, наставни листићи   - Учешће у различитим облицима групног рада 

-Активност на часу, однос ученика према часу и настави,самооцењивање  -Праћење уредности школске свеске , домаћи задаци  

- Допунска настава и додатни рад.  -Ангажованост ван наставне активности  (презентације, прављењемодела, цртежа, постера, 

паноа,семинарски радови) 

 

 

3.  

  

Угрожавање 

заштита и 

унапређивање 

екосистема – 

животне 

средине 

Разноврсност и структура 

екосистема Екосистеми 

копнених вода  Екосистем 

мора  Шумски екосистеми  

Травни екосистеми  

Антропогени екосистеми  

Угроженост и заштита 

биодиверзитета  Категорије 

заштићених природних 

добара  Црвене књиге 

флоре и фауне  Угрожавање 

и заштита културних 

добара  Унапређивање 

животне средине –значај и 

могућности 

-унапређивање 

стечених знања у вези 

са изворима и 

последицама 

угрожавања животне 

средине-екосистема -

све то кроз израду 

пројеката, теренског 

рада, разговор, дебату -

давање нових идеја 

организовање трибина у 

насељу  

 

-групни -индивидуални -

фронталан -демонстрација -

илустрација  -самосталан  

рад  -рад у лабораторији  -

интерактивне методе  -

вршњачко учење -

трансмисивна 

посматра, слуша -бележи, 

црта -поставља питања 

,прикупља податке -дебата, 

играње улога  -повезује са 

свакодневним животом -

размишља ,описује ,открива  

-понавља, примењује -

закључује .препознаје -

анализира ,критички 

процењује -решава проблем 

препознаје -користи 

технологију  -евалуација  

  

 

географија ,  

хемија, физика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима и најважније представнике врста 

који их насељавају -препознаје основне последице развоја човечанства на природу и најважније врсте загађивања воде, 

ваздуха и земље -разуме утицаје човека на биолошку разноврсност,нестанак врста, сеча шума, интезивна пољопривреда, отпад 

-препознаје основне процесе важне у заштити животне средине ( рециклажу,компост ) и заштиту биодиверзитета( националне 

паркове, природни резервати ) 

Средњи ниво Ученик уме да: -препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима, и карактеристичне представнике врста 

које их насељавају  -зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој, земљишној 

средини -разуме последице загађивања воде, ваздуха, земљишта као и значај очувања природних ресруса и уштеду енергије  -

разуме значај природних добара у заштити природе –национални паркови,природни резервати,ботаничке баште,зоовртови -

уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултатима 

Напредни ниво Ученик уме да: -познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи –утицај киселих киша,озонске рупе, 

појачани ефекат стаклене баште, глобалне климатске промене  -познаје механизме деловања мере заштите животне средине 

природе и биодиверзитете  - уме самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру који сам одабере 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада(евиденција) радние навике и примене наученог - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, наставни листићи   - Учешће у различитим облицима групног рада 

-Активност на часу, однос ученика према часу и настави,самооцењивање  -Праћење уредности школске свеске , домаћи задаци  

- Допунска настава и додатни рад.  -Ангажованост ван наставне активности  (презентације, прављењемодела, цртежа, постера, 

паноа,семинарски радови) 

 

 

4.  

  

  Глобалне 

последице 

жагађивања 

животне 

средине 

Климатске промене , ефекат 

стаклене баште  Оштећење 

озонског омотача  Киселе 

кише .Сушење шума  

Ерозија земљишта, ширење 

пустиња Нестајање биљног 

и животињског света 

како утицати на 

глобалне последице 

загађивања  -сазнати 

какве мере су предузели 

други у окружењу, 

свету -посета интернет 

страница,посета 

институцији за заштиту 

ж.средине -шта ми 

можемо?  

-групни -индивидуални -

фронталан -демонстрација -

илустрација  -самосталан  

рад  -рад у лабораторији  -

интерактивне методе  -

вршњачко учење -

трансмисивна 

посматра, слуша -бележи, 

црта -поставља питања 

,прикупља податке -дебата, 

играње улога  -повезује са 

свакодневним животом -

размишља ,описује ,открива  

-понавља, примењује -

закључује .препознаје -

анализира ,критички 

процењује -решава проблем 

препознаје -користи 

технологију  -евалуација  

географија ,  

хемија, физика 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -препознаје основне последице развоја човечанства на природу – утицај киселих киша , озонских рупа, 

појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене  -уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података у биологији посматрање бројање мерење 

Средњи ниво Ученик уме да: - разуме последице загађивања воде, ваздуха, земљишта као и значај очувања природних ресруса и уштеду 

енергије - уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултатима 

Напредни ниво Ученик уме да: -познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи –утицај киселих киша,озонске рупе, 

појачани ефекат стаклене баште, глобалне климатске разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у 

ограниченим условима целе планете -разум значај контроле и пробе у експерименту ( варирање фактора ) уме да постави 

хипотезу и извуче закључак 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада(евиденција) радние навике и примене наученог - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, наставни листићи   - Учешће у различитим облицима групног рада 

-Активност на часу, однос ученика према часу и настави,самооцењивање  -Праћење уредности школске свеске , домаћи задаци  

- Допунска настава и додатни рад.  -Ангажованост ван наставне активности  (презентације, прављењемодела, цртежа, постера, 

паноа,семинарски радови) 

 

 

5.  

  

  

Животна 

средина и 

одрживи 

развој  

  

 

Концепт одрживог развоја  

Право на информисаност и 

учешће јавности у 

доношењу одлука у вези са 

заштитом животне средине   

Природнимни рессруси – 

одрживо коришћење  

Енергетска ефикасност 

формирају  ставове, 

развију знања о заштити 

животне средине и 

допринос одрживом 

развоју -упознају 

природне 

ресрусе,њихову 

ограниченост,значај 

рационалног 

коришћења -све 

дискусионе трибине 

допринесу разумевању 

значаја личног 

ангажовања у заштити 

ж. средине 

-групни -индивидуални -

фронталан -демонстрација -

илустрација  -самосталан  

рад  -рад у лабораторији  -

интерактивне методе  -

вршњачко учење -

трансмисивна 

посматра, слуша -бележи, 

црта -поставља питања 

,прикупља податке -дебата, 

играње улога  -повезује са 

свакодневним животом -

размишља ,описује ,открива  

-понавља, примењује -

закључује .препознаје -

анализира ,критички 

процењује -решава проблем 

препознаје -користи 

технологију  -евалуација  

географија ,  

хемија, физика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: - разуме утицаје човека на биолошку разноврсност,нестанак врста, сеча шума, интезивна пољопривреда, отпад 

-препознаје основне процесе важне у заштити животне средине ( рециклажу,компост ) и заштиту биодиверзитета( националне 

паркове, природни резервати ) -зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења   

Средњи ниво Ученик уме да: - разуме последице загађивања воде, ваздуха, земљишта као и значај очувања природних ресруса и уштеду 

енергије - уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултатима 

Напредни ниво Ученик уме да: --познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи –утицај киселих киша,озонске рупе, 

појачани ефекат стаклене баште, глобалне климатске - разум значај контроле и пробе у експерименту ( варирање фактора ) 

уме да постави хипотезу и извуче закључак -познаје механизме деловања и мере заштите животне средине природе и 

биодиверзитета --разум значај контроле и пробе у експерименту ( варирање фактора ) уме да постави хипотезу и извуче 

закључак 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада(евиденција) радние навике и примене наученог - Усмена провера постигнућа(индивидуално 

испитивање) - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, наставни листићи   - Учешће у различитим облицима групног рада 

-Активност на часу, однос ученика према часу и настави,самооцењивање  -Праћење уредности школске свеске , домаћи задаци  

- Допунска настава и додатни рад.  -Ангажованост ван наставне активности  (презентације, прављењемодела, цртежа, постера, 

паноа,семинарски радови) 

 

 

6.  

  

  

Животна 

средина 

здравље и 

култура 

живљења   

 

Право на здраву животну 

средину Савремени начин 

живота и здравља ( бука 

брза храна дувански дим) 

Култура живљења ( 

еколошка култура 

кроз пројекте развити 

потребу личног 

ангажовања,усвајање 

принципа одрживости -

јер је право  на очувану 

животну средину 

будућих генерација  -

учењем развијају 

еколошку,здравствену – 

културу живљења 

-групни -индивидуални -

фронталан -демонстрација -

илустрација  -самосталан  

рад  -рад у лабораторији  -

интерактивне методе  -

вршњачко учење -

трансмисивна 

посматра, слуша -бележи, 

црта -поставља питања 

,прикупља податке -дебата, 

играње улога  -повезује са 

свакодневним животом -

размишља ,описује ,открива  

-понавља, примењује -

закључује .препознаје -

анализира ,критички 

процењује -решава проблем 

препознаје -користи 

технологију  -евалуација  

географија ,  

хемија, физика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -разумепредности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани ( конзерванси неконтролисана употреба 

витамина , антиоксиданаса , минерала) опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете 

претерано узимање хране, ) познаје основне принципе правилног конбиновања животнох намирница -разуме да загађивање 

животне средине ( вода ваздух земљиште бука )неке природне појаве ув-зрачење, неповољно утичу на здравље човека 

Средњи ниво Ученик уме да: -зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље људи -зна да на развиће организма поред 

генетичког материјала утиче  и средина 

Напредни ниво Ученик уме да: - познаје механизме деловања и мере заштите животне средине природе и биодиверзитета - разуме зашто се 

неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

- Свакодневно праћење рада(евиденција) радние навике и примене наученог  

- Усмена провера постигнућа(индивидуално испитивање) 

 - Писмене провере: тестови, контролне вежбе, наставни листићи    

- Учешће у различитим облицима групног рада 

 -Активност на часу, однос ученика према часу и настави,самооцењивање  

 -Праћење уредности школске свеске , домаћи задаци   

- Допунска настава и додатни рад.  

 -Ангажованост ван наставне активности  (презентације, прављењемодела, цртежа, постера, паноа,семинарски радови) 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  ХЕМИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ да ученици стекну  основнo знање о неметалима и металима, да свате њихов значај  у 

свакодневном животу, да се оспособе за  решавања задатака у непознатим ситуацијама,развијање мотивисаности и заинтересованости за природне науке, 

развијање способности за проналажење и коришћење релевантних информација, упознавање органске хемије,схватање значаја органских једињења на 

живи свет, о животној средини, о утицају хемије као науке на професионалну оријентацију.   

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност 

 ученика 

Корелација 

I-
Н

Е
М

Е
Т

А
Л

И
, 
О

К
С

И
Д

И
 Н

Е
М

Е
Т

А
Л

А
 И

 

К
И

С
Е

Л
И

Н
Е

 

Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства.  Водоник, 

његова својства и примена. 

Кисеоник, његова својства 

и примена.  Сумпор, његова 

својства и примена. 

Сумпор(IV)-оксид, сумпор 

(VI)-оксид, сумпорна 

киселина и примена. Азот, 

његова својства и примена. 

Aзот(V)-оксид, азотна 

киселина и примена. 

Амонијак, његова својства 

и примена. Угљеник, 

његова својства и примена. 

Угљеник(II)-оксид 
Угљеник(IV)-оксид, угљена 

киселина и примена 

-зна основна физичка својства 

неметала(водоник, кисеоник, азот, 

угљеник, сумпор) - повезује 

структуру атома неметала са 

њиховим својствима и положајем 

у Периодном систему елемената;  

- зна која својства неметала 

одређују њихову практичну 

примену;  - зна да неметали 

реагују са кисеоником и граде 

оксиде;  - саставља формуле 

оксида неметала применом знања 

о валенци неметала;  - зна да 

оксиди неметала, који реагују са 

водом, са њом граде киселине;  - 

примењује знање да је валенца 

неметала иста у киселини и 

одговарајућем оксиду;  - уме да 

докаже киселине помоћу 

индикатора.   

монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе 

(групне активности на 

заједничким 

задацима),учење путем 

открића и решавања 

проблема,презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању градива, 

Ради тест 

Биологија  

физика, 

математика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: - тип хемијске везе у молекулима елемената и молекулима једињења     - значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, 

оксиди, киселина, база, со, индикатор  - основна физичка и хемијска својства неметала  - на основу формуле молекула именује 

основне класе неорганских једињења - примери оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу 

Средњи ниво Ученик уме да: - на основу назива оксида, киселина и база састави формулу ових супстанци  - пише једначине хемијских 

реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

Напредни ниво Ученик уме да: - да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових атома или молекула      - 

хемијска својства оксида(реакције са водом, киселинама, хидроксидима) 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне припреме 

и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови знања) -

ученички радови (мини пројекти, семинарски радови, Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 

 

 

2
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Т

А
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И
, 
О
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Д

И
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Е
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А
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Х
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И

Д
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Заступљеност метала 

у природи и њихова 

основна физичка 

својства.  Калцијум. 

Калцијумоксид и 

калцијумхидроксид, 

својства и примена.  

Гвожђе, алуминијум, 

бакар – својства на 

којима се заснива 

примена ових метала. 

Корозија метала. 

Гвожђе(III)-оксид, 

алуминијум-оксид. 

Легуре које се 

најчешће примењују 

(бронза, месинг, 

челикдуралуминијум, 

силумини). 

разуме основна физичка својства метала;  

- разликује својства хемијски изразитих 

метала од технички важних метала;  - зна 

својства метала која одређују њихову 

практичну примену;  - зна да метали у 

реакцији са кисеоником граде оксид 

метала - зна да оксиди метала, који 

реагују са водом, са њом граде 

хидроксиде (базе);  - зна да је валенца 

метала иста у хидроксиду и одговарајућем 

оксиду;  - зна да је хидроксидна група 

једновалентна;  - саставља формуле 

хидроксида на основу валенце метала;  - 

уме да помоћу индикатора докаже базна 

својства раствора хидроксида;  - зна да су 

метали подложни корозији  поступке  

заштите од корозије;  - зна да се легирање 

врши у циљу добијања материјала са 

својствима погодним за одређену намену. 

 

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе ( 

групне активности на 

заједничким задацима 

),учење путем открића и 

решавања 

проблема,презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

Биологија 

физика, 

математика 

 

 

 

 

428 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: - тип хемијске везе у молекулима елемената и молекулима једињења     -значење следећих термина: супстанца, 

смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксиди, 

киселина, база, со, индикатор  -основна физичка и хемијска својства метала  - везу између својстава метала и њихова примена  

-на основу формуле молекула именује основне класе неорганских једињења - примери оксида, киселина, база и соли у 

свакодневном животу  -докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора 

Средњи ниво Ученик уме да: - на основу назива оксида, киселина и база састави формулу ових супстанци  - пише једначине хемијских 

реакција синтезе и анализе бинарних једињења    

Напредни ниво Ученик уме да: - да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових атома или молекула  - 

хемијска својства оксида(реакције са водом, киселинама, хидроксидима) 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) -ученички радови (мини пројекти, семинарски радови, Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 
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Соли. Формуле и 

називи соли. 

Добијање соли. 

Физичка својства 

соли (агрегатно 

стање, 

растворљивост). 

Хемијске реакције 

соли (реакције са 

киселинама, базама и 

солима). Примена 

соли 

-усвоји знања о појму соли;  - саставља 

формуле соли на основу валенце метала и 

валенце киселинског остатка;  - саставља 

формуле соли на основу назива соли и 

обрнуто;  - зна да соли могу настати у 

хемијским реакцијама: киселине и базе, 

метала и киселине, киселог оксида и базе;  

- уочава међусобну повезаност оксида, 

киселина, хидроксида и соли;  - предвиђа 

производе реакција у којима учествују 

хемијски елементи и једињења која су 

представници одређених класа 

неорганских једињења;    - зна о значају и 
примени важних соли.   

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе ( 

групне активности на 

заједничким задацима 

),учење путем открића и 

решавања 

проблема,презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

Биологија 

физика, 

математика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -тип хемијске везе  у молекулима елемената и молекулима једињења   - значење следећих термина: супстанца, 

смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксиди, 

киселина, база, со, индикатор  -на основу формуле именује основне класе неорганских једињења  -примери оксида, киселина, 

база и соли у свакодневном животу   - основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли  -испита 

растворљивост соли 

Средњи ниво Ученик уме да: - на основу назива оксида, киселина и база састави формулу ових супстанци    -значење термина : материја, 

хомогена смеша, хетерогена смша, анализа, синтеза, неутрализација, супституција, анализа, анхидрид, адиција, изомер, изотоп  

-саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења и једначине хемијских реакција 

неутрализације и супституције 

Напредни ниво Ученик уме да: - хемијска својства оксида(реакције са водом, киселинама, хидроксидима   -физичка ихемијска својства соли 

зависи од њихове стуктуре    

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) -ученички радови (мини пројекти, семинарски радови, Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 
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Електролитичка 

дисоцијација 

киселина, хидроксида 

и соли. Мера 

киселости раствора – 

pH-скала 

разуме како под утицајем поларних 

молекула воде дисосују киселине, 

хидроксиди и соли;  - зна да киселине у 

води дају као позитивне јоне Н+ јоне;  - 

зна да у воденим растворима база постоје 

хидроксидни јони, ОН-;  - разуме да је 

реакција неутрализације реакција између 

Н+ и ОН- јона;  - разуме да се доказивање 

кисело-базних својстава раствора помоћу 

индикатора заснива на постојању 

одређених јона у раствору;  - познаје pH-

скалу и на основу pH 

вредности разврстава растворе у киселе, 

базне и неутралне.   

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе ( 

групне активности на 

заједничким задацима 

),учење путем открића и 

решавања 

проблема,презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

Биологија 

физика, 

математика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -тип хемијске везе  у молекулима елемената и молекулима једињења  -на основу формуле молекула именује 

основне класе неорганских једињења - примери оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу    -основна физичка и 

хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

Средњи ниво Ученик уме да  -на основу назива оксида, киселина и база састави формулу ових 

Напредни ниво Ученик уме да: -општа својства киселина зависе од њихове струкуре( реакција са хидроксидима, металима, карбонатима, 

бикарбонатима и базним оксидима) - општа својства база зависе од њихове струкуре(реакције са киселинама и киселим 

оксидима)   -физичка и хемијска својства соли зависи од њихове стуктуре  -изведе реакцију неутрализације 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) -ученички радови (мини пројекти, семинарски радови, Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 
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Својства атома 

угљеникa. 

Многобројност 

органских једињења. 

Општа својства 

органских једињења, 

разлике у односу на 

неорганска једињења 

- зна да су једињења угљеника, изузев 

оксида, угљене киселине и њених соли 

(карбоната и хидрогенкарбоната) органска 

једињења;  - зна да су угљеникови атоми у 

молекулима органских једињења 

четворовалентни;  - разуме да се 

угљеникови атоми могу међусобно 

повезивати у отворене и затворене низове 

(прстенове), да веза између атома 

угљеника може бити једнострука, 

двострука и трострука, те да је то узрок 

многобројности органских једињења;  - 

разуме да угљеникови атоми у 

молекулима органских једињења могу 

бити повезани и са атомима других 

елемената једноструком, двоструком или 

троструком везом.   

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе ( 

групне активности на 

заједничким задацима 

),учење путем открића и 

решавања 

проблема,презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

Биологија 

физика,  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д

и
 

Основни ниво  Ученик уме да: 

Средњи ниво Ученик уме да: 
Напредни ниво Ученик уме да: 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне припреме 

и презентације предавања ученика...) 
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Елементарни састав, 

подела и физичка 

својства 

угљоводоника.  

Засићени 

угљоводоници 

(алкани) и незасићени 

угљоводоници 

(алкени и алкини). 

Хемијска својства 

угљоводоника 

(сагоревање, 

супституција, 

адиција). Ароматични 

угљоводоници. 

Бензен. Нафта и 

земни гас – извори 

угљеникових 

једињења и енергије. 

Полимери.   

- разликује алкане, алкене и алкине на 

основу молекулске и структурне формуле 

и на основу назива;  - разуме структурну 

изомерију;  - зна физичка својства 

угљоводоника (растворљивост, агрегатно 

стање на собној температури);  - зна да 

угљоводоници подлежу реакцији 

сагоревања у којој се ослобађа топлота;  - 

разуме разлике у структури и 

реактивности засићених и незасићених 

угљоводоника, односно да двострука веза 

у молекулима алкена и трострука веза у 

молекулима алкина условљава њихова 

хемијска својства;  - разуме основне 

хемијске реакције алкана (супституција), 

алкена и алкина (адиција);  - зна да су 

главни природни извори угљоводоника 

нафта и земни гас;  - зна важније деривате 

нафте (бензин, петролеум, дизел уље, уље 

за подмазивање и асфалт) и да су то 

смеше једињења сличних физичких и 

хемијских својстава 

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе ( 

групне активности на 

заједничким задацима 

),учење путем открића и 

решавања 

проблема,презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

Биологија 

физика,  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 

Основни ниво  Ученик уме да: -формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника  -основна физичка и хемијска 

својства угљоводоника -практичан значај угљоводоника 

Средњи ниво Ученик уме да: -како тип хемијске везе утиче на својства супстанци(температура, растворљивост) супстанци    -

значење термина :, анализа, синтеза, неутрализација, супституција, анализа, анхидрид, адиција, изомер  -саставља 

формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења и једначине хемијских реакција 

неутрализације и супституције  пише реакције сагоревања угљоводоника 

Напредни ниво Ученик уме да: -хемијске реакције угљоводоника  -видове практичне примене угљоводоника    -пише хемијске 

једначине угљоводоника 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) -ученички радови (Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 
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 Алкохоли. 

Карбоксилне 

киселине. Масне 

киселине. Естри 

- разуме да је функционална група део 

молекула који условљава физичка и 

хемијска својства једињења;  - зна 

функционалну групу алкохола и како се 

алкохоли именују;  - разуме како 

хидроксилна група одређује физичка и 

хемијска својства алкохола;  - зна о 

добијању етанола алкохолним врењем;  - 

разуме основна физичка и хемијска 

својства етанола;  - зна о практичној 

примени алкохола (метанола, етанола, 

гликола и глицерола);  - зна о штетном 

дејству етанола на људски организам 

(алкохолизам), и о токсичности метанола;  

- зна функционалну групу карбонилних 

једињења;  - зна да оксидацијом 

примарних алкохола настају алдехиди, а 

секундарних алкохола кетони;  - зна о 

практичној примени карбонилних 

једињења (метанала и пропанона);  - зна 

функционалну групу карбоксилних 

киселина и како се карбоксилне киселине  

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе ( 

групне активности на 

заједничким задацима 

),учење путем открића и 

решавања 

проблема,презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

Биологија 

физика,  

 

 

433 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 киселина;  - зна да оксидацијом етанола 

може настати етанска киселина;  - зна о 

практичној примени карбоксилних 

киселина;  - зна које се карбоксилне 

киселине називају масне киселине;  - зна 

да у реакцији алкохола и карбоксилних 

киселина настају естри и како се настали 

естри именују;  - разуме физичка својства 

естара 

   

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина, и 

естара  -основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина, и естара  -практичан значај 

угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина, и естара   

Средњи ниво Ученик уме да: како тип хемијске везе утиче на својства супстанци(температура, растворљивост) супстанци    -значење 

термина : материја, хомогена смеша, хетерогена смша, анализа, синтеза, неутрализација, супституција, анализа, анхидрид, 

адиција, изомер, изотоп  -саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења и једначине 

хемијских реакција неутрализације и супституције  -пише реакције сагоревања угљоводоника и алкохола 

Напредни ниво Ученик уме да: хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина, и естара  -видове практичне примене 

угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина, и естара  -пише хемијске једначине угљоводоника, алкохола, карбоксилних 

киселина, и естара 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) -ученички радови (Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 
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Масти и уља. Угљени 

хидрати у прегледу: 

моносахариди 

(глукоза и фруктоза), 

дисахариди 

(сахароза), 

полисахариди (скроб 

и целулоза).  

Аминокиселине. 

Протеини. Витамини. 

- зна шта су масти и уља и њихова 

физичка својства;  - препознаје формуле 

триацилглицерола као главних састојака 

масти и уља;  - разуме основна хемијска 

својстава масти и уља (реакције 

хидрогенизације и сапонизација - зна да 

се детерџенти по хемијском саставу и 

својствима разликују од сапуна, али да је 

принцип уклањања нечистоћа исти;  - зна 

о значају и улози масти и уља у живим 

бићима;   - зна шта су угљени хидрати и о 

њиховом значају и улози у живим бићима;  

- разликује према сложености  

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна,метода 

практичних 

радова,експериментална, 

метода лабораторијских 

радова, интерактивне 

методе ( од рада у пару до 

тимског рада 

),кооперативне методе ( 

групне активности на 

заједничким задацима 

),учење путем открића и 

решавања проблема, 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, опажа, 

бележи,дискутује, 

Пише формуле и 

једначине, Ради 

пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

биологија 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

 

 моносахариде, дисахариде и 

полисахариде и зна да хидролизом 

дисахарида и потпуном хидролизом 

полисахарида настају моносахариди;  - 

разликује сахарозу од инвертног шећера;  

- разуме да су различита својства и 

биолошка функција скроба и целулозе 

последица разлика у њиховој хемијској 

структури;  - зна о практичној примени 

угљених хидрат - зна да молекули 

аминокиселина садрже карбоксилну и 

амино групу;  - зна да су протеини 

природни полимери протеинских 

аминокиселина;  - зна да се есенцијалне 

аминокиселине морају уносити храном;  - 

зна о значају и улози протеина у живим 

бићима;  - наводи животне намирнице 

богате мастима и уљима, угљеним 

хидратима и протеинима;  - зна да се неки 

витамини растварају у води, а неки у 

мастима, што је условљено њиховом 

хемијском структуром;  - зна о значају и 

улози витамина у људском организму. 

   

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: -наведе физичка и хемијска својства масти и уља, угљених хидрата, протеина   -примере и заступљеност 

својства масти и уља, угљених хидрата, протеина 

Средњи ниво Ученик уме да: -најважније улоге  масти и уља, угљених хидрата, протеина 

Напредни ниво Ученик уме да: -основу структуре молекула који чине  масти и уља, угљених хидрата, протеина  -основна хемијска својства  

масти и уља, угљених хидрата, протеина 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) -ученички радови (Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 
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Загађивачи ваздуха, 

воде и земљишта. 

Мере заштите.   

 

- зна о значају безбедног поступања са 

супстанцама и значају правилног 

складиштења;  - зна о загађивачима 

(неорганским и органским супстанцама) 

ваздуха, воде и земљишта и мерама 

заштите 

-монолошка, дијалошка, 

демонстративна, 

интерактивне методе ( од 

рада у пару до тимског 

рада ),кооперативне 

методе ( групне 

активности на заједничким 

задацима ),презентација 

ученика 

Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са 

новим знањима из 

хемије, биологије и 

физике, опажа, 

бележи,дискутује, 

Учествује у 

обнављању градива 

Биологија, 

екологија 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да: -значај безбедног поступања са супстанцама, начине, њиховог правилног складиштења да би се очувало 

здравље и животна средина 

Средњи ниво Ученик уме да:  

Напредни ниво Ученик уме да:  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

-усмено испитивање ( индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, вредновање самосталне 

припреме и презентације предавања ученика...) -писмене провере ( контролне вежбе, иницијалне контролне вежбе, тестови 

знања) -ученички радови (Учествује у прављењу заједничких зидних паноа . ) 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: упознају основне команде у МC Windows -  упознаjу коришћење Интернета и електронске 

поште: -  упознају подсистеме електроенергетског система: -  стекну појам о дистрибуцији електричне енергије; -  упознају електроинсталациони материјал 

и елементе према  стандардима наведених електроматеријала; -  упознају основне електротехничке симболе; -  науче да читају електротехничке шеме а 

једносгавније да  користе у практичном раду: -  стекну основна практична знања и умела у састављању  електричних струјних кола; -  упознају основне 

делове електротермичких и елсктродина мичких апарата и уређаја у домаћинству; -  науче да правилно користе електричне уређаје и апарате и да  

отклањају мале кварове на наведеним електричним уређајима: -  упознју основне електронске елементе:   - науче симболе и шеме у електроници; -  схвате 

принципе рада телекомуннкационих и аудиов изуелних уређаја у домаћинству; -  развијају конструкторске способности израдом и склапањем  модела 

електротехнпчких и елекпронских уређаја и апарата према  одоварајућим шемама..   

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност 

 ученика 

Корелација 
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- 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. 

Да ученици овладају практичном 

применом рачунара у  решавању 

различитих задатака: обрадом 

текста, података,  табела, графике. 

-да се користи интернет - да 

упознају симболе који се користе 

при изради цртежа  и електричних 

шема, као најосновније цртеже и 

шеме  електричних струјних кола - 

упознати учрнике са 

могућностима употребе  

једноставнијих софтвера за израду 

техничких цртежа и  шема 

Фронтални,  

индивидуални,  групни,  

кооперативно учење,  

презентације, рад на 

рачунару 

Посматрање, 

слушање, 

презентовање, дебата, 

прикупљање података 

и цртање уз помоћ 

информационе 

технологије 

повезивање, анализа 
разумевање, 

размишљају, 

критички процењују, 

повезују са 

свакодневним 

животом, примењују  

Информарика и 

рачунарство 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 
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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 

Упознавање електроинсталационог 

материјала и  прибора (проводници, 

суперпроводници, изолатори,  

прекидачи, утикачи, сијалична грла, 

осигурачи,  електрично бројило, 

уклопни сат). - Упознати ученике са 

могућим нежељеним последицама  

дејства струје, начином заштите од 

струјног удара и  пружање прве 

помоћи. 

Фронтални, 

индивидуални, групни 

рад,кооперативно 

учење, самосталан рад 

посматрање слушање, 

презентовање, 

повезивање, анализа, 

разумевање, 

размишљају, 

критички процењују, 

повезују са 

свакодневним 

животом, 

примењују,користе 

технологију, 

препознају,  

хемија, 

физика 
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Производња, трансформација и 

пренос електричне енергије. - 

Алтернативни извори електричне 

енергије.     Електротехнички 

апарати и уређаји у домаћинству 

Упознавање електротермичких 

апарата и уређаја у Домаћинству  ( 

решо, пегла, грејалице, штедњак, 

пећ,  бојлер. - Упознавање и 

примена релеја и електромагнета И 

и у другим уређајима који раде на 

сличном принципу)  - Упознавање 

електричних машина (генератор,  

електромотор) и њихове примене -  

Упознати основне делове и 

принципе рада електромеханичких 

(вентилатор, бушилица ..) и  

електротермичкомеханичких 

уређаја у домаћинству (фен  за косу, 

калорифер, клима уређај.. 

Фронтални, 

индивидуални, групни 

рад,кооперативно 

учење, самосталан рад 

посматрање слушање, 

презентовање, 

повезивање, анализа, 

разумевање, 

размишљају, 

критички процењују, 

повезују са 

свакодневним 

животом, 

примењују,користе 

технологију, 

препознају,  

физика 

 

 

 

 

 

438 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

4
.Д

И
Г

И
Т

А
Л

 Н
А

  

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
 Н

И
К

А
  

Основи аналогне и дигиталне 

технологије. - Основни 

електронски елементи. - 

Структура рачунара: матична 

плоча, процесор, меморија, 

интерфејс, модем. - Електронски 

уређаји у домаћинству.    

Телекомуникације и 

аудиовизуелна средства: мобилна 

телефонија, GPS системи, 

интернет и кабловска телевизија. 

Упознати ученике са начинима 

функционисања  аналогних и 

дигиталних телекомуникација и 

објаснити  којес су предности 

дигиталне технологије над 

аналогном  -Представити основне 

делове рачунара: матична плоча,  

процесор, меморија, интерфејс, 

модем. Телекомуникације и 

аудиовизуелна средства (радио и  

ТВ), мобилна телефонија, ГПС 

системи, интернет и  кабловска 

телевизија   

. 

Фронтални, 

индивидуални, групни 

рад,кооперативно 

учење, самосталан рад 

посматрање слушање, 

презентовање, 

повезивање, анализа, 

разумевање, 

размишљају, 

критички процењују, 

повезују са 

свакодневним 

животом, 

примењују,користе 

технологију, 

препознају,  

информатика 

и 

рачунарство 

5
.О

Д
 И

Д
Е

Ј
Е

 Д
О

 Р
Е

А
Л

И
З

А
 

Ц
И

Ј
Е

 

Практична израда електричних 

кола – експеримент – 

истраживање од конструкторског 

материјала и симулација 

коришћењем рачунарског 

софтвера према склоностима 

ученика. Практични примери 

управљања помоћу рачунара. 

Моделовање електричних 

машина и уређаја. 

Практична израда електричних кола 

- експеримент истраживање, од 

конструкторског материјала и  

симулација коришћењем 

рачунарског софтвер 

Фронтални, 

индивидуални, групни 

рад,кооперативно 

учење, самосталан рад 

посматрање слушање, 

презентовање, 

повезивање, анализа, 

разумевање, 

размишљају, 

критички процењују, 

повезују са 

свакодневним 

животом, 

примењују,користе 

технологију, 

препознају,  

физика 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    68 

 

Предмет:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: Разноврсним и систематскиммоторичким активностима у повезаности са васпитно –

образовним радом,физичко васпитање доприноси интегралном развоју личности,развоју његових моторичких способности,стицању,усавршавањуи 

примени моторичких умења, навика и теоријских знања у свакодневном животу и раду.    

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

 ученика 

Корелација 

А
Т

Л
Е

Т
И

К
А

 

-Техника ходања и 

трчања, -техника 

ниског и високог 

старта, -техника 

штафетног трчања,  

-техника скокау даљ 

,,увинуће“ -техника 

скока у вис,,маказе“ -

бацање куглеиз 

места, 

Развој моторичких 

способности. 

Стицање,усавршава ње и 

примена моторичких и 

теоријских знања,умења и 

навика  неопходних у 

свакодневним и специфичним 

условима живота и 

рада.Утицај на правилно 

држање тела. 

методе: -метода демонстрације, 

прктичног вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: -обучавање, 

увежбавања, провера, 

тестирања,мерења. oблици: - 

Комбинује се индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у фискултурној 

сали или школском дворишту у 

зависности од наставне јединице.  

Наставник упућује ученика на 

самостално вежбање,корективно – 

педагошки рад,слободне 

активности,кросеве  и такмичења. 

Посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено и 

развија физичке 

способностибрзину,сн

агу издржљивост, 

координацију,прецизн

ост,равн отежу и 

гипкост. 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да:правилно трчи,мери резултат,зна терминологију,значај трчања и основе тренинга,зна правилно да скаче у даљ 

згрчном техником,у вис,,маказицама“и правилно баца куглу из места. Ф.В.1.1.3. Ф.В.1.1.7. Ф.В.1.1.9. 

Средњи ниво Ученик уме да:правилно изводи технику штафетног трчања,правилно скаче техником ,,увинуће“,ученик зна правила такмичења.  

Напредни ниво Ученик уме да: правилно изводи технику штафетног трчањ,ученик зна правила такмичења. Ф.В.2.1.3. Ф.В.2.1.4.. Ф.В.2.1.7. 

Ф.В.2.1.6.  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења,   Учешће на такмичењу 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност 

 ученика 

Корелација 

Г
И

М
Н

А
С

Т
И

 К
А

 В
Е

Ж
Б

Е
 Н

А
 

С
П

Р
А

В
А

М
А

 И
 Т

Л
У

 

--Kолут напред -

колут назад -став на 

шакамаса ослонцем и 

без, на малом разбоју 

-прескоци преко 

козлића -премет 

странце  -вага 

Развој моторичких 

способности, посебно, 

координације, 

флексибилности, равнотеже и 

прецизности.Утиц ај на 

правилно држање тела, 

стицање и усавршавањеелем 

ената и њихова примена у 

свакодневном животу 

методе: -метода демонстрације, 

прктичног вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: -обучавање, 

увежбавања, провера, 

тестирања,мерења. oблици: - 

Комбинује се индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у фискултурној 

сали или школском дворишту у 

зависности од наставне јединице.  

Наставник упућује ученика на 

самостално вежбање,корективно – 

педагошки рад,слободне 

активности,кросеве  и такмичења. 

Посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима.. 

 

Стандарди Основни ниво  Ученик уме да самостално ради вежбе на тлу, колут напред и назад,став о шакама са ослонцем,премет странце у бољу 

страну,прескок преко козлића уз помоћ разношка и згрчкаФ.В.1.1.11- 

Средњи ниво Ученик уме да колут напред и назад,премет странце у обе стране,прескокпреко козлића разношка и згрчка разни облици 

кретања и окрети-Ф.В.2.1.9. 

Напредни ниво Ученик уме да: два премета странце повезано, став на шакама самостално,став на шакама на малом разбоју самостално; 

енглески валцер, ученик изводи све предвиђене елементе на тлу сасмостално, без помоћи и повезује их у целину. Ф.В.3.1.6.. 

Ф.В.3.1.7. Ф.В.3.1.16.. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења,   Учешће на такмичењу 

С
п

о
р

т
ск

е 
и

г
р

е,
 р

у
к

о
м
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, 

к
о
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а
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а
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д
б

о
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 Утицај на развој моторичких 

способности разноврсним 

моторичким 

активностима.Сти цање 

усавршавање и примена 

моторичких и теоријских 

нања, умења и навика у 

спортским играма рукомету, 

кошарци и одбојци и у 

свакодневном животу и 

специфичним условима 

живота и рада. . 

методе: -метода демонстрације, 

прктичног вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: -обучавање, 

увежбавања, провера, 

тестирања,мерења. oблици: - 

Комбинује се индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у фискултурној 

сали или школском дворишту у 

зависности од наставне јединице.  

Наставник упућује ученика на 

самостално вежбање,корективно – 

педагошки рад,слободне 

активности,кросеве  и такмичења. 

Посматрање, 

слушање, увежбавање 

одређених елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима.. 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

С
т
а

н
д

а
р

д
и

 Основни ниво  Ученик уме да води лопте јачом и слабијом руком, додавање и хватање лопти, одбијање прсти чекић  Ф.В.1.1.1. Ф.В.1.1.11 

Средњи ниво Ученик уме да води лопту јачом и слабијом руком максималном брзином, вођење лопте са променом кроз ноге, шут из 

продора након пријема лопте,тенис сревис групна и колективна тактика Ф.В.2.1.1 Ф.В.2.1.2. 

Напредни ниво Групна и колективна тактика у нападу и одбрани, ученик уме да суди,учествује у организацији утакмице или турнира 
Ф.В.3.1.1.. Ф.В.3.1.2.. 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења,  Учешће на такмичењу 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ 

ОБРАЗОВАЊА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

Београд, 2010. 
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ОСНОВНИ НИВО 

                                 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГУ 

  CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који  чита наглас и у себи 

  CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди св рху текс та:    експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација (приповедање  аргументација, пропаганда 1* 

 CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима  

 CJ.1.1.4. разлику је ос но вне де лове текста и к њиге (нас ло в, наднас ло в, поднаслов,  

  основни текст, погл авље, п асу с, фуснота, садржај, предговор, поговор);  

  CJ.1.1.5. препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени  део текста проналази и издва ја основне 

информациј е из текста према датим критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзлику је у тексту битно од небитн ог, главно од споредног   

CJ.1.1.7. повезује информације и и деје изне те у текс ту, у очава јасно иска за не односе  

(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди  зак ључ ак  

 заснован на једноставн ијем тексту  

CJ.1.1.8. чита  једноставне нелине арне  елементе текст а: леген де, табеле, дијаграме и  

  графиконе 

                              2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

CJ.1.2.1.саставља разумљиву, граматички исправну реченицу  

CJ.1.2.2.саст ав ља  једноста ван експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме 

CJ.1.2.3.да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)  

CJ.1.2.4. уме да преприча текст  

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања * (го во ру, односно писању), теми, прилици и    сл.; 

препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетет(формални или неформални)  

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације:  саставља пи смо; попуњав различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у школ и  и с вакодневном  животу 

CJ.1.2.7. зна да се служи Правопис ом (школским издањем) *  

CJ.1.2.8.примењује правописну норму  (из сваке правописне области) у једноставним прим. 

CJ.1.2.9.  има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

CJ.1.3.1. зна особи не  и врсте гласова; д ел и реч на слогове у једноставнији  примерима;                            

примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовни  променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и  некњижевне  акцентуације* 

СЈ.1.3.3. одређује место  ре ченичног акцента у једноставним примерим 

СЈ.1.3.4. препознаје врсте р ечи; зна основне граматичке категорије променљивих  

речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

СЈ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради  р еч пре ма  задатом  з начењу на 

основу постојећи х  творбених модела 

СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синт агму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 

 СЈ.1.3.7. разликује основне врсте независних  речен ица (обавештајн е,  упитне, заповедне) 

 СЈ.1.3.8. одређује реченичн е и си нт агматске чланове у  типичним (школским   примерима) 

 СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагм 

 СЈ.1.3.10. правилно у пот ребљава глаголске облике  (осим имперфекта) 

 СЈ.1.3.11. препоз наје бирократски језик као непожељан начин изражавање 

СЈ.1.3.12. познаје основ не  лексич ке  пој аве: једно значност и вишезначнос т речи; основ 

не  лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као лексичкимеханизам 

СЈ.1.3.13. препознаје  р азличи та значења вишез начних речи које се употре бља вају у 

к онте ксту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употр ебљ авају у  ко нтек сту свакодневне комуникације (у 

кући, школи и сл.), као и о них који се често јављају  у школским текстовима (у у џбеницима, тек стовима из 

лектире и сл.) 

СЈ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 
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СЈ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног јез ика;  зна  основне податке оразвоју књижевног језика к од  

С рба (од  почетака до данас) 

СЈ.1.3.18. зна  основне податке о порек лу и дијалекатској разуђености српског језика 

СЈ.1.3.19. зна  основне податке о језицима националних мањина 

СЈ.1.3.20. има позитиван став  према дијалект има (свом и туђем)* 

СЈ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој* 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

СЈ.1.4.1. повезује наслове про читаних књижевних дела (предвиђених пр ограмима одV до VIII разреда) са и 

менима аутора тих дела 

СЈ.1.4.2. разликује типове  књижевно г стваралаштва (усмена и ауторска књижевнос 

СЈ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драме 

СЈ.1.4.4 препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац 

СЈ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књ ижевноуметничком тексту:нарација, дескр ип ција, дијалог и 

монолог 

СЈ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књ ижевноумет ничком тексту(е пите т,  поређење, ономато пеја) 

СЈ.1.4.7. уочава битне елементе књ ижевноуметничк ог тек ст а: мотив, тему,  фабулу,време и место радње, лик... 

СЈ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књ иже вноуметн ичк их текстова и поштује национално, књи жев но и 

уметничко на сл еђе* 

СЈ.1.4.9. способан је за естетски до живљај уметничких дела* 

СРЕДЊИ НИВО 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање(ради брзог налажења одређених и 

нформација); читање „с  оловком у руци“ (ради учења, ра ди  и звршавања различитих задатака, ради решавања 

проблема); читање  рад и уживања* 

СЈ.2.1.2. поз нај е врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничкоприповедање, расправа, 

реклама) 

СЈ.2.1.3. препознаје и изд ваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове 

СЈ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се 

користи 

СЈ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује и нформације из два краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима) 

СЈ.2.1.6. разликује чи њеницу од коментара, објективност од пристрасности ипропаганде на једноставним 

примерима 

СЈ.2.4.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разл ик ује га  од друга чијихставова изнетих у тексту 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан 

 СЈ.2.2.2. с ас тавља вест, реферат и извештај 

 СЈ.2.2.3. пише резиме краћ ег и/или једноставнијег  текста 

 СЈ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

 СЈ.2.2.5. зна правописну норму  и  пр имењује је у већини случајева 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

СЈ.2.3.1. одређу је место акце нт а у  речи; зна основна правила акценатс ке  норме 

СЈ.2.3.2. препозн аје  гласовне промене 

СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик проме нљиве речи 

СЈ.2.3.4. познаје основне  на чине гр ађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање) 

СЈ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагм и, независних изависних предикатских 

реченица) 

СЈ.2.3.6. одређ ује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим п римери ма 

СЈ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и речениц и 

СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 
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СЈ.2.3.9. познаје метонимију * као лек си чки механизам 

СЈ.2.3.10. зна значења речи и фра зеологиз ама који се јављају у школс ким текстовим(у уџбеницима, текстовима 

из лектире и сл.),  као и литерарним и медијскимтекстовима намењеним младима, и правилно их уп от ребљава   

СЈ.2.3.11. одређује значењ а непознатих  реч и и израза на  ос нову њих овог састава и/или контекста у коме су 

употребљени (сложенији примери) 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

СЈ.2.4.1. повезује дело из  обавезне  ле ктире са временом у  којем је настало и са временом које се узима  з а  

оквир  припов едања 

СЈ.2.4.2. по везује наслов дела из обавезн е лектире и род, врсту и лик из препознаје  род и врс ту књ иж ев 

ноуметничког дела  на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуа ција 

СЈ.2.4.3. разлику је лирско-епске врсте (баладу, поему) 

СЈ.2.4.4. разликује књи жевнонаучне врсте: биографију, аутоб ио графију, дневник  и путопис и научно-популарне 

текстове 

СЈ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске  фигуре у књижевн тничком тексту (персонификација, 

хи пербола, градација, метафора, контраст) 

СЈ.2.4.6. одређује мотиве , идеје, композицију, форму, карактери (психолошке,  социолошке,  етичке) и њихову 

међусобну повезаност 

СЈ.2.4.7. разликује облике  казивања у књижевноуметничком т ек сту: приповедање описивање, монолог/унутраш 

њи монолог, дијалог 

СЈ.2.4.8. уочава разлик у између препричавања и анализе дела 

СЈ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

СЈ.3.1.1. проналази, издва ја и упоређује информ ације из два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих (према датим критеријумима) 

СЈ.3.1.2. издваја кључне речи  и резимира текст 

СЈ.3.1.3. издваја из  текста аргументе у прилог некој тези (ставу) ил и а рг ументепротив ње; и зводи закључке 

засноване на сложенијем тексту 

СЈ.3.1.4. чита  и тумачи  сложеније  нел инеарн е  елементе текста: вишеструке 

легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

СЈ.3.2.1. организује  т екст у логичне и правилно  распоређ ене пасус е;  од ређујеприклад ан наслов тексту и 

поднаслове деловима текста 

СЈ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

СЈ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 

СЈ.3.2.4. пише резиме дужег и /или  сложенијег текста 

СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму       

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

СЈ.3.3.1. дели реч на слог ове  у сло жен ијим случајевима 

СЈ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

СЈ.3.3.3. зна и у свом говору  пр имењује* акценатску норму 

СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама иподврстама речи и њихо вим  

граматичким категоријама 

СЈ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте  синтагминезависних и зав исн их пред икатск 

их  реченица) 

СЈ.3.3.6. по знаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези с њима) 

СЈ.3.3.7. уме да одред и значења непо зна тих реч и и  израза  на основу њиховог састава, 

ко нтекста у коме су употребљени, или на  ос нову њиховог порекла 

СЈ.3.3.8. зна значења ре чи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима 

намењеним младима, и правилно их употребљава 
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4. КЊИЖЕВНОСТ 

СЈ.3.4.1. наво ди  н аслов дела, аутор а, род и врсту  на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива 

СЈ.3.4.2. издва ја основне  одлике књижевних родова и врста у  конкретном тексту 

СЈ.3.4.3. разликује ау тора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

СЈ.3.4.4. проналази и именује стилске  фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

СЈ.3.4.5. одређује и именује врс ту  стиха и строфе 

СЈ.3.4.6. тумачи различите елеме нте к њижевноуметничког дела позивајући се  на само дело 

СЈ.3.4.7. изражава свој став о конкретно м  де лу и аргументовано га об раз лаже 

СЈ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави* 
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БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

МА.1.1.1. прочита и за пи ше раз ли 

чи те вр сте броје ва (при родне, це  

ле, ра ци о нал не) 

  

МА.1.1.2. преве де де ци мал ни за 

пис броја у раз ломак и обрат но 

  

МА.1.1.3. упореди по величини 

бројеве истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно 

МА.2.1.1. упореди по величини 

бројеве записане у различитим 

облицима 

 

МА.1.1.4. изврши једну основну 

рачунску операцију са бројевима 

истог записа, помажући се сликом 

кад је то потребно (у случају 

сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем); рачуна, 

на пример 1/5 од n, где је n дати 

природан број 

МА.2.1.2. одреди супротан број, 

реципрочну вредност и апсолутну 

вредност броја; израчуна вредност 

једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање 

од заграда, са бројевима истог 

записа 

МА.3.1.1. одреди вредност 

сложенијег бројевног израза 

МА.1.1.5. дели са остатком 

једноцифреним бројем и зна када је 

један број дељив  

другим 

МА.2.1.3. примени основна правила 

дељивости са 2, 3, 5, 9 и  

декадним јединицама 

МА.3.1.2. оперише са појмом 

дељивости у проблемским 

ситуацијама 

МА.1.1.6. користи целе бројеве и 

једноставне изразе са њима 

помажући се визуелним представама 

МА.2.1.4. користи бројеве и 

бројевне изразе у једноставним 

реалним ситуацијама 

МА.3.1.3. користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним 

ситуацијама 

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

МА.1.2.1. решили неарне једна чи не 

у ко ји ма се не по зна та по ја вљу је 

са мо у јед ном чла ну 

МА.2.2.1. ре ши ли не ар не 

једначине и системе 

линеарнихједначина са две не по зна 

те 

МА.3.2.1. саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине и 

системе линеарних једначина са две 

непознате 

МА.1.2.2. израчуна степен  

датог броја, зна основне операције 

са степенима 

МА.2.2.2. оперише са степенима и 

зна шта је квадратни корен 

МА.3.2.2. користи осо би не степе на 

и ква дратног  ко ре на 

МА.1.2.3. са би ра, од у зи ма и мно 

жи мо но ме 

МА.2.2.3. сабира и одузима  

полиноме, уме да помножи два 

бинома и да квадрира бином 

МА.3.2.3. зна и примењује 

формуле за разлику квадрата и 

квадрат бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и 

своди их на  

најједноставији облик 

МА.1.2.4. одреди вредност функције 

дате таблицом или формулом 

МА.2.2.4. уочи зависност међу 

променљивим, зна функцију y=ax и 

графички интерпретира њена 

својства; везује за та својства појам 

директне пропорционалности и 

одређује непознати члан пропорције 

МА.3.2.4. разликује директно и 

обрнуто пропорционалне величине и 

то изражава одговарајућим записом; 

зна линеарну функцију и графички 

интерпретира њена својства 

 МА.2.2.5. користи једна  чине у јед 

но ставним текстуалним задацима 

МА.3.2.5. користи једначине, 

неједначине и системе једначина 

решавајући и сложеније текстуалне 

задатке 
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ГЕОМЕТРИЈА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

МА.1.3.1. влада појмовима:  

дуж, полуправа, права, раван и угао 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве) 

МА.2.3.1. од ре ди су пле 

ментне и ком пле мент не 

угло ве, упoредне и уна кр сне 

угло ве; рачу на са њи ма ако 

су из раже   ни у це лим 

степе   ни ма 

МА.3.3.1. рачуна са угловима 

укључујући и претварање угаоних 

мера; закључује користећи особине 

паралелних и нормалних правих, 

укључујући углове на трансверзали 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, 

четвороугао, квадрат и правоугаоник 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор; ученик разликује основне врсте 

троуглова,  зна основне елементе троугла и 

уме да израчуна обим и површину троугла, 

квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у 

датом задатку; уме да израчуна непознату 

страницу правоуглог троугла примењујући 

Питагорину теорему) 

МА.2.3.2. одреди однос 

углова и страница у троуглу, 

збир углова у троуглу и 

четвороуглу и да решава 

задатке користећи 

Питагорину теорему 

МА.3.3.2. користи основна својства 

троугла, четвороугла, паралелограма 

и трапеза, рачуна њихове обиме и 

површине на основу елемената који 

нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их 

конструише 

МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна 

линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор; уме да израчуна обим и површину 

круга датог полупречника) 

МА.2.3.3. користи формуле за 

обим и површину круга и 

кружног прстена 

МА.3.3.3. одреди централни и  

периферијски угао, рачуна 

површину исечка, као и дужину 

лука 

МА.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе 

и рачуна њихову површину и запремину) 

МА.2.3.4. влада појмовима: 

призма и пирамида; рачуна 

њихову површину и 

запремину када су неопходни 

елементи непосредно дати у 

задатку 

МА.3.3.4. израчуна површину и 

запремину призме и пирамиде, 

укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

МА.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и 

лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне 

елементе) 

МА.2.3.5. израчуна површину 

и запремину ваљка, купе и 

лопте када су неопходни 

елементи непосредно дати у 

задатку  

МА.3.3.5. израчуна површину  

и запремину ваљка, купе и лопте, 

укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

МА.1.3.6. интуитивно схвата  

појам подударних фигура (кретањем до 

поклапања) 

МА.2.3.6. уочи осно 

симетричне фигуре и да 

одреди осу симетрије; 

користи подударност и везује 

је са карактеристичним 

својствима фигура (нпр. 

паралелност и једнакост 

страница паралелограма) 

МА.3.3.6. примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући тако 

разна својства геометријских 

објеката 
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МЕРЕЊЕ 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

МА.1.4.1. користи одгова ра јће  

јединицеза мерење  дужи не, површине, 

запреми не, масе, време на и угло ва 

  

МА.1.4.2. претвори веће јединице 

дужине, масе и времена у мање 

МА.2.4.1. пореди величине  

које су изражене различитим 

мерним јединицама за 

дужину и масу 

МА.3.4.1. по потреби претвара 

јединице мере, рачунајући са њима 

МА.1.4.3. користи различите  

 апоене нов ца 

МА.2.4.2. претвори износ 

једне валуте у другу правилно 

постављајући одговарајућу 

пропорцију 

 

МА.1.4.4. при мерењу одабере 

одговарајућу мерну јединицу; заокругљује 

величине  

исказане датом мером 

МА.2.4.3. да ту ве ли чи ну 

иска же при бли жном вредно 

шћу 

МА.3.4.2. процени и заокругли дате 

податке и рачуна са таквим 

приближним вредностима; изражава 

оцену грешке (нпр. мање од 1  

динар, 1cm, 1g ) 
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1. ОБЛАСТ – ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света;  

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима;  

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња;  

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих; 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе; 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу 

(препарати, огледи); 

БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним 

случајевима; 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа 

кола/класе; 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају 

код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме; 

НАПРЕДНИ НИВО 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним 

примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.);  

БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или неживо;  

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним 

случајевима;  

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа 

класе/реда најважнијих група;  

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају 

код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама 

2. ОБЛАСТ – ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви каракатеристични животни 

процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије;  

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организма у чијим се одељцима одвијају 

разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија; 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на 

нивоу организма;  

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси;  

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном;  

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање); БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној 

интеракцији са околином;  

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у 

вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл. 

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту 

функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, органи са истом функцијом системе органа; 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека; 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним 

процесима у ћелији и да се тај процес назива метаболизам;  

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) 

сложене (хранљиве) материје;  

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и животњској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа 

енергија у процесу који се назива дисање;  
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БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи;  

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координиција функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи 

омогућују ову интеграцију;  

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

НАПРЕДНИ НИВО 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека;  

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну 

условљеност;  

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције;  

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања јединке неопходна функционална интеграција 

више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање;  

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функција јединке током животног циклуса;  

БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о 

стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога нервног система); 

БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у 

околини и карактеристике органа које враћају организам у равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање – 

улога ендокриног система);  

БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам. 

3. ОБЛАСТ – НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.3.1. разуме да јединке једне врсте дају потомке исте врсте;  

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесу размножавања;  

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал;  

БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома;  

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања; 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују; 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће;  

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи и етапе земљине историје;  

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа;  

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама             

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања;  

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота;  

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима;  

БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина;  

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале 

деловањем еволуционих механизама;  

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине;  

 

НАПРЕДНИ НИВО 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба;  

БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму;  

БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији;  

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте;  

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до 

еволуције;  

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација 

других врста; 
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4. ОБЛАСТ – ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште-биотоп, животна заједница-

биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима; 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације;  

БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца 

исхране и правце кружење најважнијих супстанци (вода, угљеник, азот); 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосисте-мима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају;  

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, 

појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најва. врсте загађивања воде ваздуха, земљишта;  

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопр. отпад);  

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажа, компост) и 

заштити биодиверзитета (Националних паркова, природних резервата);  

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи;  

БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова;  

уме на разноврсним примерима да одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе 

исхране, и најважнија својства биоценоза и популација;  

БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (вода, угљеник и азот); 

БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на Земљи;  

БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне 

представнике врста које их насељавају;  

БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној 

средини;  

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта као и значај очувања природних ресурса и уштеде 

енергије;  

БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, 

ботаничких башта, зоо-вртова); 

НАПРЕДНИ НИВО 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, као и међусобне односе 

популација у биоценози;  

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија (и обратно) и интерпретира односе исхране у 

екосистему (аутотрофни, хетеротрофни, сапротрофни животни комплекси, ланци исхране и трофичке пирамиде);  

БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (вода, угљеник и азот); БИ.3.4.4. разуме 

просторну и временску организацију животних заједница и популација; БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих 

услова средине тип екосистема који у тим условима настаје; 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских 

рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене); БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера 

заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете 

5. ОБЛАСТ – ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава;  

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране;  

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног 

опхођења са њима;  

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести 

(епидемије и пандемије);  

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и 

разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати лекару;  
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БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни (конзерванси али и неконтролисана употреба 

витамина, антиоксиданата, минерала итд) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана 

(редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања 

животних намирница;  

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука итд) и неке природне појаве (УВ 

зрачење) неповољно утичу на здравље човека; 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова  

БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове 

негативне последице по здравље;  

БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена 

(пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у 

исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл);  

БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба 

развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље;  

БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) непољно утичу на укупан 

квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институције и стручњаци);  

БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља;  

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница;  

БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност хране;  

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека;  
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и понашање (утицај 

алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.);  

НАПРЕДНИ НИВО 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести;  

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести;  

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране БИ.3.5.4. познаје 

главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност;  

БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, 

анорексија, булимија, шећерна болест);  

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа;  

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности;  

БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму 

и понашање појединца 

*6. ОБЛАСТ – ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ, ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ 

* БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у 

биологији (посматрање, бројање, мерење); * БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање 

података, систематизује податке и извести о резултату; * БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 

систематско и дуготрајно прикупљање података; * Ученик/ца познаје основне поступке истраживачког рада у 

биологији * БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату; * БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента 

и прецизност мерења и уме по упутству да калибрише инструмент;* БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и формулар за упис резултата; * Ученик/ца обрађује и приказује прикупљене 

податке* БИ.1.6.3. зна како се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада; * БИ.2.6.3. 

уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата;  

* БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај; * Ученик/ца 

изводи експеримент у биологији * БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експерименат и 

одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наставника; * БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ 

наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и извести о резултату;  

* БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави 

хипотезу и извуче закључак; *БИ.3.6.5. зна (уз одговарајуће навођење наставника) самостално да осмисли, 

реализује и извести о експерименту на примеру који сам одабере. 
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1.ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ОСНОВНИ НИВО 
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентације 

ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине поседовања Земљине повешине (глобус и географска карта) 

ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

СРЕДЊИ НИВО 
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простуру и на геоф.карти 

ГЕ.2.1.2.  одређује положај места и тачка на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом и схемом. 

ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним средствима(бојама, линијама, 

пристим геомерсијским знацима симболичким знацима графиком, табелом и схемом. 

НАПРЕДНИ НИВО 
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторном топографским и каузелним везама географским чињеница-објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе географске карте 

2.ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ОСНОВНИ НИВО 
ГЕ.1.2.1.именије небеска тела у Сунчаном систему и наводи њиов распоред 

ГЕ.1.2.2. описује облик Земње и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања 

ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера) и препознаје њихове основне одлике 

СРЕДЊИ НИВО 
ГЕ.2.2.1.описује небеска тела и њихова кретања 

ГЕ.2.2.2. разликује и обкашњава географске чињенице-објекта, појава, процесе и односе у Земљиним сферама(литосфера, 

атмосфера, хидросфера, биосфера 

НАПРЕДНИ НИВО 
ГЕ.3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања 

ГЕ.3.2.2. објашњавафизичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биографску зоналност) и наводи 

мере за његову заштиту, обнову и унапређење 
3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ОСНОВНИ НИВО 

ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни паспоред 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

СРЕДЊИ НИВО 

ГЕ.2.3.1.разликује и објашњава кретање становништав(природно и механичко) и структуре становништва 

ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету (ЕУ, УНИЦЕФ, УН, УНЕСКО, ФАО, Црвени крст) 

НАПРЕДНИ НИВО 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности 

4.РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ОСНОВНИ НИВО 

ГЕ.1.4.1.препознаје основне природне и друштвене облике наше државе 

ГЕ.1.4.2. именије континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

СРЕДЊИ НИВО 

ГЕ.2.4.1.описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 

ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континента и наводи њихове географске регије 

НАПРЕДНИ НИВО 

ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузелне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој 

земљи и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузелне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у 

Европи земљи и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузелне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне)  на 

ваневропским континентима  и уме да издвоји географске регије 
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1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ОСНОВНИ НИВО 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице; 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода;  

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју;  

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости;  

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости; 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације;  

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје;  

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје;  

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве догађаји из националне и опште историје;  

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости; 

СРЕДЊИ НИВО 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским 

периодом; 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје;  

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје;  

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости;  

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји;  

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје;  

НАПРЕДНИ НИВО 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен);  

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем 

историјском контексту;  

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје;  

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје;  

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости;   

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних 

историјских дешавања;  

2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ОСНОВНИ НИВО 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о 

којој историјској појави,догађају и личности је реч;  

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуаног историјског извора и других текстова познатих ученику, који 

говоре о истим историјским појавама;  

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике;  

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми  историјске карте у 

којој је наведена легенда;  

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми  табеле;  

ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона;  

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче;   

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

СРЕДЊИ НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних 

писаних историјских извора; 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних 

историјских извора;  

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст 

извора непознат ученику, али су у њему наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског 

простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два 

историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену;  

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена.  
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НАПРЕДНИ НИВО 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора;  

ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора; 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора; 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем 

говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски контекст извора);  

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са 

претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два 

графикона и закључује о појави); 

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву;  

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту 

пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...).  
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ОСНОВНИ  НИВО 

1. СИЛЕ 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу 

равномерно;  

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе;  

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова.  

2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање;  

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање;  

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине. 

3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале;  

ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје.  

4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока;  

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена;  

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време;  

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину;    

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака;     

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време.  

5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре;  

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела 

7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији;  

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији.  

СРЕДЊИ НИВО 

1. СИЛЕ 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције;  

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе потиска;  

ФИ.2.1.3. уме да препознаје када је полуга у стању равнотеже;  

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања;  

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине;  

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање;  

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују;  

ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе;  

ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола;   

ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно;   

ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две величине;   

ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте електричне струје;  

ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје.  

4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке;  

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону;  

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, 

нпр. километре у метре;  

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 
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5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази;  

ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад;   

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге;     

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре;    

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре.  

6. МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност;  

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу;  

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења;  

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата;  

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству. 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. СИЛЕ 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге;  

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће;  

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи;  

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско 

кретање;  

ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина који описују осцилаторно кретање;  

ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању;    

ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање;  

ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости;    

ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост.  

3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу.  

4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система;  

ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу;  

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава;  

ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања.   

7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења;  

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом.  
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ОСНОВНИ  НИВО 

1. ОПШТА ХЕМИЈА 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на основу њихове 

сложености;  

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на основу њихових 

својстава;  

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као 

и да се при променама укупна маса супстанци не мења;  

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице међусобно разликује по 

наелектрисању и сложености грађе;  

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима;  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих 

представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција 

оксидације;  

ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу;  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, 

јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор;  

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин;  

ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце;  

ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења;  

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и да та својства опише.  

2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са кисеоником);  

ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене;  

ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових физичких и хемијских 

својстава;  

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења;  

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну примену ових једињења;  

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли;  

ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис);  

ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора;  

ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли;  

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара;  

ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара; 

ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара у 

свакодневном животу 

4. БИОХЕМИЈА 

ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених хидрата, протеина;  

ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама.  

5. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног складиштења, а са циљем 

очувања здравља и животне средине 
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СРЕДЊИ НИВО 

1. ОПШТА ХЕМИЈА 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и кључања, као и 

растворљивост супстанци);  

ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп;  

ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор;  

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и једначине 

хемијских реакција неутрализације и супституције 

ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем температуре 

растварача, уситњавањем супстанце, мешањем);  

ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или растварача (разблаживање и 

концентровање);  

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или шематски;  

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на основу 

хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да се укупна маса супстанци не мења при хемијским 

реакцијама;  

ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава раствора и обрнуто;  

ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава.  

2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових супстанци;  

ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења;  

ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са водом;  

ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и металима).  

3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола.  

4. БИОХЕМИЈА 

ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима. 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ОПШТА ХЕМИЈА 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста честица које их 

изграђују;  

ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима;  

ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица;  

ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, молекула и јона;  

ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача;  

ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација; 

ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за њихово раздвајање; 

ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за истраживање, да бележи 

и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е;  

ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска 

израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце 

2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових атома/молекула;  

ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима);  

ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са хидроксидима, металима, 

карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима);  

ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са киселим оксидима);  

ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре;  

ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације 
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3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара;  

ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и 

естара на основу својстава која имају;  

ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара 

4. БИОХЕМИЈА 

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине;  

ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), угљених хидрата и протеина 

6. ЕКСПЕРИМЕНТ 

(Заједничка област за предмете природних наука: Биологију, Физику и Хемију) 

ОСНОВНИ НИВО 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

СРЕДЊИ НИВО 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте;  

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења;  

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата.  

НАПРЕДНИ НИВО 

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити;  

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе;  

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе;  

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 
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ОСНОВНИ НИВО 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) 

визуелних уметности;  

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове;  

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак).  

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак).  

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и периода; 

ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним 

уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...)  

ЛК1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерију, атеље, уметничка радионица...);  

ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

СРЕДЊИ НИВО 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника 

и материјала визуелних уметности;  

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...).  

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт;  

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...).  

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст. 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и 

материјала визуелне уметности;  

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) идеју.  

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) идеју;  

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат;  

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и радове других;  

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других.  

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној припадности (описује 

основне карактеристике, намеру уметника...);  

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности;  

ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 

уметности;  

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота. 
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ОСНОВНИ НИВО 

1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености; 

МК. 1.1.2. опише основне карактеристике,  - музичких инструмената и састава,  - историјско–стилских периода,  - 

музичких жанрова,  - народног стваралаштва 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

МК. 1.2.1. музичке изражајне елементе;  

МК. 1.2.2. извођачки састав;  

МК. 1.2.3. музичке жанрове;  

МК. 1.2.4. српски музички фолклор. 

3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције;  

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инстументу 

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

МК. 1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења;  

МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела;  

МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско–ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима;  

МК. 1.4.4. учествује у одабирумузике за дати жанровски и историјски контекст.  

СРЕДЊИ НИВО 

1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, 

брз темпо са живахним карактером);  

МК. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са догађајима у 

драми);  

МК. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота.  

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

МК. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на 

пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре);  

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра.  

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

МК. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела;  

МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора;  

МК. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд;  

МК. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са жељеним ефектом).  

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

МК. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера;  

МК. 3.2.2. жанровским и историјско–стилским контекстом звучног примера;  

МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора.  

3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима.  

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте;  

МК. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих 

жанрова и стилова;  

МК. 3 4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс. 
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ОСНОВНИ НИВО 

1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА: СПОРТСКЕ ИГРЕ 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других.  

ФВ.1.1.2. Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа 

прву помоћ.  

АТЛЕТИКА ТЕХНИКА ТРЧАЊА 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери 

резултат;  

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

СКОК УДАЉ 

ФВ.1.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока;  

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ 

СКОК УВИС 

ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице; 

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица;  

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама тренинга и пружа 

прву помоћ 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу.  

ПРЕСКОК 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ.  

ГРЕДА 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама 

КРУГОВИ 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима 

ПАРАЛЕЛ НИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју 

ВРАТИЛО 

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу.  

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПЛЕС 

ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у простору основним облицима 

кретања (ходање, трчање).  

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА   

ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике.  

ФВ.1.1.22. Зна називе вежби и основе тренинга, пружа прву помоћ 

ПЛИВАЊЕ 

ФВ.1.1.23. Ученик/ученица плива и поштује правила самоспасавања и безбедности око и у воденој средини 

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 

ФВ.1.1.24. Ученик/ученица правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе за 

поједине делове тела;  

ФВ.1.1.25. Зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби обликовања и 

њиховутерминологију, и функцију појединих вежби у комплексу 
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СТОНИ ТЕНИС 

ФВ.1.1.26. Ученик/ученица игра стони тенис примењујући основне елементе технике и поштује правила игре;  

ФВ.1.1.27. Зна функцију стоног тениса, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и 

методику тренинга, пружа прву помоћ 

2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ: 

ФВ.1.2.1. Ученик/ученица зна смисао Физичког васпитања;  

ФВ.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичког вежбања;  

ФВ.1.2.3. Ученик/ученица зна основне појмове везане за физичко вежбање;  

ФВ.1.2.4. Ученик/ученица зна безбедност током вежбања;  

ФВ.1.2.5. Ученик/ученица зна основна правила спортских игара 

3. ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА 

ФВ.1.3.1. Ученик/ученица испољава позитиван став према физичком вежбању у свакодневном животу;  

ФВ.1.3.2. Ученик/ученица испољава заинтересованост за физичко вежбање;  

ФВ.1.3.3. Доказује се кроз физичко вежбање;  

ФВ.1.3.4. Ученик/ученица испољава позитиван став према сарадњи са другима у реализацији различитих задатака 

Физичког васпитања 

СРЕДЊИ НИВО 

1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА: СПОРТСКЕ ИГРЕ 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније 

тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање 

других;  

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга 

АТЛЕТИКА ТРЧАЊЕ 

ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

СКОК УДАЉ 

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће 

СКОК УВИС 

ФВ.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике;  

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење;  

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини. 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ- ВЕЖБЕ НА ТЛУ  

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, поштује 

сигурносна правила.  

ПРЕСКОК 

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку.  

ГРЕДА 

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди.  

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју.  

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама 

КРУГОВИ 

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима 

ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју 

ВРАТИЛО 

ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу.  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада 
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ПЛЕС 

ФВ.2.1.18. Ученик/ученица повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује најмање 

један одабрани дечији плес.  

ФВ.2.1.19. Влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне плесове 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

ФВ.2.1.20. Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима 

ПЛИВАЊЕ 

ФВ.2.1.21. Ученик/ученица плива једном од техника спортског пливања, поседује вештину самопомоћи у води и 

безбедног понашања у и око водене средине.  

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 

ФВ.2.1.22. Ученик/ученица правилно изводи и показује више комплекса вежби  

ФВ.2.1.23. Зна принципе састављања комплекса вежби обликовања и дозирање оптерећења. 

СТОНИ ТЕНИС 

ФВ.2.1.24. Ученик/ученица игра стони тенис користећи виши ниво технике удараца повезујући их са кретањем, 

може да одигра тактичку замисао и користи више врста сервиса.  

ФВ.2.1.25. Зна функцију и значај стоног тениса, већи број правила, принципе и утицаја тренинга.  

2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ: 

ФВ.2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију;  

ФВ.2.2.2. Ученик/ученица основе тренинга;  

ФВ.2.2.3. Ученик/ученица да дозира оптерећење током вежбања. обликовања без и са реквизитима 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА: СПОРТСКЕ ИГРЕ 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући сложене елементе технике, испуњавајући тактичке 

задатке, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама.  

ФВ.3.1.2. Зна тактику игре, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди.  

АТЛЕТИКА 

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у атлетском петобоју.  

ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за учествовање на такмичењу у атлетском петобоју.  

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу.  

ПРЕСКОК 

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама лета.  

ГРЕДА 

ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди 

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском разбоју.  

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама 

КРУГОВИ 

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима.  

ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. 

ВРАТИЛО 

ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу.  

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком четворобоју; 

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације рада и учествује на 

школском такмичењу.  

ПЛЕС 

ФВ.3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи сопствену композицију покрета и кретања уз музичку пратњу и 

успешно моторички у ритму и темпу реализује одабрани народни, друштвени и дечији плес; влада основама 

тренинга и учествује на такмичењу.  

ФВ.3.1.17. Зна терминологију плесова и систем такмичења.  
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РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

ФВ.3.1.18. Ученица правилно изводи самостални састав без и са реквизитима из ритмичке гимнастике и учествује 

на такмичењу. 

ПЛИВАЊЕ 

ФВ.3.1.19. Ученик/ученица зна да плива две технике спортског пливања и такмичи се 

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 

ФВ.3.1.20. Ученик/ученица саставља, правилно изводи и показује сложене комплексе вежби обликовања без и са 

реквизитима;  

ФВ.3.1.21. Зна да саставља комплексе вежби обликовања и дозира оптерећење. 

СТОНИ ТЕНИС 

ФВ.3.1.22. Ученик/ученица игра стони тенис повезујући одигравање сложених елемената у целину заједно са 

кретањем, формира концепције игре према својим психо-физичким способностима, организује школско 

такмичење, суди на такмичењу.  

ФВ.3.1.23. Зна тактику стоног тениса, систем такмичења, начин организовања меча и суди.  

2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

ФВ.3.2.1. Ученик/ученица зна правила индивидуалних спортских грана и спортских игара;  

ФВ.3.2.2. Ученик/ученица зна основе система такмичења;  

ФВ.3.2.3. Ученик/ученица зна начин организовања такмичења. 
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
ОСНОВНИ НИВО 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору.  

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно 

окружење.  

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме.  

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и 

породичне ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно.  

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, 

мејлови итд.).  

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе.  

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, 

извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.).  

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе.  

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства.  

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања саговорника.  

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и 

неслагања користећи једноставна језичка средства.  

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или 

табелама.  

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима.  

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или нешто честита.  

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште 

информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...).  

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику.  

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном 

језику.  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну).  

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 
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ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у 

оквиру наученог репертоара језичких средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних 

активности 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода).  

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.  

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.  

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на 

матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.  

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација циљних култура за које показује интересовање.  

СРЕДЊИ НИВО 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања.  

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са) говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом.  

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и 

прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и 

узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно.  

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским 

темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним елементима.  

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне 

садржине, са интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама.  

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике.  

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.  

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, 

објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину.  

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из 

прошлости користећи једноставна језичка средства.  

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање.  

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење.  

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама.  

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве.  

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи 

и другима.  

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о 

активностима или одговара на питања 
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ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу.  

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и 

увежбану лексику.  

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и 

једноставнијих писаних текстова опште информативне природе 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.  

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица 

(назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска 

ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних 

правописних правила.  

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности и потреба.  

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода).  

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, 

конвенције и сл.).  

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања који су непримерени/неприкладни у контексту циљних 

култура.  

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.   

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.  

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) 

где се користи страни језик.  

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.  

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних 

култура, као и оне за које показује интересовање.  

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања.  

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, 

уколико се говори разговетно и умереним темпом.  

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, 

презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку.  

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама 

(нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у 

смисленим целинама.  

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова савремене музике. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и 

мејловима о блиским темама.  

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, 

упозорења, безбедносне информације и сл.).  

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других 

писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика.  

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе.  
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ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и 

конструкција.  

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења.  

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике. ПСТ.3.1.13. Разуме 

смисао једноставних рекламних порука.   

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет 

страницама.  

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, 

искуства/догађаје из прошлости и планове за будућност.  

ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), 

поставља и одговара на неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање.  

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли 

или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење.  

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим 

језичким средствима.  

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу.  

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.  

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему 

појављују.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и 

једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.  

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, 

друштвеном и природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). 

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних 

и наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику.  

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства 

која се у њему појављују.  

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог 

исказа, примереног узрасту и интересовањима.  

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и 

једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.  

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским 

комуникативним ситуацијама и познатим темама.  

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке 

коју жели да саопшти.  

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог 

записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће 

изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.  

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног 

искуства.  
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3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима 

свакодневног живота и прихвата постојање разлика.  

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и 

прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и 

поздрављања).  

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.  

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у 

њиховом посматрању и разумевању.  

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.  

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.  

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи 

их у везу са одликама екосистема.  

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.  

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје 

циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 

 

ДРУИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
ОСНОВНИ НИВО 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноставније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да 

их запише, уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контекстуализовани.  

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру 

једноставних, кратких, јасно контекстуализованих усмених исказа 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате ситуације, а исказана су 

спорим темпом и разговетно.  

ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на 

непосредне личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење.  

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико 

саговорници говоре довољно разговетно и споро 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и 

изразе.  

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл,СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставнија упутства, уколико укључују и визуелне елементе.  

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, 

вести, кратки извештаји, сервисне информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), 

уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) краткe и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средства приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника.  

ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни 

љубимци, место становања, школа, хоби).  

ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет.  

ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе и 

ствари из свог непосредног окружења или везане за лична искуства. 

ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, 

предметима у нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква питања 

саговорнику.  
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ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима 

или табелама. 

ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног интереса (нпр. списак 

за куповину).  

ДСТ.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима. ДСТ.1.1.20. Пише 

кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже).  

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште 

информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...).  

ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику.  

ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном 

језику.  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну).  

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у 

оквиру наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних 

активности 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода).  

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.  

ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.  

ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на 

матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.  

ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација циљних култура за које показује интересовање 

СРЕДЊИ НИВО 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме.  

ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе.  

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима.  

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.  

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, непосредном друштвеном 

окружењу, природној средини.  

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и 

понављања. 

ДСТ.2.1.7. Разуме основни смисао кратких телевизијских емисија (или других аудио-визуелних записа) о 

познатим темама, с предвидљивим информацијама, уколико се говори споро и разговетно.  

ДСТ.2.1.8. Разуме појединачне речи, једноставне фразе и предвидљиве конструкције у модерној музици. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)  

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства који се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, 

употреба апарата, правило игре), праћена визуелним елементима.  

ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим информативним текстовима 

(новинске вести, брошуре, проспекти, кратке репортаже, кратки прилози на друштвеним мрежама) с блиском 

тематиком и предвидљивим порукама.  

ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и 

интересовањима. 
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РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова прилагођених узрасту и 

интересовањима.  

ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике.  

ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.16. Успева да накратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.  

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује 

неколико реченица у смислену целину.  

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу.  

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности.  

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.  

ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама.  

ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.  

ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или преноси детаљнија обавештења и податке личне природе.  

ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма 

пријатељима и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи 

фреквентне кохезивне елементе 

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и 

једноставнијих писаних текстова опште информативне природе.  

ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста      

ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица 

(назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска 

ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних 

правописних правила.  

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности и потреба 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода).  

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, 

конвенције и сл.).  

ДСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/ неприкладно у контексту циљних 

култура.  

ДСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.  

ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.  

ДСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) 

где се користи страни језик.  

ДСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.  
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ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних 

култура, као и оне за које показује интересовање 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. који се тичу његових потреба и интересовања.  

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са) говорника, уколико се 

говори разговетно и умереним темпом.  

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и 

презентације праћене визуелним елементима.  

ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или других аудио-

визуелних записа) о блиским темама, као и тему и основну поруку кратких телевизијских репортажа и 

документарних филмова помажући се визуелним информацијама.  

ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова модерне музике 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима.  

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима.  

ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима 

различитих врста и разноврсне тематике, примерене узрасту.  

ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, 

прилагођених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других форми из области 

књижевности за младе.  

ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима модерне музике.  

ДСТ.3.1.12. Разуме смисао једноставнијих рекламних порука.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, претходне и 

планиране активности и догађаје.  

ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли 

или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење.  

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима).  

ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве.  

ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или 

одслушан), делимично користећи и језичка средства која се у њему појављују. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и 

једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.  

ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном 

окружењу, аспектима приватног и школског живота.  

ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности.  

ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) текст, у извесној мери 

користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог 

исказа, примереног узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и 

једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским 

комуникативним ситуацијама и познатим темама.  

ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица. 
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2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама 

гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају 

комуникацију.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и 

познаје и примењује фреквентна правописна правила.  

ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће 

изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.  

ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног 

искуства.  

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима 

свакодневног живота и прихвата постојање разлика.  

ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и 

прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и 

поздрављања).  

ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.  

ДСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у 

њиховом посматрању и разумевању.  

ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.  

ДСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.  

ДСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи 

их у везу са одликама екосистема.  

ДСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.  

ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје 

циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто 
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4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПО 

РАЗРЕДИМА,  СА НАЧИНИМА И 

ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 
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Разред:    ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ: 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор 

и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

 

ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
- наведе у чему је 

успешан и у чему жели 

да напредује; - уочава 

међусобне разлике и 

сличности са другим 

ученицима у одељењу;  

- понаша се на начин 

који не угрожава 

потребе, права и 

сећања других; - 

препозна код себе и 

других основна 

осећања; - - препознаје 

примере поштовања и 

кршења права детета у 

свом окружењу, 

причама, филмовима; - 

преиспитује своје 

поступке и 

ЉУДСКА 

ПРАВА Ја и 

други у 

одељењу 

Идентитет Ко сам ја? Наше јаке 

стране, у чему смо успешни, у чему 

бисмо волели да напредујемо. Таленти 

и интересовања која поседујемо. Наше 

сличности и разлике. Основна осећања 

(радост, страх, туга, бес) и како се 

препознају.  

 

вербална комуникација 

демонстрација,практ 

ичан рад интерактивна 

метода истраживачки 

рад мењање улога 

искуствено учење 

игровни контекст 

цртају,играју се 

,причају,певају, 

слушају,пишу, 

уочавају, 

препознају 

објашњавају, 

имитирају, 

коментаришу 

играју,повезују, 

сарађују, 

договарају се 

постављају 

питања, 

одговарају, 

изражавају 

Српски језик 

(Језичка култура)  -

Свет око нас 

(Непосредно 

окружење-Ја и 

други) - Ликовна 

култура  

(Обликовање) - 

Музичка култура  

(слушање музике)  -

Физичко 

Потребе и права Разиле између жеља и 

основних животних 
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ИСХОДИ По завршетку 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
прихвата да не мора увек да 

буде у праву; -тражи помоћ у 

ситуацијама кршења својих и 

туђих права; - разликује 

добру и лошу комуникацију у 

сопственом искуству, ближем 

окружењу, књижевним 

делима, филмовима; - 

комуницира слушајући 

саговорника и тражи 

објашњење онога што не 

разуме; - слободно износи 

мишљење, образлаже идеје, 

даје предлоге и прихвата да 

други могу имати другачије 

мишљење; - сарађује и 

преузима различитеулоге у 

групи/тиму; - договара се и 

одлучује у доношењу 

одељенских правила и да се 

понаша у складу са њима; - 

својим речима образложи 

неопходност правила која 

регулишу живот у заједници; 

- препозна добре стране свог 

одељења и оно што би 

требало 

променити/побољшати;  

  

ДЕМОКРАТСКО   

ДРУШТВО 

Одељење/група 

као заједница 

потреба. Права детета 

Кршење и заштита права  

Препознавање кршења права 

детета.  Коме се обратити у 

ситуацијама кршења права 

детета. Одговорност према 

себи и другима.  

 доживљено, 

евалуирају 

васпитање  

(Физичка и 

здравствена 

култура- Култура 

вежбања и играња) 

Функционисање заједнице 

Одељење и група као 

заједница. Вредности 

одељења/групе – 

равноправност, одговорност, 

солидарност, поштовање и 

брига за друге, 

толерантност, праведност, 

поштење. Уважавање 

различитости. Правила у 

одељењу/групи и њихова 

функција. Одлучивање у 

одељењу/групи. 

Одговорност деце и 

одраслих за функционисање 

заједнице 
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ИСХОДИ По завршетку 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- заједно са вршњацима и 

наставником учествује у 

решавању проблема у 

одељењу; - учествује у изради 

плана једноставне акције; -са 

другим ученицима изводи и 

документује једноставну 

акцију; - доприноси 

промоцији акције; - на 

једноставан начин вреднује 

изведену акцију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадње 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/групе 

Комуникација Сушање/неслушање. Кад 

разговарамо држимо се теме. Изношење 

мишљења. Уважавање саговорника.. 

Сарадња Групни рад, договарање и 

сарадња са вршњацима и одраслима. 

   

Планирање и извођење једноставне 

акције у одељењу/групи Кораци у 

планирању и извођењу акције. Чиме се 

поносимо и чиме нисмо задовољни у 

одељењу. Избор теме/проблема/ 

активности којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције 

– подела улога, договор о роковима, 

начину реализације. Извођење и 

документовање акције – видео, 
фотографије, текстови и сл. Промоција 

акције на нивоу школе – приказивање 

другим одељењима, родитељима и сл., 

прављење постера или паноа, 

објављивање прилога у школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо 

задовољни, шта је могло бити боље. 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

 

Усмено, (квалитативно континуирано), посматрање, процењивање, самопроцењивање. 

  

 

Кључни појмови: различитости, комуникација и права 
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Разред:    ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ: 

Циљ наставе катихизиса у овом разреду јесте изграђивање поверења, љубави и заједништа у одељењу и са другим ученицима школе (самим тим и са 

другим људима), неговање солидарности или узајамног помагања и бриге за природу која нас окружује, за свет у којем живимо (еколошка димензија). 

 

ИСХОДИ По завршетку 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
Когнитивни аспект:  • да разуме 

основнa сазнања о темама које ће 

се обрађивати на настави 

Православног катихизиса;  

Афективни аспект:  • бити 

подстакнут да активно учествује 

на часовима верске наставе 

УВОД - Учимо о 

нашој вери 

Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност - заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Катихета 

(вероучитељ) би требало 

стално да има на уму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као 

настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве. 

активан 

приступ при 

излагању новог 

градива у 

изради задатака 

на часу 
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ИСХОДИ По завршетку 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
Когнитивни аспект: • да 

опише и објасни значење 

појма заједнице као и његов 

однос према њему блиским 

особама (породици)  • да 

препозна да не можемо једни 

без других  •да  зна да нас 

љубав повезује са другима  •  

да се правилно осени крсним 

знаком  • да зна  да је Бог 

Света Тројица (Заједница)  • 

зна  да крштењем постајемо 

чланови Божје породице 

(Цркве)  Афективни аспект: • 

пожели  да чини добро 

другима (ближњима) Да  

изражава хришћанску љубав 

према Богу и ближњима; 

ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

*Приче и слике које 

приказују породицу. 

Може и прича о „малој 

породици“ (деца са 

једним родитељем, или 

старатељем). * 

Садржаји у вези са 

животом у школи (нова 

заједница); * односи у 

заједници, правила 

понашања.  Божја 

породица (ко су 

чланови Божје 

породице; како се 

постаје њен члан...) 

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по темама, 

начином остваривања 

програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог 

рада. Настава се реализује 

кроз следеће облике наставе:  

часова

(1 час) Место реализације 

Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем 

у литургијском сабрању 

 

Активно прати, 

слуша и 

сарађује. 

Учествује у 

активностим 

 

Когнитивни аспект: • да  зна 

да заједница са Богом почива 

на слободи  • да је 

послушност израз љубави  • 

да може да препозна да је 

даривање плод љубави •  да 

сазна да је молитва разговор 

са Богом  • да усвоји текст 

молитве Оче наш • да зна да 

је Бог Отац створио свет из 

љубави • да препозна да је 

наш живот Божји дар  • да зна  

да Бог жели да живимо у 

заједници са Њим;   

ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

томе да када некога 

волимо, онда га и 

можемо да помогнемо 
другоме; љубављу 

садржаји који говоре и 

приказују лепоту 

створеног света; 
песмица: „Ал` је леп 

Бог је цео свет створио 

из љубави; 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

требало би осмислити тако да 

допринесу међусобном 
упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и 

тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 

Слушање,  

писање, читање, 

препричавањ е, 

рецитовање, 
описивање, 

усмена 

драматизациј а, 

анализирање 

композиције и 

ликова,  игра 

асоцијација, 

квиз 

Српски језик 

(обрада песме „Ал 

је леп овај свет“) 
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ИСХОДИ По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
Афективни аспект: • да покаже жељу 

да љубав исказује на конкретан начин  

• да буде мотивисан да љубав према 

Богу изражава молитвом; 

  

требало би да се одвија у 

складу с принципима 

савремене активне наставе, 

која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и 

проблемски приступ 

садржајима тема. У току 

реализације стављати 

нагласак више на 

доживљајно и формативно, 

а мање на сазнајно и 

информативно 

  

Когнитивни аспект:  да препозна 

основне догађаје библијске приповести 

о Христовом рођењу  • да препозна и 

именује главне личности из библијске 

приче о Христовом рођењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним 

симболима)  • да препозна да је 

прослава празника догађај целе 

породице кроз који се остварује 

заједница љубави  • да усвоји текст 

(садржај) и мелодију песме ( Божић, 

Божић )  •  да препозна да је Свети 

Сава посветио свој живот Богу због 

љубави према Њему Афективни 

аспект: По завршетку теме ученика ће 

се развити жеља да активно учествује у 

прослави Христовог рођења  • код 

ученика ће се развити жеља да према 

ближњима подражава пример љубави 

Светога Саве 

НЕИЗМЕРН

А ЉУБАВ 

БОЖЈА - 

ХРИСТОС 

СЕ РОДИ!  

 

Новозаветно 

сведочанство о 

Христовом Рођењу 

(препричано и 

прилагођено) 
Божићна песма: 

„Божић, Божић благи 

– 

остварени син Бога 

Оца ( кроз љубав и 

заједницу са Богом, 

свако од нас постаје 

ка

Химна Светом Сави 

постиже када се наставни 

садржаји реализују у 

складу са савременим 
педагошким захтевима у 

погледу употребе 

разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

Слушање,  

писање, читање, 

препричавање,  

рецитовање, 

описивање, 

усмена 

драматизациј а, 

анализирање 

композиције и 

ликова,  игра 

асоцијација, 

квиз 

Српски језик 

(обрада лика и дела 

Св.Саве – прича 

Св.Сава и ђаци) 

Музичка 

култура(учење и 

певање песама 

везаних за Божић и 

химна Св.Сави) 

Ликовна култура ( 

цртање иконе 

Светог Саве разним 

техникама) 
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ИСХОДИ По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
Когнитивни аспект:  • да опише 

појединости библијске повести о 

стварању света • да разликује оно што 

је Бог створио од онога што је човек 

направио на примерима из непосредног 

окружења  • да зна зашто за Бога 

кажемо да је Творац  • да објасни, на 

елементарном нивоу, повезаност људи 

и природе  • да уочи да се у Цркви 

остварује јединство људи и природе са 

Богом  • да  зна  да у заједници са 

Богом учествујемо слободно – само ако 

то желимо (пример Светога Саве и 

његовог слободног избора)  • да се 

упозна са Литургијом као догађајем 

(заједничком трпезом) на којем се 

окупља Божја породица;  Афективни 

аспект: • код ученика ће се развити 

жеља да својом послушношћу 

изражава своју љубав и слободу  • 

ученик ће желети да учествује у 

Литургији 

ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ Живот првих људи-

Божја жеља да свет 

не прихвата Божје 

дарове- непослушност 

Прича:“Где је љубав, 

ту је Бог“, Л.Н. Толстој  

(Христови ученици); 

„Православна 

читанка“, с. Нина 

Неранџић и Ана 

Савковић  

 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати 

као простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. 

запажа, 

упоређује 

примењује, 

повезује, 

решава 

проблем, 

организује, 

повезује знања 

са другим 
областима, 

ослања се на 

претходно 

искуство 

Свет око нас 

(стварање света – 

разноврсност 

природе) 

Когнитивни аспект: • упозна Христово 

учење као „учење“ о љубави и 

праштању ( на примерима из 

јеванђељских прича)  • да  препозна и 

разуме да је права љубав када је 

показујемо делима  • да усвоји садржај 

и мелодију песме „Знаш ли ко те љуби 

силно“  • да  буде  у могућности да 

опише појединости библијске повести 

о Христовом Васкрсењу  • да  препозна  

и именује главне личности из 

библијске приче о Христовом  

 

ХРИСТОВА 

ЉУБАВ 

ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И 

СВЕТ 

Милостиви 

Песмица: „Знаш ли ко 

Новозаветно 

сведочанство о 

Христовом Васкрсењу 

наставног програма и 

могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко 

дидактичка решења, 

наставник би требало да 

води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту 

ученика, нивоу 

активно учешће 

у раду, 

самопроце - 

њивање 

напретка ; 

практична            

примена 

стечених нања; 
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ИСХОДИ По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ 

 ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 
Васкрсењу ( уз помоћ иконе празника и 

по кључним симболима)  • да препозна 

да је прослава празника догађај целе 

породице кроз који се остварује 

заједница љубави  •  да опише 

прослављање Васкрса у својој 

породици  • да  зна  обичаје у вези са 

Васкрсом  Афективни аспект: • да  

развије  потребу да делима исказују 

љубав  • да развије жељу да учествује у 

припремама за прославу овог највећег 

хришћанског празника 

 (препричано и 

Прича: „Добро дрво“ 

Ш. Силверстејн 

психофизичког развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика. 

  

Когнитивни аспект: • да преприча 

одабране приче које говоре о 

Христовој љубави према свету и 

човеку  • на елементарном нивоу да 

објасни међусобну повезаност свих 

људи и природе  • да  препозна и 

именује  поступке људи који су 

прожети љубављу према природи, 

људима и Богу • да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. разреда 

основне школе  Афективни аспект: • да  

развије жељу да се брине о биљкама и 

животињама и целокупној природи 

НАША 

БРИГА О 

СВЕТУ 

говоре о служењу 

Човекова брига за 

очување природе, 

Прича Свети Герасим 

и слике о кућним 

љубимцим 

савремене наставе 

наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном 

процесу 

активно учешће 

у раду, 

самопроце - 

њивање 

напретка ; 

практична            

примена 

стечених нања; 

 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник 

ће остварити на два начина:   

 

ученика може се вршити кроз:   

питивање;   

 

 

 

496 
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Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне 

школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 

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

сарадњу, која поштује себе и друге.   

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Подстицање 

групног рада, 

договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одрслима  

-Сусрет родитеља, 

наставника и ученика.  -

Размена о узајамним 

очекивањима, потребама, 

захтевима, тешкоћама 

везаним за остваривање 

програма грађанског 

васпитања; -Упознавање 

ученика са садржајем 

предмета и начином рада 

-Родитељи су упознати са 

садржајем предмета, 

начином и методама 

остваривања наставних 

јединицаДефинисање 

заједничких потреба, захтева 

и тешкоћа -Ученик је 

упознат са садржајем 

наставног предмета 

фронтални групни, у 

пару индивидуални 

технике учења технике 

памћења (асоцијативна 

техника, симболизација 

и упрошћавање) 

вербална комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога 

слуша друге,  упознаје 

свој задатак истражује  

и пронала зи решења за 

проблем, црта задату 

ситуацију, игра улоге, 

уживљава се у улогу, 

изражава мисли, 

осећања, ставове кроз 

различите игре или 

вербалним путем, 

договара се са другим 

ученицима 

Ликовна 

култура,  

Српски језик 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе.   

2. Развој 

самосвести, 

саопштавања и 

уважавања 

других 

- Репортери - Поносим се 

што - Изражавање 

захвалности другоме  

 

-Кроз игру интервјуисања, 

упознају квалитете којима се 

одликују, њихови другови и 

уче да о њима говоре са 

уважавањем; -Ученици 

саопштавају о сопственом 

поступку којим су учинили 

добро неком коме је то било 

потребно (родитељима,  

фронтални групни у пару 

индивидуални технике 

учења технике 

памћењавербална 

комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога 

слуша друге,  истражује  

и проналази решења за 

проблем, црта задату 

ситуацију, игра улоге, 

изражава мисли, 

осећања, ставове кроз 

различите игре или 

вербалним путем, 

договара се, изражава 

мисли, осећања, ставове  

Ликовна 

култура,  

Српски језик 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

  друговима, брату/сестри, 

рођацима, наставницима...); -
Ученици уче како да изразе 

захвалност за неки поступак 

других према њима који им 

је пријао 

 кроз различите игре или 

вербалним путем, 

договара се, 

импровизује покрете, 

вежба препознавање 

осећања и потреба 

других, размењује 

искуства, саопштава 

своје закључке, 

презентује радове 

 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе.   

3.Препознавање 

и разумевање 

сопствених 

осећања и 

потреба, њихова 

Речник осећања - Како се ко 

осећа - О стиду и срамоти 
Љубомора - Кривица - Ја и 

љубав - Моје  потребе 

-Уче да препознају и именују 

различита осећања која се 

јављају када су им потребе 

задовољене/ незадовољене 

крозигру улогу у задатим 
ситуацијама, сагледавају 

ефекте оптужујућих порука и 

уче да препознају и изразе 

како се учесници размене 

осећају у тој ситуацији и шта 

им треба; -Кроз цртање и 

размену откривају заштитну 

улогу стида, и начине да 

превазиђу осећање стида; -

Уче да препознају осећања и 

потребе које су у основи 

љубоморе и да их изразе на 

конструктивнији начин; -Уче 

да преведу осуде о себи у 

позитивни програм - како 

могу другачије да поступе; -  

фронтални групни у пару 

индивидуални,  
 технике учења технике 

памћења (асоцијативна 

техника, симболизација 

и упрошћавање)  

  

вербална комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога 

слуша друге,  црта 

задату ситуацију, игра 

улоге, изражава мисли , 

осећања ставове кроз 

различите игре или 

вербалним путем, 

припрема поклон 

изненађења за тајног 

пријатеља, импровизује 

покрете, усваја технике 

ненаслине 

комуникације, вежба 

препознавање осећања 

и потреба других, 

размењује искуства 
вербалним путем, 

разлучује чињенице, 

осећања и потребе 

сукобљених страна , 
учи да поставља јасне 

захтев 

Ликовна 

култура,  

Српски језик 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

  -Уче да се ослободе да 

причају о доживљају и 

изражавању љубави и да 

диференцирају доживљај и 

експресију љубави; -Кроз  

разговор  и  цртање уочавају  

различите  начине  за 

задовољавање потреба и 

жеља и постају свесни 

могућности избора. 

 презентује радове  

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе.   

4. Развијање 

комуникативне 

способности, 
невербалне и 

вербалне 

комуникације, 

вештина насилне 

комуникације 

Како да кажем - Слушање и 

неслушање Да ли се чујемо - 

Чујем ти срце 

-Кроз игру и размену 

ученици упознају разлике 

између насилног и 

ненасилног изражавање -

Ученци пролазе кроз 

искуство неуспешне 

комуникације изазване 

неслушањем и упознају се са 

техником активног слушања 

као начином на који се може 

побољшати узајамна 

комуникација и ту технику 

испробавају у краћим 

симулацијама; -Ученици се 

упознају са различитим 

начинима на које можемо 

слушати и чути себе и друге 

и различитим исходима у 

зависности од избора 

саосећајног и несаосећајног 

слушања; 

фронтални групни у пару 

индивидуални  

  

технике учења технике 

памћења (асоцијативна 

техника, симболизација 

и упрошћавање вербална 

комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога 

-слуша друге,  црта 

задату ситуација, игра 

улоге, изражава мисли, 

осећања, ставове кроз 

различите игре или 

вербалним путем, 
договара се, 

импровизује покрете, 

усваја технике 

ненаслине 

комуникације, вежба 

препознавање осећања 

и потреба других, 

размењује искуства 

вербалним путем,  учи 

да поставља јасне 

захтеве, презентује 

радове 

Ликовна 

култура,  

Српски језик 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

  -Ученици уче да примене 

жирафине уши (саосећајно 

слушање) у ситуацијама када 

се саговорник изражава 

насилно 

   

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, напредовање у смислу препознавања властитих осећања, напредовање у смислу проналажења конструктивних 

решења на задати проблем, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 

5. Примена 

вештина 

ненасилне 

комуникације у 

решавању сукоба 

и вршњачком 

посредовању 

Кад ја нећу - Посредовање у 

сукобу између дечака и 

девојчица - Посредовање у 

сукобу између ученика истог 

пола Посредовање у сукобу 

измећу родитеља и деце 

-Уче да препознају зашто 

говоре „нећу" и да уместо 

„нећу" говоре шта је то што 

желе а што их спречава да 

прихвате захтев одраслог;на 

примерима  типичних 

дечијих сукоба у школи, уче 

да разлуче факте, осећања и 

потребе сукобљених страна и 

да посредују у налажењу 

конструктивног решења; -

Кроз игру улога, уче да 

разлуче факте, осећања и 

потребе сукобљених страна и 

да посредују у налажењу 

конструктивног решења 

фронтални групни у пару 

индивидуални техника 

учења технике памћења 

(асоцијативна техника, 

симболизација и 

упрошћавање) вербална 

комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога  

-слуша друге,  игра 

улоге, изражава мисли, 

осећања, ставове кроз 

различите игре 

импровизације покрете, 

усваја технике 

ненаслине 

комуникације, 

разлучује чињенице, 

осећања и потребе 

сукобљених страна, 

посредује у налажењу 

конструктивних 

решења 

Ликовна 

култура,  

Српски језик 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, напредовање у смислу препознавања властитих осећања, напредовање у смислу проналажења конструктивних 

решења на задати проблем, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 

6. Упознавање 

непосредног 

друштвеног 

окружења и 

сопственоместо у 

њему и активан 

допринос развоју  

Породично стабло - Жирафе 

у учионици - Шта се коме 

допада - Шта можемо да 

урадимо 

-Кроз цртање и размену о 

томе деца уче о родбинским 

везама и видовима понашања 

који могу да их ојачају или 

ослабе; -Кроз размену и 

драматизацију ученици се 

упознају са 

фронтални групни у пару 

индивидуални технике 

учења технике памћења 

(асоцијативна 

техникасимболизација и 

упрошћавање) вербална 

комуникација 

-слуша друге,  црта 

задату ситуацију, 

договара се са другим 

ученицима, усваја 

технике ненаслине 

комуникацијепосредује 

у налажењу 

Ликовна 

култура,  

Српски језик 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

школе по мери 

детета ( 

 ефектима наредби  и захтева,  и 

разликама у осећањима када нешто  

раде  из  позитивне  односно 

негативне мотивације; -Ученици се 

уче да артикулишу јасне захтеве у 

вези са оним што би волели да 

промене у школи; -Кроз игру ученици 

разматрају различите акције које би 

могли сами да предузму да живот у 

школи учине лепшим 

демострација, 
практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога   

конструктивних 

решења, учествује у 

акцијама, саопштава 

своје закључке, 

презентује радове, 

сачињава листе 

елемената 

 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, напредовање у смислу препознавања властитих осећања, напредовање у смислу проналажења конструктивних 

решења на задати проблем, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 

7. Упознавање и 

уважавање 

дечјих права и 

оспособљавање 

за активно 

учествовање у 

њиховом 

остваривању 

Дечја права - Моја 

одговорност - Кад деца 

крше дечја права - Кад   

родитељи   крше   

дечја   права - Кад 

одрасли у школи крше 

дечја права - 

Различиити смо али су 

нам права иста 

-Ученици се упознају са Конвенцијом 

о дечјим правима и бирају и рангирају 

права по важности за њих; -Ученици 

уче да препознају везу између права и 

одговорности и кроз размену 

артикулишу за шта су деца одговорна 

у породици и у школи; -Ученици 

евоцирају различите ситуације 

злостављања, ругања, насиља међу 

децом, уче да разумеју зашто се то 

дешава, и начине како да се заштите; -

Ученици евоцирају   различите 

ситуације злостављања, насиља 

родитеља према деци, уче да разумеју 

зашто се то дешава, и начине како да 

се заштите; - -Ученици евоцирају   

различите ситуације злостављања, 

насиља родитеља према деци, уче да 

разумеју зашто се то дешава, и начине 

како да се заштите; -Ученици 

евоцирају различите ситуације 

злостављања, насиља 

фронтални групни у 

пару индивидуални  

технике учења 

технике памћења 

(асоцијативна 

техника, 

симболизација и 

упрошћавање)  

вербална 

комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

-слуша друге,  црта 

задату ситуацију, игра 

улоге, изражава мисли, 

осећања, ставове, 

договара се са другим 

ученицима, 

импровизује покрете, 

усваја технике 

ненаслине 

комуникације, вежба 
препознавање осећања 

и потреба других, 

разлучује чињенице, 

осећања и потребе 

сукобљених страна, 

посредује у налажењу 

Ликовна 

култура,  

Српски језик, 

Свет око нас, 

Музичка 

култура 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

школе по мери 

детета ( 

 родитеља према деци, уче да разумеју 

зашто се то дешава, и начине како да 

се заштите; -Ученици евоцирају 

различите ситуације злостављања, 

насиља одраслих који раде у школи 

према деци, уче да разумеју зашто се 

то дешава, и начине како да се 

заштите; -Ученици уче да препознају 

негативне стереотипе, ситуације у 

којима су нека деца неприхваћена у 

групи јер долазе из различитих 

социјалних, етничких и културних 

група, уче да разумеју како је онима 

којима се то дешава, и начине како да 

се то спречи 

демострација, 
практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога   

конструктивних 

решења, учи да 

поставља јасне захтеве, 

учествује у акцијама, 

саопштава своје 

закључке, презентује 

радове, сачињава листе 

елемената на задату 

тему 

 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, напредовање у смислу препознавања властитих осећања, напредовање у смислу проналажења конструктивних 

решења на задати проблем, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 

8. Развијање и 

неговање 

основних 

људских 

вредности 

Ја то већ умем - Шта 

кад се то деси - Мој 

омиљени јунак из 

приче/ бајке/филма - 

Сарадња 

-Ученицима се изложи листа 

вредности и врлина, и тражи се да 

наведу сопствени поступак у коме се 

види да су усвојили ту вредност или 

врлину, и подстичу да нађу нове 

поступке којим би могли да их изразе; 

-Ученицима се предоче ситуације у 

којима деца крше неке од основних 

вредности (крађа, лаж, оговарање), 

уче да изразе потребе које децу наводе 

на то, и да открију на чине на које се 

те потребе могу задовољити а да се не 

прекрше вредности; -Ученици 

размењују о томе које вредности 

изражава њихов омиљени лик; -
Ученици уче да сагледају важност 

сарадње и узајамног подржавања. 

фронтални групни у 

пару индивидуални  

  

технике учења, 

технике памћења 

(асоцијативна 

техника, 

симболизација и 

упрошћавање)  

  

вербал комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

истраживачки рад 

мењање улога 

-слуша друге,  црта 

задату ситуацију, игра 

улоге, изражава мисли, 

осећања, ставове,  

усваја технике 

ненаслине 

комуникације, 

размењује искуства, 

разлучује чињенице, 

осећања и потребе 

сукобљених страна, 

посредује налажењу, 

конструктивних 

решења, саопштава 

своје закључке, 

презентује радове 

Ликовна 

култура,  

Српски језик 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, напредовање у смислу препознавања властитих осећања, напредовање у смислу проналажења конструктивних 

решења на задати проблем, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 

9. Евалуација Ја пре, ја после - 

Презентација 

Ученици се подстичу да сами процене 

програм који су прошли и сопствено 

напредовање; -Презентација резултата 

рада родитељима. 

фронтални, групни у 

пару, индивидуални 

вербална 

комуникација 

демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

мењање улога 

-слуша друге,  изражава 

мисли, осећања, 

ставове, саопштава 

своје закључке, 

презентује радове, 

сачињава листе 

елемената на   

Ликовна 

култура,  

Српски језик 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних 

активности или практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност 

на часу, напредовање у смислу препознавања властитих осећања, напредовање у смислу проналажења конструктивних 

решења на задати проблем, поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 
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Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе јесте 

прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. С друге стране, у овом 

разреду треба ученицима одмах указивати на разлику између стања у будућности и стања у садашњости историје, односно будућег и садашњег стања 

цркве, преко дечјих искустава напредовања на основу остварења постављених циљева, као и на основу литургијског искуства. То значи да садашње 

постојање и истину света треба утемељити на будућности. Нагласак, дакле, треба ставити на то да је истинска будућност света и човека у будућем Царству 

божјем и да је на основу структуре тога царства утемељена и структура Литургије (епископ окружен свештеницима и народом, односно Христос окружен 

апостолима и народом). Тај циљ се може постићи, пре свега, описом Литургије као иконе будућег Царства Божјег, али и преко дечјих игара које треба да 

буду тако организована да одсликавају будуће Царство Божје, као и преко дечијих цртежа..   

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Бог је 

заједница 

личности Оца, 

Сина и Светог 

Духа (биће као 

заједница, као 

љубав). 

- Разговор о нашем будућем раду 

- Литургија - Литургија – 

сабирање заједнице - Литургија – 

заједница слободе - Слобода се у 

цркви      поистовећује са 

заједницом 

Ученик уочава 

присуство Бога у 

свакодневном животу. 

Ликовно изражава своје 

доживљаје, примењује 

стечено знање на 

конкретним ситуацијама 

из живота. 

рад на тексту, писани 

радови, демонстративни 

ипрактични рад – 

радионица, игровне 

активности,  

комбиновани рад 

фронтални, групни, рад у 

паровима, 

индивидуални, глума 

цртање, певање   

посматрају, уочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, цртају и 

боје, играју се и уче, 

певају, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној тем 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култур 

2. Структура 

Литургије – 

цркве (епископ, 

свештеници, 

ђакони и народ) 

- Литургија – заједница у којој 

постоје различите службе - 

Литургијске службе: епископ, 

свештеник, ђакон и народ - 

Литургијске службе су 

међусобно повезане - Епископска 

служба. Епископ-икона Христова 

и симбол јединства Цркве - 

Различитост служби у цркви 

извире из њиховог међусобног 

односа 

Изводи правилне 

закључке о Литуригји. 

Изражава своје 

доживљаје о 

Литургијским службама 

у Цркви. Схвата основну 

симболику екископске 

службе. 

рад на тексту, писани  

радови,  демонстративна, 

практични рад и 

радионица, игровне 

активности,дијалошка, 

фронтални, групни,рад у 

паровима, 

индивидуални, 

посматрају, уочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу,цртају, 

боје, играју се и уче, 

певају, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној теми  

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култур 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

3. Литургијао 

ткривање Бога 

(литургијско искуство 

Бога, личности, 

слободе, љубави, Бог 

као биће заједнице) 

Литургијске службе – дар Божији 

људима - Литургија нам открива 

Свету Тројицу и њихов начин 

постојања: Оца, Сина и Светог 

Духа; Литургија показује да се 

постојање поистовећује са 

заједницом; Љубављу препознајемо 

Бога у човеку  - Човек постаје 

непоновљиво биће – личност  у 

заједници  љубави са другим 

човеком. 

Ученик анализира 

кроз конкретне 

примере љубав Бога 

Оца према свету, 

увиђа да се Бог као 

Света Тројица 

Литургији, кроз 

заједницу љубави са 

човеком. 

рад на тексту, писани 

радови, демонстративни 

ипрактични рад – 

радионица, игровне 

активности,  

комбиновани рад 

фронтални, групни, рад у 

паровима, 

индивидуални, глума  

посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу, цртају и боје, 

играју се и уче, 

певају, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној теми 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култур 

4. Литургија је и 

присуство Христово и 

ишчекивање доласка 

Христовог 

- Литургија – и присуство 

Христово и очекивање другог 

доласка - Припреме за 

обележавање школске славе - 

Светог Саве 

Ученик закључује да 

је сваки човек вољен 

од Бога и да волећи 

човека волимо Бога. 

Доживљава Светог 

Саву као светитеља и 

разуме подвиге и 

љубав  

рад на тексту, писани  

радови,  демонстративна, 

практични рад и 

радионица, игровне 

активности,дијалошка, 

фронтални, групни,рад у 

паровима, 

индивидуални, 

посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу,цртају, боје, , 
постављају питања, 

дискутују о 

одређеној теми  

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култур 

5. Постојање природе 

је израз љубави Бога 

и човека 

- Бог из љубави ствара природу и 

на крају човека - Литургија - 

приношење дарова природе Богу - 

Природа ће вечно постојати ако 

постане део личне заједнице Бога и 

човека - Причешће - Празнујемо 

Васкрсење Христово   

Ученик има 

позитиван став према 

вери и Библијским 

истинама. Доживљава 

литургијску везаност 

и тајну бесмртности 

рад на тексту, писани  

радови,  демонстративна, 

практични рад и 

радионица, игровне 

активности,дијалошка, 

фронтални, групни,рад 

уиндивидуални, 

посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, , 
постављају питања, 

дискутују о 

одређеној теми  

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култур 

6. Бог је створио свет 

да са њим има вечну 

заједницу љубави 

преко човека и да у 

тој заједници човек 

буде вечно и 

непоновљиво бић 

Литургија – свет у малом - Излет у 

природи - Систематизација  

 

Ученик развија осећај 

боготражења и о 

чудесним делима 

Божијим. Описује и 

ликовно изражава 

своје доживљаје 

Божијег чудесног 

стварања света.   

рад на тексту, писани  

радови,  демонстративна, 

практични рад и 

радионица, игровне 

активности,дијалошка, 

фронтални, групни,рад 

уиндивидуални, 

посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, , 
постављају питања, 

дискутују о 

одређеној теми  

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култур 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције 

кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Кућа Треба искористити све 

предности компаративног 

метода (град - село, некад - 

сад, старо - ново. . .) - 
огњиште - као центар 

некадашње куће и почетак 

сваког шпорета - воду - која 

некад није била у кући већ се 

у њу доносила;  - осветљење 

- које некад није било на 

струју;  -интегративна тема 

пре струје (водовода и 

канализације) која би децу 

мотивисала да размишљају о 

могућностима живота битно 

друкчијег од оног на који су 

навикла. -разликовање 

мушких и женских радова у 

животу на селу -упознавање 

живог света везаног за 

човека: домаће животиње  

насупрот дивљим 

животињама. 

Усвајање знања о начину и 

месту  живљења, 

празницима, играма, 

радовима, обичајима, и 

практичним радовима кроз 

следеће:  -познавање разлике 

између отвореног и 

затвореног простора; -

познавање разлике 

настањивог и ненаставњивог 

простора;  -познавање 

различитих облика 

становања; -елементарно 

познавање структуре 

традиционалне куће; -

продубљивање већ стеченог 

знања о празницима и 

обичајима;сарадња са 

ученицима и родитељима и 

њихово оспособљавање за 

пружање помоћи деци; -

повезивање традиције и 

савременог начина живљења; 

-монолошка -дијалошка -

демонстративна  -метода 

практичних    радова -

едукативне радионице -

дискусија -презентација -

писаних радова -рад на 

тексту  -графичких 

радова -истраживачки 

рад -интерактивне 

методе - кооперативне 

методе -учење путем 

открића и решавања 

проблема -

партиципативне 

прича, слуша, чита 

црта, ствара, описује, 

посматра упоређује, 

уочава разликује, 

процењује, анализира, 

размишља,  закључује, 

разуме, именује, 

образлаже, повезује, 

сарађује организује 

истражује презентује 

учествује у дебати 

играње улога прикупља 

податке  планира 

евалуира 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућа -усмено испитивање (активност на часу,  индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, 

вредновање самосталне припреме и презентације предавања ученика); -писмене провере (контролне вежбе, 

петоминутне и петнаестоминутне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања); -ученички радови 

(мини пројекти, ликовни радови, семинарски радови). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

2. Биљке Рад са хлебовима и биљкама. 

Од сакупљеног биља могу се 

правити хербаријуми. 

Прављење књиге са биљкама 

и кратким текстовима о њима 

испод сваког узорка. 

Упознавање основних 

лековитих трава као што су: 

нана, камилица, мајчина 

душица, ртањски чај, 

жалфија, сена, вранилова 

трава, кантарион, пелен итд. 

Врсте хлебова (који су 

производ обраде одређеног 

биља), као извор 

најразноврснијих садржаја за 

зимски период без 

вегетације, односно за време 

које се мора проводити у 

учионици. 

-упознавање живог света 

везаног за човекa; -

обезбеђивање основа за 

будућа знања о обичајно-

обредној пракси; -

проширивање знања о 

лековитом, зачинском  и 

украсном биљу; -стицање 

знања о гајењу појединих 

биљака као традиције и  

народног веровања у моћ 

биља 

-монолошка -дијалошка -

демонстративна  -метода 

практичних    радова -

едукативне радионице -

дискусија -презентација -

писаних радова -рад на 

тексту  -графичких 

радова -истраживачки 

рад -интерактивне 

методе - кооперативне 

методе -учење путем 

открића и решавања 

проблема -

партиципативне 

прича, слуша, чита 

црта, ствара, описује, 

посматра упоређује, 

уочава разликује, 

процењује, анализира, 

размишља,  закључује, 

разуме, именује, 

образлаже, повезује, 

сарађује организује 

истражује презентује 

учествује у дебати 

играње улога прикупља 

податке  планира 

евалуира 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућа -усмено испитивање (активност на часу,  индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у пару, 

вредновање самосталне припреме и презентације предавања ученика); -писмене провере (контролне вежбе, 

петоминутне и петнаестоминутне контролне вежбе, тестови знања, критеријумски тестови знања); -ученички радови 

(мини пројекти, ликовни радови, семинарски радови). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: неговање, подстицање и развијање природне дечје радозналости 

и тражење одговора на питања ШТА, КАКО и ЗАШТО; развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање; развијање радозналости и 

истраживачких способности; развијање основних елемената логичког и критичког мишљења; подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије 

и записе о изведеним огледима. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Рука у тесту – 

откривање света 

Различити облици кретања у 

окружењу;  Кретање у 

забавном парку;  Како 

изазвати таласе у води;  Брзо, 

брже, најбрже - од чега то 

зависи;  Материјали и 

њихова електрична 

проводљивост;  Када ће 

сијалица да светли;  Дрво 

или метал - где се користе и 

зашто;  Мерим - значи 

упоређујем (мерење дужине, 

масе, времена и 

температуре);  Дневна 

температура ваздуха;  Како 

настају различити звуци;  

Својства звука (јачина, боја и 

висина);  Звуци у жици и 

свирали;  Високо C; Биљке 

траже своје тло. 

Усвајање знања о начину и 

месту  живљења, 

празницима, играма, 

радовима, обичајима, и 

практичним радовима кроз 

следеће:  -познавање разлике 

између отвореног и 

затвореног простора; -

познавање разлике 

настањивог и ненаставњивог 

простора;  -познавање 

различитих облика 

становања; -елементарно 

познавање структуре 

традиционалне куће; - 

пружање помоћи деци; -

повезивање традиције и 

савременог начина живљења; 
које се добијају чулима; 

препознавање опасности и 

услова за безбедан рад. 

учење откривањем, 

амбијентално учење, 

решавање проблема, 

интерактивне методе, 

рад у пару, тимски рад, 

кооперативне методе, 

ситуационо учење, 

учење кроз игру, 

експериментална метода, 

истраживање, радионице 

посматрање,  

сакупљање материјала и 

података, упоређивање, 

класификовање, 

бележење,  замишљање 

и постављање огледа, 

објашњавање, 

коришћење  података, 

представљање оног што 

је виђено и урађено, 

постављање 

једноставних модела, 

дискутовање резултата 

и давање предлога, 

самостално  и групно 

истраживање. 

Свет око нас 

Чувари 

природе 

Математика 

Српски језик 

Ликовна 

култута 

Музичка 

култура 

Начин провере постигнућа - усмено испитивање (индивидуално испитивање, рад у групи, рад у пару); - ученички радови (мини пројекти, 

семинарски радови, дневници експеримената). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, 

усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Животна 

средина 

- Вода, ваздух, земљиште 

(услови живота), биљке и 

животиње;  - творевине 

људског рада. 

-развијати одговорност 

према очувањеу животне 

средине;  - упознати 

услове живота;  - 

упознати биљни и 

животињски свет и 

творевине људског рада. 

фронтални, групни,  рад 

у пару, комбиновани 

технике учења и технике 

памћења (симболизација 

и упрошћавање, 

асоцијативна, 

когнитивно мапирање, 

грозд) -дијалошка  - 

демонстративна -

текстуална  - 

патиципативна  - 

истраживачка  -  игра 

усвајање знања, 

понављање, опажање, 

откривање и увиђање 

законитости и процеса, 

вежбање, израда и 

презентовање самосталних, 

експерименталних  и 

практичних радова, 

посматрање, стварање, 

учешће у дискусији, 

анализирање података, 

чињеница и информација 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућа При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према 

његовим индивидуалним могућностима. Процењује се:: степен усвојености ученикових знања, умења и навика, однос 

према учењу, испуњавање одрђених норми. 

2. Природне 

појаве и промене 

у животној 

средини 

- Сезонске промене на 

биљкама и животињама (у 

спољашњем изгледу и  

понашању у зависности од 

годишњих доба, сеоба, 

презимљавање,...);  - односи 

исхране - ланци исхране. 

- уочавати и описивати 

основне појаве и промене 

у животној средини  - 

развијати истраживачки 

дух, самосталност и 

стваралаштво 

фронтални, групни,  рад 

у пару, комбиновани 

технике учења и технике 

памћења (симболизација 

и упрошћавање, 

асоцијативна, 

когнитивно мапирање, 

грозд) 

усвајање знања, 

понављање, опажање, 

откривање и увиђање 

законитости и процеса, 

вежбање, израда и 

презентовање самосталних, 

експерименталних  и 

практичних 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућа При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према 

његовим индивидуалним могућностима. Процењује се:: степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

3. Загађивање 

животне средине 

- Извори загађивања воде;  - 

извори загађивања ваздуха;  - 

извори загађивања земљишта 

- последице загађивања 

животне средине;  - 

загађујуће материје у 

домаћинству (хемикалије, 

ознаке за опасне материје на 

амбалажи);  - понашања која 

нарушавају изглед творевина 

људског рада (школа, зграда,  

споменика културе...). 

- уочавати и описивати 

појаве које угрожавају 

животну средину  - 

изграђивати личне критичке 

ставове према загађењу 

животне средине 

фронтални, групни,  рад 

у пару, комбиновани 

технике учења итехнике 

памћења (симболизација 

и упрошћавање, 

асоцијативна, 

когнитивно мапирање, 

грозд) -дијалошка  - 

демонстративна -

текстуална  - 

патиципативна  - 

истраживачка  - 

илустративна, игра 

усвајање знања, 

понављање, опажање, 

откривање и 

увиђањпроцеса, 

вежбање, израда и 

презентовање 

самосталних, 

експерименталних  и 

практичних радова, 

посматрање, стварање, 

учешће у дискусији, 

анализирање података,  

и информација 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућа При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према 

његовим индивидуалним могућностима. Процењује се:: степен усвојености ученикових знања, умења и навика, однос 

према учењу, испуњавање одрђених норми. 

4. Заштита 

животне средине 

и заштита 

здравља 

- Брига о биљкама и 

животињама у непосредној 

околини (прављење 

хранилица,  појилица и 

кућица за птице, гајење 

биљака...); најчешће 

угрожене биљне и животи-

њске врсте из непосредне 

околине и њихова заштита; 

лековита својства неких 

биљака (нана, камилица, 

жалфија,...); рационално 

коришћење природних 

богатстава: штедња воде, 

енергије; рециклажа (папир, 

стакло, пластика, метал...);  

формирати навике и 

развијати одговоран однос 

према себи и животно 

средини  - стицати знања о 

правилној и здравој исхрани, 

а све у циљу очлувања 

здравља  - развијати 

радозналост, критичност, 

самокритичност и 

креативност 

фронтални, групни,  рад 

у пару, комбиновани 

технике учења итехнике 

памћења (симболизација 

и упрошћавање, 

асоцијативна, 

когнитивно мапирање, 

грозд) -дијалошка  - 

демонстративна -

текстуална  - 

патиципативна  - 

истраживачка  - 

илустративна, игра 

усвајање знања, 

понављање, опажање, 

откривање и 

увиђањпроцеса, 

вежбање, израда и 

презентовање 

самосталних, 

експерименталних  и 

практичних радова, 

посматрање, стварање, 

учешће у дискусији, 

анализирање података, 

чињеница и 

информација 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућа При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према 

његовим индивидуалним могућностима. Процењује се:: степен усвојености ученикових знања, умења и навика, однос 

према учењу, испуњавање одрђених норми. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ: Развијање моторичких способности уз коришћење рачунара, као и 

припрема за лакше сналажење у свету технике и технологије у свакодневном животу 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Материјал, 

прибор, алат, 

уређај, играчка 

Употреба појединих врста 

материјала и готових 

елемената - Избор и употреба 

једноставног прибора и алата 

- Класификација материјала 

и предмета према одређеним 

параметрима - Употреба 

материјала и предмета и 

прављење једноставних 

делова и целина 

- Развијање моторичких 

способности уз 

коришћење материјала, 

алата, уређаја и рачунара 

- дијалошка, метода 

усменог излагања  - 

демонстративна - метода 

практичних радова, 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару - технике 

учења - технике 

памћења: пројекција, 

симболизација и 

упрошћавање, 

асоцијативна 

- посматра - описује - сецка 

- реже - лепи - склапа - црта 

- повезује - упоређује   

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према 

имовини – рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика 

2. Саставни 

делови рачунара 

 Саставни делови рачунара - 

Миш - Употреба тастатуре 

сналажење у свету 

технике, технологије и 

рачунарства како у 

свакодневном животу 

тако и у даљим 

процесима учења  - 

Упознавање са 

рачунаром и његовим 

деловима 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару - технике 

учења - технике памћења 

(пројекција, 

симболизација и 

упрошћавање, 

асоцијативна, брејн 

сторминг) 

- препознаје - испробава - 

уочава и именује саставне 

делове рачунара и елементе 

графичког радног 

окружења - усваја садржаје 

потребне за основно 

сналажење на рачунару; 

увежбава да правилно 

рукује мишем 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према 

имовини – рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

3. Готови 

програми (за 

забаву, рачунање 

и учење) 

- Упортеба готових програма 

(за забаву, рачунање и 

учење) 

- Развијање моторичких 

способности  - Развијање 

конструкторских 

вештина 

демонстративна  - 

кооперативна  - 

практичних радова - 

текстуална - 

илустративна - 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару 

- игра се -закључује -уочава 

- истражује  - анализира - 

повезује - опажа, посматра, 

пребројава и спаја елементе 

Математика - 

Српски језик - 

Музичка 

култура - Свет 

око нас 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према 

имовини – рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика 

4. Програми за 

цртање 

Програм за цртање - Чување 

цртежа (дати име и одредити 

место) - Проналажење 

сачуваног документа - 

Штампање и скенирање 

Коришћење програма за 

цртање Paint  -

Упознавање са 

слободоручним цртањем  

-Развијање креативности, 

логичког мишљења и 

способности комбиновањ 

демонстративна  - 

кооперативна  - 

практичних радова - 

текстуална - 

илустративна - 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару 

- игра се -закључује -уочава 

- истражује  - анализира - 

повезује - опажа, посматра, 

пребројава и спаја елементе 

Ликовна 

култура 

Српски језик 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према 

имовини – рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика 

5. Руковање 

дигиталним 

фотоапаратом 

- Руковање дигиталним 

фотоапаратом - Обрада слика 

- Фото албум 

-Стицање знања о 

могућностима примене 

стечених вештина у 

учењу, игри и 

свакодневном животу   

демонстративна  - 

кооперативна  - 

практичних радова - 

текстуална - 

илустративна - 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару 

- игра се -закључује -уочава 

- истражује  - анализира - 

повезује - опажа, посматра, 

пребројава и спаја елементе 

Ликовна 

култура 

Српски језик 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према 

имовини – рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

6. Програми за 

обраду текста – 

унос текста 

Програм за обраду текста - 

унос текста - Штампање - 

Скенирање 

Развијање моторичких 

способности  -Развијање 

способности за вешто и 

брзо писање текста, 

исправљање грешака и 

штампање 

демонстративна  - 

кооперативна  - 

практичних радова - 

текстуална - 

илустративна - 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару 

- игра се -закључује -уочава 

- истражује  - анализира - 

повезује - опажа, посматра, 

пребројава и спаја елементе 

Математика - 

Српски језик - 

Музичка 

култура - Свет 

око нас 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према 

имовини – рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика 

7. Мини пројекти   - Коришћење готових 

програма и припремљених 

шаблона за израду писма, 

честитке, календара, 

дипломе... 

-Примена стечених знања  

-Креативност и 

самосталност у раду 

демонстративна  - 

кооперативна  - 

практичних радова - 

текстуална - 

илустративна - 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару 

- игра се -закључује -уочава 

- истражује  - анализира - 

повезује - опажа, посматра, 

пребројава и спаја елементе 

Српски језик 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према 

имовини – рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 

трећег разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да 

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

и сарадњу, која поштује и себе и друге. подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; подстицање развоја самопоуздања и 

личне одговорности оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и остварују своје потребе на начин 

који не угрожава друге; развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, 

изглед, понашање, порекло; оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба; развијање појма пријатељства; оспособљавање ученика да разумеју 

неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз договарање активно доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама; 

оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању; развијање и неговање 

еколошке свести; развијање моралног расуёивања и неговање основних људских вредности; оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе 

по мери детета..   

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Увод - Уводни час: упознавање 

ученика са садржајем 

предмета и начином рада 

Упознавање ученика и 

родитеља са потребама, 

захтевима, тешкоћама у 

вези са остваривањем 

програма, садржајима и 

начином рада 

методе демонстративна, 

дијалошка, игровне 

активности,  oблици: 

фронтални, групни, 

индивидуални 

Слушају, дискутују, 

уочавају, анализирају, 

закључују, сарађују, 

играју се, певају, 

постављају питања 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Уважавање различитости 

и особености; уочавање и 

превазилажењестереотипа 

везаних за пол, узраст, 

изглед, понашање, 

порекло 

Сличности и разлике: - 

Полни стереотипи у 

играма: разматрање 

стереотипа о мушким и 

женским играма; - 

Последица уопштених 

судова: стереотипи о 

дечацима и девојчицама, 

превоёење на језик 

чињеница.  - Појава 

искључивања у групи: 

Ученици се уче да: 

уочавањем особености и 

различитости прихватају и 

уважавају друге, поштују 

слободу избора игре, 

сагласност 

методе:  радионица,  

хеуристичка, решавање 

проблемa 

ситуација,истраживачка, 

инерактивна, 

стимулација игра  

Посматрају, уочавају, 

анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу,  цртају и боје, 

играју се и уче, 

певају,  постављју , 

питања, дискутују о 

одређеној  теми 

                                              

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Физичко 

васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

 - Понашање које одступа од очекиваног: 

сагледавање последица саосећајног 

односно осуёивачког става према 

понашању које одступа од очекиваног; 

сукоб потреба и како га разрешити.  - 

Односи у одељењу: размена о томе шта су 

предузели да би изненадили пажњом 

вршњаке супротног пола у протеклој 

седмици.  - Односи млађи - старији: 

размена о односу млаёе и старије деце у 

породици, о поштовању слободе избора и 

договарању, о личној одговорности. 

Дискриминација по узрасту: размена о 

односу старије и млаёе деце, о 

дискриминацији по узрасту, о искрености у 

дружењу. 

последице осуђивачког 

става према понашању 

које одступа од 

очекиваног, изненаде 

пажњом вршњаке 

супротног пола, покажу 

искреност у дружењу 

без обзира на узраст и 

пол. 

стваралачке,  игра 

улога oблици: 

фронтални, групни, 

индивидуални 

  

Пријатељство и 

моралне дилеме у 

вези са тим; 

развијање 

појмапријатељства 

и моралног 

расуђивања 

(крађа, лаж) 

Пријатељство: дефинисање појма 

пријатељства; сукоб и усаглашавање 

ставова у вези са пријатељством.  - Лаж као 

морални прекршај: размена мишљења о 

томе да ли треба разоткрити лаж коју је 

изрекао пријатељ/ица; да ли је ћутање о 

томе исто лаж; да ли је лаж опростива; да 

ли се може бити пријатељ некоме ко лаже; 

заштоје лаж морални прекршај.  - 

Припадање групи: размена мишљења о 

сукобу потреба и како га превазићи, 

морална дилема - крађа као услов 

прихваћености у групи, поштовање туёег 

власништва.   - Односи меёу пријатељима: 

размена о томе шта све чини пријатељство 

и какви могу бити односи меёу 

пријатељима 

Ученици дефинишу 

појам пријатељства. 

Усаглашавају ставове у 

вези са пријатељством. 

Размењују мишљења о: 

разоткривању лажи свог 

друга, сукобу потребада 

ли је крађа морални 

прекршај. Уче се како 

превазићи сукоб 

потреба и како да 

успоставе најбољи 

однос и очувају 

пријатељство...   

методе:  радионица,  

хеуристичка, решавање 

проблемa ситуација, 

истраживачка, 

интерактивна, 

симулација, игра, 
стваралачке,  игра 

улога oблици: 

фронтални, групни, 

индивидуални 

Посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

сарађују, певају, 

постављају 

питања, 

дискутују о 

одређеној  теми. 

Српскијезик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура  

Физичко 

васпитање 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у трећем разреду је да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 

света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и 

верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне 

поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).    

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Бог је створио 

јединствени свет 

и то као многе 

конкретне врсте 

ни из чег 

Разговор о програму који ће 

се остваривати у трећем 

разреду и о начину рада - 

Свет је створен ни из чега - 

Стварање различитих врста - 

Човек-врхунац Божијег 

стварања Бог ствара свет 

слободно - Бог је створио 

свет из љубави и жели да он 

вечно постоји 

Ученик разговара о стварању 

света и закључује да је свет 

створен  као потенцијално 

смртан и да је потребан 

ујединитељ различитости. 

Закључује да је задатак 

човека да се брине о свим 

створењима и да их сједини 

са собом и са Богом.   

методе: рад на тексту 

писани радови  

демонстративни и 

игровне активности,  

комбиновани рад 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима 
певање, глума. 

посматрају, уочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, цртају и 

боје, играју се и уче, 

певају дискутују о 

одређеној  теми. 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

2. Последице 

створености по 

природу и њено 

постојања 

Бог се брине о свету - 

Конкретност врста и њихова 

раздељеност - Раздељеност 

бића и њихова пропадљивост 

Проналази начине у којима 

се Бог открива људима. 

Разуме и доживљава 

раздељеност као могућност 

да се сједини са Богом. 

методе: рад на тексту, 

писани  радови,  

демонстративна, игровне 

активности,  дијалошка. 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални,  

комбиновани. 

методе: рад на тексту, 

писани  радови,  

демонстративна, 

игровне активности,  

дијалошка. oблици: 

фронтални, групни, рад 

у паровима, 

индивидуални,  

комбиновани. 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

3. Стварање 

човека на 

крају свега 

створеног по 

„икони и 

подобију“ 

Божије 

Стварање човека као“иконе и 

подобија“ Божијег - Човек-свештеник 

твари - Човек је по природи створен 

(смртан) и не може да постоји без 

заједнице са Богом - Припрема за 

школску славу - празник Св. Саве 

Ученик уочава сличност 

Бога и људи. Изводи 

закључке и поуке о 

вери. Има позитиван 

осећај према реалности 

постојања, другог. 

методе: рад на тексту, 

дијалошка, писани 

радови,демонстративна, 

практични рад и радионица,  

комбиновани рад. oблици: 

фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални,  

комбиновани. 

посматра,,уочава 
анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу, цртају и боје, 

играју се и уче, 

певају, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној  теми.  

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура  

 

4. 

Евхаристија 
као свет у 

малом 

Личност као заједница љубави 
Личност као заједница љубави: 

остварење личности могуће је само у 

Литургији - Литургија-заједница 

љубави - Литургија-заједница са 

људима и Богом - Празновање 

Васкрсења Христовог - Твар у 

Литургији - Евхаристија - свет у 

малом - Евхаристија  -сједињење 

створења преко човека са Богом Оцем 

Ученик увиђа да је 

заједнички живот могућ 

само у литургијском 

односу и хришћанским 

основама јеванђеља. 

Препознаје значење 

сусрета Творца и твари 

у литургији. Повезује 

опис стварања света са 

описом Литургије.   

методе: рад на тексту, 

дијалошка, писани 

радови,демонстративна, 

практични рад и радионица,  

комбиновани рад. oблици: 

фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални,  

комбиновани. 

посматра,,уочава 
анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу, цртају и боје, 

играју се и уче, 

певају, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној  теми.  

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура  

 

5. Стварање 

света и 

човека у 

православној 

иконографији 

Брига за творевину (екологију) са 

православног становишта - Стварање 

света и човека у православној 

иконографији - Систематизација - Ми 

на распусту 

Ученик зна општа 

људска начела о 

заштити и очувању 

природе. Уочава 

елементе православне 

иконографије. 

Примењује технику 

цртања елемената 

канона православне 

иконе. Повезује 

структуру иконе са 

структуром Литургије 

методе: рад на тексту, 

дијалошка, писани 

радови,демонстративна, 

практични рад и радионица,  

комбиновани рад. oблици: 

фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални,  

комбиновани. 

посматра,,уочава 
анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу, цртају и боје, 

играју се и уче, 

певају, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној  теми.  

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно 

упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.Носећи мотив су традиционални занати. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру теме Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

ПИТАЈ 

 СВОЈУ 

 БАКУ 

Упознавање са 

основним 

фолклорним 

текстовима (бајке, 

легенде, приче, 

песме,пословице); 

упознавање са 

дечјим фолклором 

(игре и кратке 

текстуалне форме 

као што су загонетке, 

успаванке, 

разбрајалице итд.); 

сарадња са ђачким 

родитељима и 

њихово 

оспособљавање за 

пружање помоћи 

деци 

Надоградња знања из претходних разреда 

о носећим наставним 

мотивима;упознавање са дечјим 

фолклором , неговање љубави и 

поштовања према ближњима и њиховим 

тековинама прошлости; развијање знања о 

фолклорним празницима, биљкама, 

хлебовима и кући – дому;познавање 

разлика између отвореног и затвореног 

простора (ливада - кућа);упознавање 

различитих традиционалних заната у 

окружењу;стицање елементарних знања о 

појединим традиционалним 

занатима;упознавање са фолклорним 

веровањима као пратећим формама 

традиционалних заната;упознавање 

карактеристичних обичајнообредних 

облика понашања везаних за одреёене 

традиционалне занате; 

Кооперативно учење, 

вербално – 

текстуална метода, 

игровне активности, 

демонстрација, 

интерактивна, 

амбијентална 

настава, метода 

станица, 

истраживачки рад, 

групни рад, метода 

писаних радова, 

примена 

електронског учења, 

партиципативна 

метода, метода 

замене улога, 

комбиновани рад, 

решавање проблем 

ситуација 

Посматрање, слушање, 

уочавање, описивање, 

осмишљавање, 

праћење, 

процењивање, 

презентовање, дебата, 

играње улога, 

повезивање, 

евалуација, анализа, 

разумевање, 

размишљање, 

критичко 

процењивање, 

решавање проблема, 

повезивање са 

свакодневним 

животом, примена, 

коришћење 

технологије, 

препознавање 

ПИД (Указивање на 

трагове прошлости 

материјалне, писане, 

усмене и обичајне, 

који нас воде у 

ближу и даљу 

прошлост и 

омогућавају нам да 

упознамо своје 

културно наслеђе, 

односно 

материјалну и 

духовну традицију); 

Српски језик 

(Писање назива 

песама и 

прича;народне 

умотворине); 

Ликовна култура 

Музичка култура  
Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Посматрање,бележење, активност на часу , усмена провера, писмено испитивање (петоминутно проверавање, писмене вежбе, 

контролне вежбе), тестирање (тестови знања, тестови способности, нестандардизовани тестови), домаћи задаци, међусобно 

оцењивање ученика, самооцењивање, примена знања у свакодневном животу. -Обавезна  је повратна информација за сваког 

ученика, као и предлог за даље учење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност 

ученика 

Корелација 

РАДОВИ И 

ПРАЗНИЦИ 

Упознавање  

основних обичајно-

обредних радњи 

везаних за те 

радове;проширивање 

знања празницима и 

обичајно-обредним 

радњама везаним за 

празнике; сарадња са 

ђачким родитељима 

и њихово 

оспособљавање за 

пружање помоћи 

деци 

Проширивање знања о разлици 

између фолклорног и актуелног 

окружења; Упознавање са 

основним фолклорним 

текстовима (бајке, легенде, 

приче, песме, пословице); 

Уочавање разлике између 

градског и сеоског живота; 

Проширивање знања о основним 

сезонским радовима и 

празницима, као и обичајно – 

обредних радњи везаних за за те 

радове и празнике. 

Стваралачки рад 

ученика кооперативно 

учење, аудитивно – 

дијалошка, 

интерактивна метода, 

певање, свирање, 

демонстративна метода, 

вршњачко учење, 

метода станица, 

вербално – текстуална 

метода, демонстрациј 

групни рад, 

партиципативна метода, 

метода замене улога, 

комбиновани ра 

Упознају, певају, 

тапшу, пишу, 

допуњавају, 

уочавају, слушају, 

препознају, 

вежбају, уче, 

играју, повезују, 

стварају, сарађују, 

договарају се, 

изражавају 

доживљено на 

различите начине, 

повезују музику 

са свакодневним 

животом 

Српски језик (Народне лирске 

обичајне песме;писање назива 

празника); Ликовна култура 

(Дорада и преобликовање 

започетих облика коришћењем 

разних материјала за 

компоновање); Математика 

(Стицање представе о 

подударности фигура-преко 

модела и цртања); Музичка 

култура (Певање народних 

обичајних песама; Божићна 

песма);  Физичко васпитање 

(Народно коло); Грађанско 

васпитање 
Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено (квалитативно описно), заинтересованост и активност на часу,стваралачки рад ученика, самопроцењивање, 

прикупљање материјала за заједнички пројекат. 

ЗИМСКИ 

ХЛЕБОВИ 

И 

ПРОЛЕЋНО 

БИЉЕ 

Развијање знања о 

фолклорним 

празницима, 

хлебовима и кући – 

дому;развијање 

еколошких ставова. 

Проширивање знања о изради 

хлебова и сакупљања и употребе 

пролећног биља; Развијање 

еколошких ставова 

Стваралачки рад 

ученика, излети,  

амбијентална настава, 

кооперативно учење, 

дијалошка, учешће у 

радионицама, 

компаративни метод, 

истраживачки рад,  

демонстративна метода, 

вршњачко учење, 

метода 

Упознају, певају, 

тапшу, пишу, 

допуњавају, 

уочавају, слушају, 

препознају, 

вежбају, уче, 

играју, повезују, 

стварају, сарађују, 

договарају се, 

изражавају 

доживљено на 

различите начине, 

повезују музику 

са свакодневним 

животом 

Српски језик (Описује биљке и 

животиње на основу 

посматрања и на основу 

личног искуства (сећања и 

знања);  Математика (Мерење 

и јединице мере); Ликовна 

култура (Композиције линије, 

боја, облика, разних 

материјала); Физичко 

васпитање (Кретање преко 

природних препрека), 

Грађанско васпитање 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено (квалитативно континуирано), учешће у активностима, самопроцењивање, прикупљање материјала за 

заједнички пројекат. 

 

 

519 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

БИЉКЕ Развијање знања о 

лековитим биљкама 

и некадашњом 

традицијом лечења. 

Упознавање са отвореним 

простором и биљкама које се 

могу на њему наћи; 

Проширивање знања о 

лековитим биљкама и 

њиховој употреби 

Стваралачки рад ученика, 

излети,  амбијентална 

настава, кооперативно 

учење, дијалошка, учешће 

у радионицама, 

компаративни метод, 

истраживачки рад,  

демонстративна метода, 

вршњачко учење, метода 

станица,вербално – 

текстуална метода 

Посматрају, 

уочавају, мере, 

упоређују, 

анализирају, 

закључују, 

проверавају резултат, 

решавају задатке, 

састављају сами 

текстуалне задатке, 

сарађују, израђују, 

пишу, цртају, читају 

Српски језик (Заједничке 

именице); Ликовна култура 

(Пролећни пејзаж); Музичка 

култура и физичко васпитање 

(Савила се бела лоза винова); 

Слободне активности (Израда 

хербаријума). 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено прикупљање материјала за заједнички пројекат,самопроце-њивање, учешће у активностима и 

заинтерсованост за рад 

КУЋА Познавање разлика 

између отвореног и 

затвореног простора 

(ливада - кућа); 

познавање основних 

разлика између 

градског и сеоског 

начина живота. 

Уочавање разлике између 

градског и сеоског живота; 

Увођење ученика у 

активности ревитализације 

традиције; Повезивање 

традиције и савременог 

начина живљења; Познавање 

разлика између отвореног и 

затвореног простора (ливада 

– кућа). 

Кооперативно учење,  

вербално-текстуална 

метода, амбијентална 

настава, посете, излети, 

интерактивна , 

компаративни метод, 

демонстративна , 

вршњачко учење, метода 

станица, демонстрација, 

групни рад, 

партиципативна , метода 

замене улога, 

комбиновани рад 

Причају, описују, 

посматрају, бележе, 

сарађују, уочавају, 

повезују, стварају, 

групишу, читају, 

записују, прате, 

авалуирају, 

постављају питања, 

дају предлоге, 

експериментишу, 

сакупљају, 

истражују, 

класификују 

Српски језик (Описивање 

простора у коме живимо);  

Ликовна култура (Стварање 

интересовања и потребе за 

посећивање изложби, галерија, 

споменика и чување културних 

добара);  Музичка култура (Од 

куће до школе);  Грађанско 

васпитање,  Математика 

(Цртање паралелних и 

нормалних права, квадрата, 

правоугаоника, троугла и 

кружнице). 
Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено (квалитативно континуирано),активности у радионицама, заинтересованост на часу, прикупљање 

материјала за заједнички пројекат, самопроцењивање. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

ТРАДИЦИО

НАЛНИ 

ЗАНАТИ 

Упознавање 

различитих 

традиционалних 

заната у окружењу, 

упознавање са 

материјалима и 

алатима; увођење 

ученика у 
активности, 

ревитализације 

традиције;  

упознавање духовне 

традиције нашег 

народа; примена и 

начин коришћења 

производа старих 

заната; 

способљавање 

ученика за 

планирање свог 

професионалног 

развоја; упознавање 

карактеристичних 

обичајно-обредних 

облика понашања 

везаних за одређене 

традиционалне 

занате. 

Упознавање различитих 

традиционалних заната у 

окружењу и стицање 

основних елементарних 

знања о њима;  упознавање 

са фолклорним веровањима 

као пратећим формама 

традиционалних занати и 

као карактеристичних 

обичајно – обредних облика 

понашања везаних за 

одређене занате; упознавање 

типичних традиционалних 

заната којих има у нашем 

крају кроз амбијенталну 

наставу; схватање значаја о 

чувању и неговању 

традиционалних заната; 

активно учешће ученика у 

изради занатских производа 

(колико је то могуће). 

сарадња са ђачким 

родитељима и њихово 

оспособљавање за пружање 

помоћи деци 

Фронталним, групним, 

радом у пару, 

индивидуалним и 

комбинованим облицима 

рада успоставити:  

кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, 

самосталан рад и 

решавање задтака у 

школи као и код куће, 

решавање проблема – 

хеуристички приступ , 

радом на тексту, писаним 

и графичким радовима, 

демонстративном 

методом, практичним 

радовима, игровним 

активностима,  

истраживачким радом 

ученика и интерактивном 

методом рада 

Причају, описују, 

посматрају, бележе, 

сарађују, уочавају, 

повезују, стварају, 

групишу, читају, 

записују, прате, 

авалуирају, 

постављају питаји и 

дају  предлоге, 

експериментишу, 

сакупљају, 

истражују, 

класификују, 

активни у оквиру 

радионаца, обликују, 

вајају... 

Српски језик (Богаћење 

речника); Природа и друштво 

(Наше наслеђе, Материјали и 

њихова употреба; Људска 

делатност); Физичко 

васпитање, Грађанско 

васпитање,Музичка култура, 
(Обрада песме Пекар); 

Ликовна култура (Појам 

орнамента:линеарни, 

површински,  

тродимензионални); 

Професионална оријентација   

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усмено и писмено (квалитативно континуирано), самопроцењивање,заинтересованост и активнот, учешће како у учионици, 

тако и при посетама,активности у радионицама, учешће у свим видовима амбијенталне наставе. 
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Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   РУКА У ТЕСТУ- ОТКРИВАЊЕ СВЕТА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: Развијање: основних појмова из природних наука и њихово повезивање, радозналости и 

истраживачких способности, основних елемената логичког и критичког мишљења и подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и записе о 

изведеним огледима 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

I     ВОДА -Мали замрзивач; -

Како сачувати лед?;  -

Водена турбина; -

Потопи једрењак;  -

Плива – тоне; - Водена 

ружа; -Плутање. 

Ученик се упознаје са 
основним појмовима и 

особинама воде, 

промени агрегатних 

стања, повезује,  разуме 

и уочава узрочно 

последичне везе између 

појава и процеса. 

једноставни огледи који 

ученици могу да се врше 

самостално, у пару, групи 

користећи се методама: 

Дијалошка,демонстративна, 

експериментална, метода 

писаних радова 

слушају, прате, питају, 
постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно истражују, 

извештавају, записују и 

анализирају   

Српски језик, 

Математика, 

Ликовна 

култура, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура  

II     ВАЗДУХ -Да ли ваздух има 

тежину?; - Да ли је 

боца празна?  - 

Ветроказ.   

Испитивање основних 

карактеристика 

ваздуха. Развијање 

критичког односа 

према информацијама 

које се добијају чулима. 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна,експеримент 

ална, метода писаних радова 

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно истражују, 

извештавају, записују и 

анализирају  

Српски језик, 

Ликовна, 

култура, 

Природа и 

друштво 

III     ТОПЛОТА -Марамица која не 

гори; -Може ли метал 

да се истегне?; -И жица 

се истеже. 

Испитаивање 

карактеристика 

различитих врста 

материјала. 

Формулисање питања, 

постављање хипотеза, 

исказивање 

претпоставки за 

решавање проблема. 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна, 

експериментална, метода 

писаних радова 

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно истражују, 

извештавају, записују и 

анализирају  

Српски језик, 

Ликовна 

култура, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

IV     СВЕТЛОСТ -Како ради камера? -

Како ради перископ?; -

Зашто се крећу 

филмске траке?; -

Изврнути  лик свеће 

Уочавање узрочнопо 

следичних веза између 

појава и процеса у 

окружењу и изведеним 

огледима; Решавање 

једноставних проблем 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна, 

експериментална, метода 

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно истражују, 

извештавају, записују  

Српски језик, 

Математика, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 

V     ЗВУК - Телефон од 

пластичних чаша; -

Музикалне чаше; - 

Музикалне боце; - 

Папир који пуцка.  

 

Развијање дечјих 

интересовања и 

интелектуалне 

активности. 

Испитивање начина 

настанка и простирања 

звука. 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна, 

експериментална, метода 

писаних радова 

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно 

Српски језик, 

Математика, 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура 

VI      

ЕЛЕКТРИЦ 

ИТЕТ  

 

-Да ли вода проводи 

електричну струју?; -

Како одвојити бибер од 

соли?  -Даљињско 

управљање штапом; -

Муња од кашике. 

Упознавање са 

настанком 

електицитета и 

електричне струје. 

Препознавање 

опасности и услова за 

безбедан рад 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна, 

експериментална, метода 

писаних радова  

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно 

Српски језик, 

Математика, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 

VII     СИЛЕ 

АКЦИЈЕ И 

РЕАКЦИЈЕ 

Направи магнет; -Већи 

балон без додатка 

ваздуха; - Водена 

вртешка; -Реактивна 

колица 

Уочавање утицаја силе 

на предмете, настајање 

реакција и уочавање, 

повезивање са 

природним реакцијама. 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна, писаних 

радова  

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно 

Српски језик, 

Математика, 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура 

VIII    

ПОСМАТРАЈМО 

ПРОМЕНЕ  

-Да ли ће заједно да 

падну на земљу -Шта 

најбрже пада: лист, 

лоптица или авион - 

све од хартије?  -Како 

нам помаже Земљина 

тежа? -Како убацити 

јаје у боцу?  

Извођење огледа и 

подстицање усменог и 
писменог изражавања 

кроз дискусије и 

вођење 

експерименталне 

свеске 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна, 

експериментална, метода 

писаних радова  

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе податке, 

дискутују о резултатима, 

самостално и групно 

Српски језик, 

Математика, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура 
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Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   OД  ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ: : Употреба појединих врста материјала и избор и употреба лако обрадивих 

материјала.Склапање модела од датих елемената. Припрема играчака за употребу (постављање батерије, покретање, мале поправке и сл.) Примена 

играчака (симулације саобраћајних и других животних ситуација). 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Правимо, 

конструишем 

Употреба појединих 

врста материјала и 

избор и употреба лако 

обрадивих 

материјала. 

Склапање модела од 

датих елемената. 

Припрема играчака за 

употребу 

Групно и индивидуално 

обучавање коришћења лако 

обрадивих материјала за 

склапање, симулирање 

животних ситуација, 

радионичарски рад 

Бирају, користе и 

употревљавају 

материјале,обрађују, 

склапају,припремају, 

постављају батерије, 

покрећу,поправљају, 

симулирају животне ситуације 

природа и друштво, 

ликовна култура 

Играмо игрице Рад са дискетом, рад 

са ЦД-ом.  

Покретање и затварање 

програма, прозора. 

Учитавање и 

покретање програма. 

Затварање програма. 

Коришћење рачунара, 

његова примена кроз 

демонстацију као и 

покретање и затварање 

програма коришћењем 

дискете, практичним 

индивидуалним,   радом 

Покретање и затварање 

програма,учиитавање и 

покретање програма 
затварање програма 

музичка култура, 

српски језик 

Компјутерски 

буквар  

Коришћење програма 

за забаву, рачунање и 

учење 

Овладавање 

компјутерским 

букваром.Образовни 

програми (примена 

рачунара у појединим 

наставним 

предметима).  

Практичним радом 

овладати компјутерским 

букваром и савладати 

коришћење програма 

различитог садржаја 

рачунање,играње, примена 

рачунара у наставним 

предметима 

природа и 

друштво,ликовна 

култура,математика 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

Играмо се и 

цртамо 

Коришћење 

једноставног програма 

за цртање.Покретање 

програма Алати за 

цртање: оловка, линија, 

гумица, цртање 

правоугаоника.  

Цртање елипсе, 

кантица, спреј, пипета, 

крива линија, полигон. 

Примена рачунара у 

ликовном васпитању, 

цртање по задатку или 

слободном избору 

Чување цртежа, 

штампање. 

Практичним радом овладати 

цртање и коришћење алатки 

за рад у овом програму. 

Индивидуални, тимски рад 

и чување радова 

покрећу програм,цртају, 

обликују, бришу боје, 

меморишу и штампају 

природа и 

друштво,ликовна 

култура,српски 

језик 

Пиши – бриши Коришћење програма 

за писање. Покретање 

програма. Избор слова 

(фонта), писање малих 

и великих слова 

Унос текста. 

Уређивање, чување, 

снимање текста. 

Штампање.  

Практичним радом овладати 

опцијама у ворду и тимским 

радом и индивидуалним, 

писати и сачувати писани 

рад 

покрећу програм, бирају слова 

пишу уређују, снимају, 

штампају, упоређују, 

анализирају 

природа и 

друштво,ликовна 

култура,српски 

језик 

Рачунамо - рад са  

калкулатором 

Основне рачунске 

операције. Покретање 

програма. 

Примена рачунара у 

математици. Рад са 

штампачем 

Индивидуално, колективно 

решавање задатака 

коришћењем калкулатора 

покрећу програм, рачунају 

штампају, упоређују, 

анализирају 

српски језик, 

математика 

Креирамо, 

стварамо 

Руковање дигиталним 

фотоапаратом. 

Електронска пошта, 

покретање програма, 

креирање поште, слање 

и примање. 

Креирање писма, 

постера, транспарента, 

позивнице, честитке, 

календара, албума... 

користећи једноставан 

програм и лако 

обрадив материјал 

(папир, картон, текстил 

и сл.). 

Обучавање коришћења 

фотоапарата и рада у 

програму (паблишер) за 

израду честитки, визит-

картица,... Индивидуални, 

колективни, тимски рад 

покрећу програм,креирају, 

рукују, повезују, шаљу, 

примају, снимају, штампају, 

упоређују, анализирају 

природа и 

друштво, 

ликовна култура 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Посматрају, усмено, континуирано, повратна информација, процена усвојености технолошких садржаја, континуирано 

праћење самосталног рада, описно, посматрањем, усмено,континуирано,повратна информација, про-цена усвојености 

техничко-техноло-шких садржаја. 
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Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ:  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

Развијање свести о 

потреби и 

могућностима личног 

ангажовања у 

заштити животне 

средине 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

различитих извора 

знања. 

Монолошка, дијалошка, 

текстуална, илустративна, 

демонстративна, писаних 

радова, интерактивна, 

играње по улогама, игре 

речима и сликама, активног 

учења, практичног рада 

Изражавање,закључивање,бележење,п 

роцењивање, саопштавање, 

симулација, нарација, анализирање, 

такмичење, описивање, упоређивање, 

истраживање, издвајање битног од 

небитног 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура, ГВ 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ И 

ПРОМЕНЕ У 

ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ 

Развијање 

радозналости, 

креативности и 

истраживачког духа 

истраживање Монолошка, дијалошка, 

текстуална, експеримен., 

илустративна, демонстрати, 

писаних радова, 

интерактивна, играње по 

улогама, игре речима и 

сликама, активног учења 

истраживање, закључивање, 

бележење, процењивање, 

саопштавање, симулација, нарација, 

анализирање, такмичење, описивање, 

упоређивање, истраживање, 

издвајање битног од небитног 

Природа и 

друштво, 

Српски језик, 

Грађанско 

васпитање 

ЗАГАЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Усвајање нових 

знања о загађености 

животне средине и 

оспособљавање 

ученика за практичну 

примену раније 

усвојених знања. 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

различитих извора 

знања. 

Монолошка, дијалошка, 

текстуална, илустративна, 

демонстративна, писаних 

радова, интерактивна, 

играње по улогама, игре 

речима и сликама, активног 

учења,практичног рада 

изражавање, бележење, закључивање 

процењивање, саопштавање, 

симулација, нарација, анализирање, 

такмичење, описивање, упоређивање, 

истраживање, издвајање битног од 

небитног 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура, 

Грађанско 

васпитање 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Упознавање ученика 

мерама заштите 

животне средине и 

начинима 

укључивања у акциј 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

различитих извора 

знања. 

Монолошка, дијалошка, 

текстуална, илустративна, 

демонстративна, писаних 

радова, интерактивна, 

играње по улогама, игре 

речима и сликама, активног 

учења, практичног рада 

изражавање, бележење, закључивање 

процењивање, саопштавање, 

симулација, нарација, анализирање, 

такмичење, описивање, упоређивање, 

истраживање, издвајање битног од 

небитног 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура, 

Српски језик 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика IV 

разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи ученицима могућност да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 

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

сарадњу, која поштује и себе и друге. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Подстицање 

групног рада, 

договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима 

упознавање ученика са 

садржајем предмета и 

начином рада 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета и начином 

рада. Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима 

демонстративна, 

илустративна, 

интерактивна, 

кооперативна, симулацијске 

методе, игровне; учење по 

моделу, искуствено учење; 

фронтални, рад у групи, рад 

у пару, индивидуални рад.   

причају, питају, 

коментаришу, сарађују, 

предлажу, износе своје 

ставове, дискутују, 

анализирају размишљају, 

критички процењују, 

повезују  знања, 

планирају, организују, 

доносе одлуке 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних активности или 

практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност на часу, поштовање договореног 

понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе 

2. Дечја права 

су универзална, 

једнака за све 

- Дрво дечијих права, - 

Правимо рекламни 

штанд конвенције 

дечијих права, Сви 

различити - сви 

једнаки- Неправда је 

кад... - кроз игру 

састављања слагалице    

Ставови о правди - 

Познавање, разумевање и 

усвајање најважнијих категорија 

дечјих и људских 

права,упознавање 

Оспособљавање ученика за: 

критичко мишљење, примену 

адекватних појмова у 

комуникацији, исказивање 

личних ставова, самостално 

доношење одлука и закључак 

демонстративна, 

илустративна, 

интерактивна, 

кооперативна, симулацијске 

методе, игровне; учење по 

моделу, искуствено учење; 

фронтални, рад у групи, рад 

у пару, индивидуални рад.   

причају, питају, 

коментаришу, сарађују, 

предлажу, износе своје 

ставове, дискутују, 

анализирају размишљају, 

критички процењују, 

повезују  знања, 

планирају, организују, 

доносе одлуке 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Природа и 

друштво 

Начин провере постигнућа - Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних активности или 

практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност на часу, поштовање 

договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе 

527 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

3. Заједно 

стварамо 

демократску 

атмосферу у 

нашем 

разреду,  

школи 

- Права, дужности, 

правила - Улога 

правилника, кућног 

реда школе - Сви ми 

имамо предрасуде – 
Да сам чаробњак, ја 

бих – Ставови о моћи 

Формирање и усвајање појма 

демократија; познавање 

основних обележја 

демократског процеса и 

разумевање односа између 

демократије и дечјих и 

људских права; увођење 

ученика у демократски начин 

договарања око правила, 

дужности и закона 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна, 

интерактивна, 

кооперативна, 

симулацијске методе, 

игровне,метода 

партиципације, 

истраживачка, 

стваралачке методе 

причају, слушају, питају, 
коментаришу, анализирају, 

разматрају, износе мишљење, 

пишу, проучавају, цртају, 

истражују, сарађују, договарају 

се, глуме, симулирају, схватају, 

повезују права са дужностима, 

презентују 

Ликовна култура, 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Музичка култур 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних активности или 

практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност на часу, напредовање у 

смислу препознавања властитих осећања, презентовања решења задате ситуације, учешће у акцији тајног пријатеља, 

поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 

4. Живим 

демократију, 

демократска 

акција 

- Сукоби и 

превазилажење 

сукоба, преговарање 

- Тимски рад – Да се 

чује наш глас - 
Делујемо 

јединствено - 
Аргументујемо и 

заступамо наше 

интересе - Тражимо 

закон за... 

Упознавање ученика са 

конструктивним начином за 

решавање међуљудских сукоба, 

који је применљив у разним 

ситуацијама; увиђање 

предности тимског рада, начин 

функционисања у тиму и  улоге 

сваког од чланова тима;  

упознавање и вођење ученика 

са и кроз демократске 

процедуре одлучивања до 

заједничког решења проблема 

за који се сви залажу.  

Оспособљавање ученика за: 

критичко мишљење, примену 

адекватних појмова у 

комуникацији, 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна, 

интерактивна, 

кооперативна, 

симулацијске методе, 

игровне,метода 

партиципације, 

истраживачка, 

стваралачке методе 

причају, слушају, питају, 
коментаришу, анализирају, 

разматрају, износе мишљење, 

пишу, проучавају, цртају, 

истражују, сарађују, договарају 

се, глуме, симулирају, схватају, 

повезују права са дужностима, 

презентују 

Ликовна култура, 

Српски језик 

Природа и 

друштво Музичка 

култур 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних активности или 

практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност на часу, напредовање у 

смислу препознавања властитих осећања, презентовања решења задате ситуације, учешће у акцији тајног пријатеља, 

поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

5. Људско 

биће је део 

целог света, 

развијање 

еколошке 

свести 

- Међузависност 

- Мрежа живота 

- Бринемо о биљкама 

и животињама 

Развијање еколошке свести 

ученика. Оспособљавање 

ученика за: критичко 

мишљење, примену адекватних 

појмова у комуникацији, 

исказивање личних ставова, 

самостално доношење одлука и  

извођење закључака 

разумевање света као система у 

коме су сви елементи 

међусобно повезани и  

подстицање заинтересованости 

за свет око себе. 

фронтални, групни у 

пару, индивидуални, 

вербална, демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

мењање улога 

симулацијске методе, 

игровне,  партиципације, 

истраживачка 

причају, слушају, питају, 
коментаришу, анализирају, 

разматрају, износе мишљење, 

пишу, проучавају, цртају, 

истражују, сарађују, договарају 

се, глуме, симулирају, схватају, 

повезују права са дужностима, 

презентују 

Ликовна култура, 

Српски језик  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних активности или 

практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност на часу, напредовање у 

смислу препознавања властитих осећања, презентовања решења задате ситуације, учешће у акцији тајног пријатеља, 

поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 

6. 

Евалуација 

- Ја пре, ја после  

- Презентација 

резултата рада 

родитељима 

Подстицање самосталне 

процене постигнућа и 

сопственог напредовања. 

Оспособљавање ученика за: 

критичко мишљење, примену 

адекватних појмова у 

комуникацији, исказивање 

личних ставова, самостално 

доношење одлука и извођење 

закључака. 

фронтални, групни у 

пару, индивидуални, 

вербална, демонстрација 

практичан рад 

интерактивна метода 

мењање улога 

симулацијске методе, 

игровне,  партиципације, 

истраживачка 

причају, слушају, питају, 
коментаришу, анализирају, 

разматрају, износе мишљење, 

пишу, проучавају, цртају, 

истражују, сарађују, договарају 

се, глуме, симулирају, схватају, 

повезују права са дужностима, 

презентују 

Ликовна култура, 

Српски језик  

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних активности или 

практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност на часу, напредовање у 

смислу препознавања властитих осећања, презентовања решења задате ситуације, учешће у акцији тајног пријатеља, 

поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у четвртом  разреду је упознавање 

ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве или верске заједнице које треба да се остварује у отвореном и толерантном 

дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1.Циљ због кога 

је Бог створио 

свет (да свет 

постане Црква) 

- Свет је створен да постане 

Црква  - Свет је пропадљив  

(смртан ) ако је ван заједнице 

са Богом  - обрадити 

библијске текстове у којима 

се говори о Божијем 

стварању света 

Ученик исказује лична 

искуства заједништва и 

израза слободе у Литургији и 

свету. Има позитиван став 

према животу будућег века. 

методе:  демонстративни 

и дијалошки, игровне 

активности,  

комбиновани рад 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални. 

посматрају, уочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују о одређеној  

теми. 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

2.Црква је 

конкретна 

литургијска 

заједница 

Упознати став Цркве да 

постоји јединство природе 

људи у Христу  - Црква је 

конкретна литургијска 

заједница 

Продубљује своја осећања 

према Богу. Разговара о 

есхатону, изводи закључке да 

су човек и природа 

пропадљиви без заједнице са 

Богом. 

методе:  демонстративна, 

дијалошка, игровне 

активности,  

комбиновани рад, 

дијалошка. oблици: 

фронтални, групни, рад у 

паровима, 

индивидуални,  

комбиновани. 

посмартају, уочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују о одређеној  

теми. 

Српски језик  

3. Литургија је 

заједница многих 

људи и природе 

са Богом Оцем 

преко једнога 

човека – Христ 

Литургијско јединство 

многих људи у Христу - 

Литургијско јединство 

природе и људи у Христу - 

Христос као литургијска 

заједница 

Ученик решава проблеме и 

саосећа се са људима. Схвата 

став Цркве да постоји 

јединство природе и људи  у 

Христу.   

метода:дијалошка, 
демонстративна, 

практични рад и  

комбиновани рад. 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални, 

комбиновани. 

посматрајууочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују о одређеној  

теми.,  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

4. Структура 

Литургије 

(епископ, 

свештеници, 

ђакони и народ ) 

Структура Литургије (епископ, 

презвитери, ђакони и народ ) - 

Продубљивање знања стечених о 

јерархији у Цркви 

Ученик уме да објасни 

службе у Цркви на 

Литургији. Уочава да је 

човек створен да буде 

свештеник целокупне 

творевине. Открива 

своје место у Цркви. 

методе:  демонстративни 

и дијалошки, игровне 

активности,  

комбиновани рад 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални. 

посматрају, уочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују о одређеној  

теми. 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

5. Црква као 

икона будућег 

века   

Црква као икона ( библијска 

основа-народ окупљен око 

Месије) - Библијска основа Цркве 

као иконе будућег века - Црква 

као икона будућег века ( библијске 

и светоотачке представе Царства 

Божијег ;Царство Божије као 

стварност будућег века ) - 

Присуство Царства Божијег у 

Литургији 

Ученик има позитиван 

став према библијским 

истинама. Има наду у 

други долазак Христов. 

методе:  демонстративна, 

дијалошка, игровне 

активности,  

комбиновани рад, 

дијалошка. oблици: 

фронтални, групни, рад у 

паровима, 

индивидуални,  

комбиновани. 

посмартају, уочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују о одређеној  

теми. 

Српски језик  

6. Одбијање 

првог човека 

Адама да сједини 

створену 

природу са Богом 

Првородни грех (библијска 

приповест и анализа ) - Првородни 

грех као промашај;  циљ због кога 

су човек и свет створени  - 

Последица пада ( смрт ) - 

Литургијска заједница са Богом-

једини начин превазилажења 

смртности природе и човека - 

Врлина – начин живота у складу 

са Божијим промислом о свету и 

човеку 

Ученик зна православно 

тумачење греха. Божију 

љубав доживљава као 

родитељску. Схвата да 

је последица пада смрт 

Има позитиван став 

према победи над смрћу 

и пропадљивости. 

Развија хришћанске 

врлине.. 

метода:дијалошка, 
демонстративна, 

практични рад и  

комбиновани рад. 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални, 

комбиновани. 

посматрајууочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују о одређеној  

теми.,  

 

7. Црква у 

хришћанској 

архитектури 

Црква у хришћанској архитектури 

( основни појмови и изглед )  - 

Црква у хришћанској архитектури 

( православни храм и литургијска 

структура ) - Екскурзија у 

православни манастир - 

Систематизација 

Ученик зна основне 

елементе православне 

архитектуре, храма – 

символику. Уочава и 

анализира разлике 

архитектуре храмова из 

различитих временских 

периода.    

метода:дијалошка, 
демонстративна, 

практични рад и  

комбиновани рад. 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални, 

комбиновани. 

посматрајууочавају, 

анализирају, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују о одређеној  

теми.,  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције 

кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1.Традицион

ални облици 

транспорта и 

транспортна 

средства 

Сувоземни унутрашњи саобраћај; - 

трасирање, изградња и одржавање 

путева; - пратећи објекти (ханови, 

караван - сараји...); - значајни 

путеви у прошлости; - поштански 

саобраћај; - саобраћај на води. 

- Стицање елементарних 

знања о традиционалним 

облицима транспорта и 

транспортним средствима и 

њиховом значају за живот 

људи на селу и у граду; - 

Схватање важности чувања 

и неговања народне 

традиције. 

комперативна, 
кооперативне, 

интерактивне методе 

- амбијентално учење 

- партиципативне 

методе - фронтални - 

групни - рад у пару 

причају, разговарају, - 
посматрају, цртају, 

уочавају - описују, 

процењују - 

анализирају, групишу - 

упоређују, бележе - 

слушају, сакупљају - 

истражују, сарађују 

Српски језик, 
Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Начин провере остварености стандарда постигнућа -усмено испитивање (активност на часу,  индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у 

пару, вредновање самосталне припреме и презентације предавања ученика); -писмене провере (контролне 

вежбе, петоминутне и петнаестоминутне контролне вежбе); -ученички радови (мини пројекти, ликовни 

радови, истраживачка активност). 

2. Народни 

музички 

инструменти 

- Врсте народних музичких 

инструмената (гусле, фрула, гајде, 

свирала од сламе, свирала од перја 

црног лука, пиштаљка од врбове 

гране, "виолина" од кукурузовине, 

свирала од кукуте, тиква...) - 
Материјали од којих су израђени 

музички инструменти; - Улога 

музичких инструмената у  

- Упознавање различитих 

народних музичких 

инструмената и њихове 

улоге у традицијској 

култури. - Упознавање са 

носиоцима народне 

традиције 

комперативна, 
кооперативне, 

интерактивне методе 

- амбијентално учење 

- партиципативне 

методе - фронтални - 

групни - рад у пару 

причају, разговарају, - 
посматрају, цртају, 

уочавају - описују, 

процењују - 

анализирају, групишу - 

упоређују, бележе - 

слушају, сакупљају - 

истражују, сарађују 

Српски језик 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Начин провере остварености стандарда постигнућа -усмено испитивање (активност на часу,  индивидуално испитивање,  вредновање рада ученика у групи,  у 

пару, вредновање самосталне припреме и презентације предавања ученика); -писмене провере (контролне 

вежбе, петоминутне и петнаестоминутне контролне вежбе); -ученички радови (мини пројекти, ликовни 

радови, истраживачка активност). 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

3. Носиоци 

народне 

традиције 

- Начини преношења 

народне традиције 

(усмени, писани и 

материјални 

садржаји). - Начини 

чувања традицијске 

културе. - Науке, 

установе и друштва 

које се баве чувањем 

и неговањем 

традицијске културе 

Упознавање са носиоцима 

народне традиције (усменим, 

писаним и материјалним); - 

Упознавање са основним 

фолклорним текстовима (бајке, 

легенде, приче, песме, 

пословице); - 

- едукативне радионице, 

дискусија -презентација - 

истраживачки рад, 

интерактивне, 

кооперативне методе, 

учење путем открића и 

решавања проблема –

партиципативне методе 

анализира, разуме, 

закључује,образлаже, повезује, 

сарађује, организује,истражује, 

презентује, играње улога, 

учествује у дебати, прикупља 

податке, евалуира, критички 

процењује, решава проблем, 

повезује са свакодневним 

животом, користи технологију,  

проналази материјал 

Српски језик 

Природа и 

друштво Ликовна 

култура Музичка 

култура 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Усменим путем кроз комуникацију са ученицима, посматрањем ученика, извођењем различитих игровних активности или 

практичним радом, забелешке наставника, ликовни и други радови ученика. Процењује се: активност на часу, напредовање у 

смислу препознавања властитих осећања, презентовања решења задате ситуације, учешће у акцији тајног пријатеља, 

поштовање договореног понашања на часу, сарадња у пару или са члановима групе. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТРВТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   РУКА У ТЕСТУ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ:  - формирање и развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање;  - 

развијање способности за активно стицање знања о природним појавама кроз истраживање;  - развијање дечјих интересовања и интелектуалне активности;  

- развијање способности запажања основних својстава објеката (материјала), појава и процеса и уочавање њихове повезаности;  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност ученика Корелација 

I    

ИСТРАЖУЈЕМО 

Има ли правила која 

важе за сва кретања.  -

Да ли је лакше помоћу 

стрме равни  (подизање 

предмета, савлађивање 

успона).  -Чему служи 

полуга.  -Присуство 

притиска ваздуха 

(атмосферског 

притиска).   

примена истраживачких 

метода у научном 

образовању - партнерски 

однос наставник-ученик, 

који подразумева 

заједница 

једноставни огледи који 

ученици могу да се врше 

самостално, у пару, групи 

користећи се методама: 

Дијалошка,демонстративна, 

експериментална, метода 

писаних радова 

слушају, прате, питају, 
постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе 

податке, дискутују о 

резултатима, самостално и 

групно истражују, 

извештавају, записују и 

анализирају   

Српски језик, 

Математика, 

Ликовна 

култура, 

Природа и 

друштво, 

Музичка 

култура  

II     

ОТКРИВАЊЕ 

СВЕТА 

Како вода проводи 

топлоту.  -Како 

направити водени 

термометар.  -У којој 

ће посуди чај најдуже 

остати топао.   -Лимун 

као батерија.  -Како су 

везане две сијалице 

које светле ако при 

одвртању једне друга 

остане да  светли 

- вођење акција од стране 

ученика и предвиђање 

њиховог исхода, тј.  

постављање хипотеза и 

њихово проверавање - 
објашњавање и 

континуирано бележење 

у експерименталну 

свеску својих  запажања, 

поступака и корака у 

истраживању 

Једноставни огледи који 

могу да се врше самостално, 

у пару, групи користећи се 

методама: Дијалошка, 

демонстративна,експеримент 

ална, метода писаних радова 

Слушају, прате, питају 

постављају оглед, посматрају, 

упоређују, бележе, 

објашњавају, користе 

податке, дискутују о 

резултатима, самостално и 

групно истражују, 

извештавају, записују и 

анализирају  

Српски језик, 

Ликовна, 

култура, 

Природа и 

друштво 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши 

самопроцену и процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према имовини 

– рачунарима, сарадња у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и 

рачунара у игри и свакодневном животу; развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; упознавање и употреба једноставних 

програма за рачунарске игре и образовне програме; развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара; развијање конструкторских вештина; 

развијање способности за тимски рад. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Цртамо и 

пишемо 

Цртање и писање текста  - 

Цртање по слободном избору и 

по задатој теми сложенијих 

цртежа комбинованих са 

текстом  - Комбиновање 

појединих алата за цртање и 

писање у решавању конкретних  

проблема; Покретање програма 

Упознавање и употреба 

програма за цртање и 

писање текста у 

комбинацији, као и чување 

и штампање готових 

радова 

-групно и индивидуално 

обучавање коришћења 

програма за цртање и 

писање, презентовањем, 

конкретним практичним 

радом 

-покрећу програм, цртају, 

пишу, боје, креирају, 

меморишу, штампају 

Природа и 

друштво 

Ликовна 

култура 

Српски језик 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши самопроцену и 

процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према имовини – рачунарима, сарадња у 

пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика.  

2. Правимо 

одељењске 

новине 

- Припрема материјала за 

новине  - Уређивање текста и 

цртежа 

Развијање способности за 

коришћење програма за 

цртање и писање 

коришћење рачунара, 

његова примена кроз 

демонстрацију као и 

покретање и затварање 

програма коришћењем 

дискете, практичним 

индивидуалним,   радом, 

коришћење интернета 

-покретање програма за 

цртање, писање и 

коришћење интернета, 

припрема материјала, 

уређивање текста и 

цртежа, израда 

одељењских новина 

Српски језик 

Ликовна 

култура  

 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши самопроцену и 

процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према имовини – рачунарима, сарадња 

у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика.  
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

3. Играмо се 

и снимамо 

- Web - камера  - 

Прикључивање камере на 

рачунар  - Покретање програма 

за снимање  - Меморисање и 

уређивање снимака 

Оспосибити ученике за 

коришћење камере, чување 

и уреживање видео 

снимака. 

- практичним радом 

овладати коришћењем 

компјутерске камере, путем 

демонстрација, групним и 

индивидуалним радом 

- прикључују камеру, 

покрећу програм за 

снимање, меморишу и 

уређују снимке 

пригодним 

свечаностима   

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши самопроцену и 

процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према имовини – рачунарима, сарадња у 

пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика.  

4. Креирамо 

и стварамо   

-Креирамо одељењски CD - 

комбинација снимака web - 

камером, музике, текста, 

фотографија из разних 
ситуација и активности 

одељења; електронска пошта, 

покретање програма, креирање 

поште, слање и примање; 

пригодне активности (Нова 

година, Дан жена, рођендани) 

креирање писма, постера, 

транспарента, позивнице, 

честитке, календара, албума... 

користећи једноставан програм 

и лако обрадив материјал 

(папир, картон, текстил и сл.). 

Примена стеченог знања у 

настави и свакодневном 

животу 

- индивидуални, тимски рад 

кроз креирање, покретање 

програма  чување радова, 

слање поште, компјутерска 
комуникација и 

презентовање наученог   

- покрећу програм, 

креирају одељењски ЦД, 

креирање поште, слање, 

примање иримена 

наученог на  пригодним 

свечаностима    

Српски језик 

Ликовна 

култура  

 

Начин провере постигнућа Оцењује се усменим путем, извођењем практичних вежбања, спровођењем самосталних радова. Ученик, такође, врши самопроцену и 

процену радова осталих ученика. Процењује се: однос према учењу, активност на часу, однос према имовини – рачунарима, сарадња 

у пару или групи степен усвојености садржаја, брзина, тачност и креативност ученика.  
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Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ: Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне 

средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност ученика Корелација 

1. Животна 

средина 

-Сналажење у 

природиИстраживање 

узрочнопоследичних веза у 

животној средини (ваздух, 

вода, земљиште и бука). -

Активно упознавање стања 

животне средине извођењем 

једноставних огледа у 

учионици.  

-стицање знања о 

сналажењу у природи;  -

уочити и истражити 

узрочно-последичне везе у 

животној средини 

фронтални, групни,  рад у 

пару, комбиновани технике 

учења и технике памћења 

(симболизација и 

упрошћавање, 
асоцијативна, когнитивно 

мапирање, грозд)  

усвајање продубљивање  

знања, понављање, 

опажање, откривање и 

увиђање законитости и 

процеса, вежбање, 

саопштавање, израда и 

презентовање 

самосталних, 

експерименталних  

Српски језик 

Математика 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Природа и 

друштво Рука 

у тесту 
Начин провере постигнућа При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према његовим 

индивидуалним могућностима. Процењује се: степен усвојености ученикових знања, умења и навика, однос према учењу, 

испуњавање одрђених норми. 

2. Природне 

појаве и 

промене у 

животној 

средини 

-Разноврсност живог света као 

услов за опстанак 

биодивирзитет 

-проширивање, 

продубљивање и знања 

фронтални, групни,  рад у 

пару, комбиновани технике 

учења и технике памћења 

(симболизација и 

усвајање продубљивање  

знања, понављање, 

опажање, откривање и 

увиђање законитости и 

процеса, вежбање 

СЈ. ЛК, МК, 

ПИД. 

Начин провере постигнућа При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према његовим 

индивидуалним могућностима. Процењује се: степен усвојености ученикових знања, умења и навика, однос према учењу, 

испуњавање одрђених норми. 

3.Заштита 

животне 

средине 

-Активна заштита животне 

средине кроз организовање 

разних акција чувара природе 

ван учионице 

-формирати навике и 

развијати одговоран однос 

према себи и животној 

средини;   

фронтални, групни,  рад у 

пару, комбиновани технике 

учења и технике памћења 

(симболизација и 

усвајање продубљивање  

знања, понављање, 

опажање, откривање и 

увиђање законитости 

СЈ. ЛК, МК, 

ПИД. 

Начин провере постигнућа При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према његовим 

индивидуалним могућностима. Процењује се: степен усвојености ученикових знања, умења и навика, однос према учењу, 

испуњавање одрђених норми. 
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У  ПЕТОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем 

основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и 

спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

– разликује жеље од потреба и наведе 

примере везе између потреба и људских 

права; – препозна своје потребе, као и 

потребе других и да их уважава; – штити 

своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права; – учествује у 

доношењу правила рада групе и поштује 

их; – аргументује потребу посебне заштите 

права детета; – на примеру препозна 

уграђеност права деце у основним 

документима која уређују рад школе; – 

наводи примере и показатеље 

остварености и кршења дечијих права; – 

наводи чиниоце који утичу на остварење 

дечијих права; – поштује права и потребе 

ученика који су у инклузији у његовом 

одељењу/школи; – препозна ситуације 

кршења својих права и права других; – 

идентификује кршење људских права на 

примеру неког историјског догађаја; 

ЉУДСКА ПРАВА  

  

Права детета 

Потребе и права: 

Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у 

учионици. Правила 

рада у учионици, 

доношење групних 

правила. Права детета 

у документима о 

заштити права. 

Посебност права 

детета и људска права. 

Конвенција о правима 

детета. Врсте права. 
Показатељи 

остварености и 

кршења дечијих права 

. Конвенција о правима 

детета у документима 

која се односе на школ 

Дискусија,  

аргументовање,  

дебата,  анализа 

прича, 

објашњава, 

дискускутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење,  

води интервју 

Српски језик и 

књижевност  

Матерњи језик  

Историја  

Ликовна 

култура  

Музичка 

култура  

Информатика и 

рачунарство 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

– поштује правила одељенске заједнице и 

правила на нивоу школе;  – поступа у 

складу са моралним вредностима 

грађанског друштва; – искаже свој став о 

значају правила у функционисању 

заједнице;  – понаша се у складу са 

правилима и дужностима у школи;  – 

наводи начине демократског одлучивања; 

– препозна одговорност одраслих у 

заштити права деце; – објасни улогу 

појединца и група у заштити дечијих 

права; – реално процени сопствену 

одговорност у ситуацији кршења нечијих 

права и зна коме да се обрати за помоћ; 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО  

  

Школа као 

заједница 

Права и функционисање 

заједнице Моје 

заједнице. Школа као 

заједница. Одлучивање у 

учионици и школи. 

Гласање и консензус као 

демократски начини 

одлучивања. 

Одговорности и обавезе 

у заједници Одговорност 

деце. Одговорности 

одраслих (родитеља, 

наставника). Кршење и 

заштита права Шта могу 

и коме да се обратим у 

ситуацијама насиља. 

Комуникативно – 

интерактивни приступ 

уз примену групног, 

индивидуалног и рада 

у паровима; дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа,  примена 

разних техника 

учења,техника ,,грозд”, 

мапе ума, 

индивидуални рад, 

фронтални рад, групни 

рад, кооперативно 

учење, вршњачко 

подучавање, 

истраживачки метод 

Прича,  

објашњава,  

дискутује,  

аргументује,  

анализира, 

изражава 

мишљење,  

презентује 

Српски језик и 

књижевност  

Матерњи језик  

Историја  

Ликовна 

култура  

Музичка 

култура  

Информатика и 

рачунарство 

– препозна и анализира сличности и 

разлике између ученика у групи; – 

прихвата друге ученике и уважава њихову 

различитост; – проналази примере 

моралних поступака у књижевним делима 

које чита, у медијима и у свакодневном 

животу; – наводи примере из свакодневног 

живота предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама; – проналази 

примере нетолеранције и дискриминације 

у књижевним делима која чита; – у 

медијима проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, 

нетолеранције по различитим основама 

икритички их анализира; – препозна и 

објасни врсте 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ  

Сукоби и насиље 

Наши идентитети Наше 

сличности и разлике 

(раса, пол, национална 

припадност, друштвено 

порекло, вероисповест, 

политичка или друга 

уверења, имовно стање, 

култура, језик, старост и 

инвалидитет). 

Стереотипи и 

предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција. Cукоби и 

насиље Сукоби и начини 

решавања сукоба. 

Предности 

конструктивног 

решавања сукоба. Врсте 

насиљa: физичко, 

активно и пасивно 

Комуникативно – 

интерактивни приступ 

уз примену групног, 

индивидуалног и рада 

у паровима; дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа,  примена 

разних техника 

учења,техника ,,грозд”, 

мапе ума, 

индивидуални рад, 

фронтални рад, групни 

рад, кооперативно 

учење, вршњачко 

подучавање, 

истраживачки метод 

Прича,  

објашњава,  

дискутује,  

аргументује,  

анализира, 

изражава 

мишљење,  

презентује 

Српски језик и 

књижевност  

Матерњи језик  

Историја  

Ликовна 

култура  

Музичка 

култура  

Информатика и 

рачунарство 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

насиља; – прави разлику између безбедног 

и небезбедног понашања на друштвеним 

мрежама;  – заштити од дигиталног 

насиља; – анализира сукоб из различитих 

углова (препознаје потребе учесника 

сукоба) и налази конструктивна решења 

прихватљива за све стране у сукобу; – 

аргументује предности конструктивног 

начина решавања сукоба; 

 емоционално, социјално, 

сексуално, дигитално. 

Реаговање на насиље. 

Начини заштите од 

насиља. 

   

– препознаје примере грађанског 

активизма у својој школи и исказује 

позитиван став према томе; – 

идентификује проблеме у својој школи; – 

прикупља податке о проблему користећи 

различите изворе и технике; – осмишљава 

акције, процењује њихову изводљивост и 

предвиђа могуће ефекте; – активно 

учествује у тиму, поштујући правила 

тимског рада (у групној дискусији показује 

вештину активног слушања, износи свој 

став заснован на аргументима, комуницира 

на неугрожавајући начин); – учествује у 

доношењу одлука у тиму/групи поштујући 

договорене процедуре и правила; – 

учествује у извођењу акције; – процењује 

ефекте спроведене акције и идентификује 

пропусте и грешке;– презентује, образлаже 

и аргументује изабрану акцију и добијене 

резултате за унапређивање живота у 

школи. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење 

акција у школи у корист 

права детета Учешће 

ученика у школи.  Избор 

проблема. Тражење 

решења проблема. 

Израда плана акције. 

Анализа могућих 

ефеката акције. 

Планирање и извођење 

акције. Завршна анализа 

акције и вредновање 

ефеката. Приказ и 

анализа групних радова. 

Комуникативно – 

интерактивни приступ 

уз примену групног, 

индивидуалног и рада 

у паровима; дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа,  примена 

разних техника 

учења,техника ,,грозд”, 

мапе ума, 

индивидуални рад, 

фронтални рад, групни 

рад, кооперативно 

учење, вршњачко 

подучавање, 

истраживачки метод 

Прича,  

објашњава,  

дискутује,  

аргументује,  

анализира, 

изражава 

мишљење,  

презентује 

Српски језик и 

књижевност  

Матерњи језик  

Историја  

Ликовна 

култура  

Музичка 

култура  

Информатика и 

рачунарство 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

Усмено, (квалитативно континуирано), посматрање, процењивање, самопроцењивање. 

Кључни појмови: право, демократија, активизам, идентитет 
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА У  ПЕТОМ РАЗРЕДУ: Циљ  наставе у 5. разреду јесте да ученици на примеру старозаветне историје уоче да Бог није одустао од 

остварења свог првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених бића са Богом преко човека, и поред тога што је то први човек Адам 

одбио да испуни. Бог је после греха првог човека променио начин остварења тог циља, али је циљ због кога је свет створен остао исти. Конкретна 

реализација тога циља почиње од избора Аврама и благосиљања јеврејског народа у њему, што означава почетак Цркве која има исту структуру као будуће 

Царство Божије. 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

настава Православног катихизиса у току 5. 

његово предзнање из градива 

Православног катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања. 

Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада 

садржајем 

програма и 

Прелиминарна 

систематизација 

Катихизација као литургијска 

делатност - заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Катихета 

(вероучитељ) би требало 

стално да има науму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као 

настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје 

и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве. 

Активно прати, 

слуша и 

сарађује. 

Учествује у 

активностима: 

рад на тексту 

(Библија – 

Свето Писмо, 

односно Стари 

и Нови Завет, 

по потреби 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- 

наведе неке од карактеристика 

политеистичких религија и културе старог 

века 

РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТ 

Религија и култура 

старог света  

Човекова жеђ за 

Богом и вечним 

Митови и легенде 

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по темама, 

начином остваривања 

програма рада, као и са 

начином вредновања 

њиховог рад 

активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и 

изради 

задатака на 

часу; 

практична 

примена 

стечених знања 

активно 

учешће у раду 

Историја 

(религије и 

културе старог 

света)  

 

људима, за разлику од паганских 

да је рођење 

Христово догађај који дели историју на 

библијских књига, њихове ауторе и 

Библији као светој књизи;  

 

ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

је 

Свето Писмо 

(настанак, подела) 

Реализација програма 

требало би да се одвија у 

складу с принципима 
савремене активне наставе, 

која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У 

току реализације стављати 

нагласак више на 

доживљајно и формативно, а 

мање на сазнајно и 

информативно. 

Активно прати, 

слуша и 

сарађује. 
Учествује у 

активностима: 

рад на тексту 

(Библија – 

Свето Писмо) 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања садржаја програма Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

 преприча библијску причу о постању и 

доживи је као дело љубави Божије  

увиди да је Бог поред видљивог света 

приповест о стварању човека и уочи да 

буде  подстакнут на развијање осећаја 

личне 
наведе неке од последица првородног 

греха по човека и читаву створену 

буде подстакнут на послушност као 

израз љубави према Богу С
Т

В
А

Р
А

Њ
Е

 С
В

Е
Т

А
 И

 Ч
О

В
Е

К
А

 

човека „по 

икони и 

Прародитељски 

изван рајског 

врта (Каин и 

Авељ, Ноје, 

Вавилонска 

кула) 

Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних 

средстава 

  

наведе неке од најважнијих 

старозаветних личности и догађаја  - 

уочи везу старозаветних праотаца и 

патријараха са Христом, - исприча да 

јеврејски народ прославља Пасху као 

успомену на излазак из Египта, -извуче 

моралну поуку из библијских 
приповести, -препозна старозаветне 

личности и догађаје у православној 

иконографији 

С
Т

А
Р

О
З

А
В

Е
Т

Н
 А

 И
С

Т
О

Р
И

ЈА
 С

П
А

С
Е

Њ
А

 

Божији позив  

његови синови  

Мојсије   Пасха 

Овај програм треба реализовати читајући 

кључне одломке из Старог Завета и тумачећи 

их из перспективе будућег Царства Божијег, 

односно из перспективе новозаветних 

догађаја, као што и новозаветне догађаје 

треба тумачити из перспективе другог 

доласка Христовог и Царства Божијег. На 

овај начин ћемо указати ученицима на 

спасење као историјски процес: Стари завет је 

сенка, Нови је икона, а истина је стање света 

у будућем веку (Св. Максим Исповедник) 

Имаући у виду  захтеве наставног програма и 

могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

наведе и протумачи на основном нивоу 

од односа према Заповестима зависила 

подстакнут да примени вредности 

Декалога у свом свакодневном животу. 

ЗАКОН 

БОЖЈИ Божијих 

заповести на 

Садржај Десет 

Божјих 

Смисао 

Декалога као 

припреме за 

Христа 

Десет Божијих  заповести 

треба реализовати на основу 

старозаветног описа давања 

заповести Мојсију на гори 

Синају, указујући да 

суштина овог закона није 

његово индивидуално 

упражњавање и испуњење, 

већ да он има смисао у 

односу човека према Богу и 

другом човеку, односно да 

прописује шта не треба 

учинити другом човеку, на 

основу чега се подвлачи 

значај другог, Бога и човека, 

за живот нас самих. 

запажа, упоређује, 

примењује, повезује, решава 

проблем, организује, 

повезује знања са другим 

областима, ослања се на 

претходно искуство... 

 

Скинију и да у једној реченици каже 

личности јеврејског народа у Обећаној 

светињама посебно место Божијег 

наведе неке од старозаветних пророка  

 су старозаветни пророци 

најављивали долазак Месије 
значај покајања и молитве као „жртве 

угодне Богу“ на основу одељака 

поучних и пророчких књига 

М
Е

С
И

ЈА
Н

С
К

А
 Н

А
Д

А
 

Обећане земље 

(Исус Навин, 

Соломон и 

јерусалимски 

Псалми 

Старозаветни 

Месијанска 

нада 

Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са 

савременим педагошким 

захтевима у погледу 

употребе разноврсних 

метода, облика рада и 

наставних средстава. 

Ученици увиђањем и 

стицањем новог искуства 

долазе до одговора и 

објашњења на задата 

питања; а увиђањем стицање 

новог искуства; примењују 

стечена знања у пракси. 

Активност ученика се прати 

преко ангажовања у пару и 

групи, коментара и одговора 

на постављена питања 

 

Начин праћења и 

процењивања квалитета 

програма 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће 

остварити на два начина:  

 

Кључни појмови: .откривење, Свето Писмо, прародитељски грех, Рајски врт, Пасха, заповест, пророк, Месија, обећана земља, народ Божији 
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Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК) 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА У  ПЕТОМ РАЗРЕДУ: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- поздрави и 

отпоздрави, 

примењујући  

најједноставнија 

језичка средства; 

П 

О 

З 

Д 

Р 

А 

В 

Љ 

А 

Њ 

Е 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени или писани 

импулс саговорника (наставника,  

вршњака, и слично) и иницирање 

упознавања;  успостављања контакта 

(нпр. при сусрету, на разгледници, у 

имејлу, СМС-у). Садржаји Guten 

Morgen / Guten Tag / Guten Abend / 

Hallo! Gute Nacht / Auf Wiedersehen / 

Auf Wiederschauen/ Tschüs! Bis dann. 

Bis später.  Wie geht`s? Wie geht es 

Ihnen?  Danke, gut. Und dir? / Und 

Ihnen? / Und selbst/selber? 
(Интер)културни садржаји: 

формално и неформално 

поздрављање; устаљенa правила 

учтивости, име и презиме, надимци. 

комуникативноинтерактивни 

приступ,  -настава се заснива 

и на социјалној интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног 

или индивидуалног 

решавања проблема, 

потрагом за информацијама 

из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, 

проспекти и аудио 

материјал); -Технике и 

активности: -Слушање и 

реаговање на 

Говор:  -јавно 

обраћање; -излагање 

пред публиком;  -

читање; -спонтанo 

излагање -реализацијa 

увежбане улоге или 

певање. Читање: -

читање ради 

усмеравања -читање 

ради 

информисаностичитање 

ради праћења упутстава 

-читање ради 

Српски језик: 

Вокабулар, 

култура 

представњљања 

Информатика: 

тражење и  -

информатика 

давање 

информација уз 

помоћ ИКТ  

  

Први (еглески) 

и други страни 

језик 

поздрављање и 

представљање 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

представи себе и 

другог; - разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

Представљање 

себе и других; 

давање 

основних 

информација 

о себи; давање 

и  тражење 

основних 

информација 

о другима 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Иницирање упознавања, 

посредовање у упознавању и 

представљање других особа, присутних 

и одсутних, усмено и писано; слушање и 

читањекратких и једноставних текстова 

којим се неко представља; попуњавање 

формулара основним личним подацима 

(пријава на курс, претплата на дечји 

часопис, налепница за пртљаг, чланска 

карта и слично). Садржаји Mein Name ist 

Petra Novak. Ich heiße Petra (Novak). Ich 

bin Petra (Novak). Wie heißt du? Wie 

heißen Sie? Wie heißt ihr? Wer ist das?  

Das ist Markus. Das ist meine Lehrerin, 

Frau Simin. /Freut mich.  Meine Eltern 

heißen Zorica und Drago. Woher kommst 

du? Woher kommt ihr? Woher kommen 

Sie?  Ich komme aus Serbien.  Ich wohne 

in Smederevo. Wo wohnst du? Wie ist 

deine Adresse/Telefonnummer Презент 

слабих глагола и најфреквентнијих јаких 

глагола (schlafen, fahren, essen, lesen, 

geben, nehmen, sprechen).  Употреба 

одређеног, неодређеног, негационог, 

присвојног члана у номинативу и 

акузативу. Употреба нултог члана. 

Употреба упитних заменица и прилога 

(wer, was; wo, wie, wann). Употреба 

показне заменице das.  Исказна и упитна 

реченица – положај глагола/ред речи. 

(Интер)културни садржаји: формално и 

неформално представљање, именовање 

сродства, име и презиме, земље 

немачког говорног подручја. 

команде наставника на 

страном језику или са аудио 

записа  -Рад у паровима, 

малим и великим групама  -

Мануелне активности 

(израда паноа, презентација, 

зидних новина, постера и 

сл.). -Вежбе слушања  -Игре 

примерене узрасту -

Класирање и упоређивање  

Писмено изражавање: -

повезивање гласова и групе 

слова; -замењивање речи 

цртежом или сликом; -

проналажење недостајуће 

демонстративноилустративна 

-

брејнсторминг, ИКТ методе, 

рад у паровима, малим и 

великим групама, 

активности ,вежбе и 

слушања, 

узрасту и дидактичком 

комуникативноинтерактивни 

приступ   

-разумевање  - 

уочавање  -

препознавање  -

одговарање  -

извршавање 

Писмено 

изражавање: -

повезује -

замењује  -

проналази  

Овладава 

Артикулише 

Карактерише 

Разјашњава 

Класификује себе 

и друге Користи 

научено у новим 

и конкретним 

Конструише 

реченицу 

Географија: 

Немачка 

карактеристика  

  

-Други и први 

страни језик   

  

  

Информатика: 

Проналажење 

информација на 

интернету 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- разуме упутства и 

налоге и реагује на 

њих; 

Разумевање и 

давање 

једноставних 

упутстава и 

налога 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање налога и 

упутстава и реаговање на њих 

(комуникација у учионици – упутства и 

налози које размењују учесници у 

наставном процесу, упутства за игру и 

слично). Садржаји Komm her! Kommt an 

die Tafel!  Setz dich! Setzt euch! Mach(t) 

das Buch auf/zu! Lies/Lest vor! Hör(t) zu! 

Sing(t) mit! Sprich/Sprecht nach! Hör/Hört 

zu!Steh(t) auf! Pass(t) auf! Gib dein Buch 

an Petra! Gebt mir eure Hausaufgaben! 

Kannst du mir dein Heft geben? Kann ich 

dein Heft bekommen? Императив  – 

потврдни и одрични облици 2. лица 

једнине и множине. Употреба негационе 

партикуле nicht.  Императив глагола са 

наглашеним префиксом. (рецептивно) 

Модални глаголи у љубазно 

формулисаним молбама, упутствима и 

предлозима.(рецептивно) Ред речи у 

реченицама са императивом. 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости, песме.   

комуникативноинтерактивни 

настава, 

демонстративноилустративна 

-

малим и великим  групама 

игре примерене 

узрасту и дидактичком 

 

-Разуме садржај и 

структуру теме -

Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст  -Увиђа 

узајамни однос  -

Изводи закључке  

-Детектује у 

говору -Разликује; 

Одваја -Испитује  

-Уобличава -

Групише   

-налази најбоље 

решење решење; 

Кратко описује; 

Одабира  -Издваја 

-Формулише -

Проширује 

вокабулар -

Објашњава  -

Формулише  -

Уопштава -

Смишља нове 

реченице; 

Планира -

Комуницира  -

Закључује -

Оцењује и 

процењује 

сопствени 

напредак 

-други и први 

страни језик  

  

Српски језик: 

упућивање 

позива  

  

Информатика: 

проналажење 

информација на 

интернету 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

разуме једноставна и 

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на 

њих, уз визуелну 

подршку (знакови, 

симболи и сл.) и без 

ње 

Исказивање 

правила 

понашања 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање 

једноставних исказа у вези са  

правилима понашања. Садржаји 

Silence. Ilestinterditdefairedubruit. 

Entrée libre. Ne pas nourrir les animaux. 

Именице. Негацијаne pas + инфинитив 

(рецептивно). 

Униперсоналнеконструкције(il est...). 

(Интер)културни садржаји: понашање 

на јавним местима, значење симбола. 

комуникативноинтерактивни 

демонстративноилустративна 

м -

дијалошка метода, ИКТ 

метод

симулације,  драматизација,  

у паровима, малим и великим 

групама 

- Држи се одређених 

вредности  што се 

испољава кроз 

понашање   -

Ефикасно организује 

време како би 

испунио захтеве 

који се тичу 

оргнизације, 

породице и себе.  - 

-други и први 

страни језик 

Српски језик: 

упућивање 

позива 

Информатика: 

проналажење 

информација на 

интернету, 

прављење 

позивница 

Ликовна 

култура:  

- разуме позив и 

реагује на њега; - 

упути позив на 

заједничку активност; 

Позив и 

реаговање на 

позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање 

кратких једноставних позива на 

заједничку активност и реаговање на 

њих, усмено или писано (позив на 

рођендан, журку, на игру, у биоскоп) 

Садржаји Spielen wir 

Fußball/Tischtennis/  Monopoly? Komm, 

wir spielen Schach! Wir spielen 

Basketball. Spielst du mit?Möchtest du 

zu meiner Party kommen? Komm zu 

mir! Gehen wir ins Kino?Ja, gerne. 

/Leider kann ich nicht. Ich muss lernen. 

/Nien, ich habe keine Lust. Употреба 

глагола кретања са акузативом. 

Употреба предлога (an, in, auf). 
(Интер)културни садржаји: прикладно 

прихватање и одбијање позива, 

рођендани, прослава рођендана, игре 

демонстративноилустративна 

-

нуелне 

узрасту и дидактичком 

 

држи се одређених 

вредности  што се 

испољава кроз 

понашање   -

Ефикасно организује 

време како би 

испунио захтеве 

који се тичу 

оргнизације, 

породице и себе.  -

Показује 

професионалну 

преданост и етику  у 

свакодневном раду.  

-Преиспитује судове 

и мења понашање у 

светлу нових 

чињеница. -Цени 

људе због онога што 

јесу, а не на основу 

изгледа 

Српски језик: 

изражавање 

молби и 

захтева, давање 

обавештења, 

учтива 

комуникација 

први страни 

језик 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве и реагује на 

њих; - упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве; - искаже и 

прихвати захвалност 

на једноставан начин; 

Исказивање 

молбе, 

захтева и  

захвалности 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање 

једноставних исказа којима се тражи 

помоћ, услуга или обавештење; 

давање једноставних кратких 

одговора одговора на исказану молбу 

или захтев; изражавање и прихватање 

захвалности у усменом и писаном 

облику. Садржаји Kann ich dir/Ihnen 

helfen?/ Ich habe eine Bitte. Möchtest du 

eine Orange? Kannst du mir bitte eine 

Orange geben? Ich möchte eine Tasse 

Tee.Kannst du mir ein Stück Torte 

geben?Danke. Vielen Dank. Ich danke 

dir. / Bitte. Nichts zu danken./Gern 

geschehen. Употреба неодређеног 

члана у номинативу и акузативу.  

Употреба модалних глагола у 

презенту. (Интер)културни садржаји: 

правила учтиве комуникације 

комуникативноинтерактивни 

 
монолошко-дијалошка 

брејнсторминг, ИКТ методе, 

класирање и упоређивање, 

пантомима 

- 

-Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст -Детектује 

у говору -Разликује; 

Одваја -Уобличава -

Налази најбоље 

решење; Кратко 

описује; Одабира  -

Формулише  -

Уопштава -Смишља 

нове реченице; 

Планира -

Комуницира  -

Оцењује и 

процењује 

сопствени напредак 

први страни 

језик  

Српски језик: 

изражавање, 

молби и захтева 

давање 

обавештења, 

учтива 

комуникација 

- разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; - 

упути једноставне 

честитке; 

ЧЕСТИТАЊЕ Садржаји Alles Gute zum Geburtstag! 

Liebe Lina, zum Geburtstag Viel Glück 

... Ich gratuiere dir/Ihnen zum Jubileum. 

Frohe eihnachten/Ostern. Употреба 

личних заменица у номинативу, 

дативу и акузативу. (Интер)културни 

садржаји: најзначајнији празници и 

начин обележавања / прославе 

комуникативноинтерактивни 

 
монолошко-дијалошка 

брејнсторминг, ИКТ методе, 

мануелне 

вежбе слушања, игре, 

-Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст -Детектује 

у говору -Разликује; 

Одваја -Уобличава -

Налази најбоље 

решење; Кратко 

описује; Одабира  -

Формулише  -

Уопштава -Смишља 

нове реченице; 

Први страни 

језик 

Културолошке 

сличности и 

разлике  

Географија: 

Празници 

широм света  

Информатика: 

Проналажење 

података на 

интернету 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме једноставан  

опис живих бића, 

предмета, места и 

појава; - опише жива 

бића, предмете и 

места и појаве 

једноставним 

језичким средствима; 

Описивање 

живих бића, 

предмета, 

места и 

појава 

Meine Schwester ist groß und 

schlank.Wie sind deine Augen?Blau oder 

grün. Ihr Hund ist 2 Jahre alt, klein und 

schwarz. Er frisst gern Kekse.Das ist 

mein Zimmer. Es ist klein aber schön. Es 

gefällt mir sehr. Anna ist meine beste 

Freundin. Sie ist nett und freundlich. Sie 

hilft mir gern. Ich wohne in Bonn. Bonn 

ist eine schöne Stadt am Rhein. 

Употреба придева и прилога као 

именског дела предиката уз глагол 

sein. Присвојни детерминативи у 

номинативу, дативу и акузативу. Ред 

речи у исказноји упитној реченици. 

Предлози уз глаголе мировања. 

(Интер)културни садржаји: култура 

становања, однос према живој и 

неживој природи 

комуникативноинтерактивни 

 
монолошко-дијалошка 

брејнсторминг, ИКТ методе, 

класирање и упоређивање, 

пантомима 

- 

-Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст -
Детектује у говору 

-Разликује; Одваја 

-Уобличава -

Налази најбоље 

решење; Кратко 

описује; Одабира  

-Формулише  -

Уопштава -

Смишља нове 

реченице; Планира 

-Комуницира  -

Оцењује и 

процењује 

сопствени 

напредак 

Биологија: 

карактеристике 

живих бића, 

биљни и 

животињски свет  

Географија: 

Велика Британија 

карактеристике  

Српски језик: 

Описивање 

живих и неживих 

бића  

Првии страни 

језик   

Информатика: 

Проналажење 

информација на 

интернету 

-разуме једноставне 

исказе о уобичајеним  

и тренутним  

активностима и 

способности-ма и 

реагује на њих; -

опише и планира 

уобичајене и 

тренутнe активности 

кратким 

једноставним 

језичким средствима; 

-опише шта уме/не 

уме да (у)ради; 

Описивање 

уобичајених и 

тренутних 

активности, 

планова и 

способности 

Was machst du jetzt/heute Nachmittag? 

Ich mache meine Hausaufgaben. Ich 

wohne  ganz oben im Haus/im fünften 

Stock.  Hast du eine Wohnung oder ein 

Haus?  Wann gehst du schlafen? Hast du 

freitags immer Deutsch. Ich gehe dreimal 

der Woche zum Training. Употреба 

прилога за време и место 

(donnerstags/da, dort, hier) .  Ред речи у 

исказној, упитној и узвичној 

реченици. (Интер)културни садржаји: 

радно време, разонода, живот 

породице. 

комуникативноинтерактивни 

ативна 

 
монолошко-дијалошка 

брејнсторминг, ИКТ методе, 

вежбе слушања, игре, 

-Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст -
Детектује у говору 

-Разликује; Одваја 

-Уобличава -

Налази најбоље 

решење; Кратко 

описује; Одабира  

-Формулише  -

Уопштава -

Смишља нове 

реченице; 

Први страни језик 

Културолошке 

сличности и 

разлике  

Географија: 

Празници широм 

света  

Информатика: 

Проналажење 

података на 

интернету 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; -изрази 

основне потребе, 

осете и осећања 

кратким и 

једноставним  

језичким средствима; 

Исказивање 

потреба, осета и 

осећања 

Ich bin durstig. Ich habe Hunger. Mir 

ist kalt/heiß. Ich bin müde/tautrig/froh. 

Möchtest du schlafen?  Etwas Wasser 

trinken? Möchtest du ein 

Käsebrot?Личне заменице у 

номинативу, дативу и акузативу. 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; употреба емотикона 

комуникативноинтерактивни 

демонстративноилустративна 

-

раживачке 

методе, 

Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст  -Увиђа 

узајамни однос  -

Изводи закључке  

-Детектује у 

говору -Разликује;  

-Одваја -Испитује  

-Уобличава -

Групише  -Налази 

најбоље решење; 

српски језик 

Изражавање 

заповедног 

начина, 

драматизација 

текста  

  

Информатика: 

Употреба 

емотикона у 

онлајн 

комуникацији 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/ 

метеоролошко м 

времену и реагује на 

њих; - тражи и даје 

кратка и једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошко м  

времен 

Исказивање 

времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

Wo ist dein Sportzeug? Wo liegt die 

Schweiz auf der Landkarte? Wo ist die 

Bank? Ich bin vor /neben / hinter der 

Garage. Meine Mutter ist auf dem 

Markt/ im Supermarkt / bei ihrer 

Frisörin. Die Bäckerei ist neben der 

Schule. Meine Stadt ist in Nordserbien. 

Enschuldigung, wie kommen ich zum 

Theater? – Gehen Sie nur geradeaus, 

etwa 50m. Употреба датива и 

акузатива уз глаголе мировања и 

кретања у простору. Прилози за 

место: geradeaus, links, rechts. 

(Интер)културни садржаји: јавни 

простор, култура становања 

комуникативноинтерактивни 

демонстративноилустративна 

-

метод

методе, 

Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст  -Увиђа 

узајамни однос  -

Изводи закључке  

-Детектује у 

говору -Разликује;  

-Одваја -Испитује  

-Уобличава -

Групише  -Налази 

најбоље решење; 

Информатика: 

Проналажење 

информација на 

интрнету  

Математика: 

величине, 

јединице мере 

код нас и у 

Немачкој, односи 

Физичко 
васпитање: 

простор и 

кретање, испред, 

иза, поред, 

изнад… Српски 

језик: поређење 

придева Први 

страни језик  
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неп 

рипадање, 

поседовање/не 

поседовање и реагује 

на њих; - тражи и да 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неп 

рипадање, 

поседовање/не 

поседовање 

Изражавање 

припадања/ 

неприпадања 

и 

поседовања/ 

непоседовања 

Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias 

Katze. Mein Hund ist nicht da. Das ist 

das Haus von meinen Eltern. Mimi ist 

die Katze von Barbara. Hast du einen 

Kugelschreiber? Ich brauche einen 
Regenschirm. – Hier ist mein 

Kugelschreiber. Употреба присвојних 

чланова. Изражавање припадности 

предлогом von + датив. 

(Интер)културни садржаји: породица 

и пријатељи, однос према 

животињама, кућни љубимци 

комуникативноинтерактивни 

демонстративноилустративна 

-

 

методе, 

Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст  -Увиђа 

узајамни однос  -

Изводи закључке  -

Детектује у говору 

-Разликује;  -

Одваја -Испитује  -

Уобличава -

Групише  -Налази 

најбоље решење; 

српски језик 

изражавање 

припадања Први 

страни језик 

Грађанско 

васпитање: однос 

према другима 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/ 

метеоролошко м 

времену и реагује на 

њих; - тражи и даје 

кратка и једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошко м  

времен 

Изражавање 

допадања/ 

недопадања 

Ich mag Rockmusik. Ich liebe meine 

Familie und meine Freunde. Ich 

schwimme gern.Mein Lieblingssport ist 

Volleyball. Skifahren finde ich doof.Wie 

findest du die neue Mathelehrerin? Ich 

finde sie nett. Презент модалног  

глагола mögen  Сложенице – род и 

грађење: (рецептивно). Глагол  finden 

за изражавање допадања/ недопадања. 

(Интер)културни садржаји: уметност 

(књижевност за младе, стрип, филм, 

музика...), храна, спорт. 

комуникативноинтерактивни 

приступ,  

демонстративноилустративна 

-

методе, 

Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст  -Увиђа 

узајамни однос  -

Изводи закључке  -

Детектује у говору 

-Разликује;  -

Одваја -Испитује  -

Уобличава -

Групише  -Налази 

најбоље решење; 

Српски језик: 

Изражавање 

допадања, 

Стрипови, књиге 

Први страни језик 

Информатика: 

писање имејла 

Физичко и 

здравствено 

васпитање: 

спортови и 

здравље Музичка 

култура: филмска 

музика  

Ликовна култура:  

дечји филм као 

вид уметности 
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ИСХОДИ  

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност 

 ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

-разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

-тражи и пружи 

основне  информације 

у вези са количинама 

и бројевима; -изрази 

присуство и одсуство 

некога или нечега; 

Изражавање 

количине и 

бројева 

Wie viele Menschen stehen da? Wieviel 

Butter brauchst du für den Kuchen? 200 

Gramm. Gibt es etwas Butter im 

Kühlschrank?Nein, wir brauchen Butter. 

Ich kaufe vier Flaschen Öl, eine Packung 

Salz, einen Becher Joghurt, zwei 

Schachteln Pralinen. Was kostet das? 

Das macht 15,50 Euro. Meine 

Einkaufsliste: zwei Kilo Äpfel, drei Liter 

Milch, ein Pfund Kaffee. Употреба 

језичких средстава квантификације. 

Употреба лексике којом се именује 

амбалажа. Исказивање количине и 

цене. Бројеви до 100. (Интер)културни 

садржаји: друштвено окружење, путо 

комуникативноинтерактивни 

демонстративноилустративна 

-

методе, 

Анализира -

Рашчлањује -

Категорише  -

Упоређује -Прави 

контраст  -Увиђа 

узајамни однос  -

Изводи закључке  -

Детектује у говору 

-Разликује;  -

Одваја -Испитује  -

Уобличава -

Групише  -Налази 

најбоље решење; 

математика 
количина, бројеви 

до 100 Мерне 

јединице за 

количину  Први 

страни језик 

Српски језик: 

тражење 

информација о 

количини и цени, 

бројиве и 

небројиве 

именице 

Географија: 

путовање у земље  
Начин праћења и процењивања квалитета програма  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и 

процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног 

оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), 

сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног 

временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, 

као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. То се 

постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, 

примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да 

начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним 

часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у 

наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик. Предвиђена је израда једног писменог 

задатка у току школске године. По завршетку сваке теме наставници:  препознају како исходи из програма помажу у праћењу и вредновању напредовања ученика;   

показују већу спремност да прате и вреднују различите активности ученика у различитим облицима рада користећи адекватне инструменте. Неопходно је пратити: 

резултате које остварује, процес учења и напредовања, начин на који долази до резултата, сарадњу, иницијативу, креативност, упорност, ангажовање. Праћење и 

вредновање постигнућа ученика је подршка напредовању ученика и један од фактора мотивације ученика за учење и образовање уопште. Праћење и вредновање 

сопственог рада је одлика рефлексивног практичара и чинилац развоја способности ученика да могу самостално да прате и вреднују свој рад и постигнућа.   У оквиру 

ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ:   Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 72/09, 52     

(формативно и сумативно оцењивање) 

Кључни појмови: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ: 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 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1.Упознавање са 

основним 

елементима 

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, начином 

прикупљања материјала и прилога за 

презентацију и документацију 

Упознавање ученика са 

основним појмовима и 

циљевима програма. 

Дискусија, 

аргументовање, 

дебата,  анализ 

Прича,  

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење, 

 

2.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. 

Прикупљање података (разговор са 

родитељима, наставницима и другим 

члановима заједнице, коришћење штампаних 

извора и информација из медија). 

функционисања нивоа 

и органа власти. 

Упознавање мера 

власти. Упознавање 

права и одговорности 

грађана на нивоу 

локалне заједнице. 

Повезивање властитог 

искуства  

интерактивни 

приступ уз примену 

групног, 

индивидуалног и 

рада у 

паровима;дискусија, 

аргументовање, 

дебата, 

анализа,израда 

презентација, 

Причају, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење,  

презентује 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

3.Избор 

проблема на 

коме ће се 

радити 

Процењивање прикупљених података, 

дискусија о проблемима и избор заједничког 

проблема.   

 

Развијање способности 

критичког расуђивања 

и одговорног 

одлучивања и делања. 

Дискусија, 

аргументовање,  

дебата,  анализа  

 

Прича,  

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење 

 

4.Сакупљање 

података о 

изабраном 

проблему 

Идентификовање извора информација: 

упознавање са изворима података. Упознавање 

са техникама и поступцима прикупљања 

информација .Подела на истраживачке тимове 

и припрема потребних материјала: Сакупљање 

података о изабраном проблему  посете 

ученика различитим организацијама и 

институцијама и организовање гостовања 

особа из организација или институција које се 

баве решавањем изабраног проблема. Разговор 

о прикупљеним подацима. 

Обучавање за тимски 

начин рада. Развијање 

комуникацијских 

вештина неопходних 

за сарадничко 

понашање Развијање 

способности критичког 

расуђивања и 

одговорног 

одлучивања и делања 

Комуникативно – 

интерактивни 

приступ уз примену 

групног, 

индивидуалног и 

рада у 

паровима,дискусија 
аргументовање, 

дебата,  анализа,  

израда 

презентација, 

израда 

диференцираних 

задатака, примена 

разних техника 

учења,техника 

,,грозд”, мапе ума, 

индивидуални рад, 

фронтални рад,  

Прича,  

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

прикупља 

података, 

анализира, 

изражава 

мишљење,   
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

5.Израда студије Подела ученика на четири студијске 

групе: упознавање са деловима 

студије и задацима студијских 

група. Разврставање и 

класификовање сакупљених 

материјала према захтевима делова 

студије.  Критеријуми за израду 

студије: упознавање ученика са 

мерилима за израду и процену 

студије. Израда студије: ученици 

раде на два дела студије - показни 

део (пано) и документациони део. 

Припрема за јавну презентацију: 

ученици се упознају са циљевима 

јавног представљања и припремају 

презентацију у складу са упутством 

(симулација презентације). 

Развијање 

комуникацијских 

вештина неопходних за 

сарадничко понашање у 

оквирима вршњачке 

групе. Развијање 

способноси критичког 

мишљења и 

аргументовања и 

залагања за сопствене 

ставове. 

Комуникативно – 

интерактивни приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и рада у 

паровима; дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа,  израда 

презентација, израда 

диференцираних задатака, 

примена разних техника 

учења,техника ,,грозд”, 

мапе ума, индивидуални 

рад, фронтални рад, групни 

рад, кооперативно учење, 

вршњачко подучавање 

Прича,  

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

прикупља 

податке,  

анализира, 

изражава 

мишљењ 

 

6.Јавна 

презентација 

Јавно представљање разредне 

студије 

Ученици пред жиријем и 

публиком предствљају 

своје делове разредне 

студије и oдговарају на 

пита 

Презентација,дискусија, 
аргументовање, дебата,  

анализ 

Прича,  

објашњава, 

дискусија, 
аргументује, 

анализира, 

презентује  

 

7.Осврт на 

научено 

Израда кратког писаног осврта на 

научено као део документације: 

ученици бележе утиске о личном и 

заједничком раду и напредовању 

Ученици анализирају и 

повезују стечана знања и 

вештине и њихову 

употребљивост у 

свакодневном животу 

Дискусија, аргументовање, 

дебата,  анализ 

Прича,  

објашњава, 

дискутује, 

аргументује 
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе у 6. разреду јесте да се покаже да је Син Божји постао нови Адам, преко кога се 

остварује јединство створене природе и Бога. У контексту догађаја везаних за Христа треба ученицима скренути пажњу на слободу како Бога, тако и 

човека, као кључног елемента у остварењу јединства Бога и тварне природе у коме створена природа превазилази смрт. Треба нагласити, такође, да се у 

случају Христа слобода човека у односу на Бога изражава као вера у Бога Oца и његово обећање, односно као љубав према Богу Oцу која кроз литургију 

чини присутним у историји оно што нам је Бог обећао да ће се десити на крају, а то је Царство Божје. То треба довести у везу са дефиницијом вере код ап. 

Павла (Јев. 11,1 и даље), коју он поистовећује с љубављу, односно са литургијском заједницом 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. Тајна Христова - 

јединство Бога и човека 

(Литургија као тајна 

Христова) 

Немогучност  света и човека да 

постоје вечно без заједнице са 

Богом - Тајна Христова - 

истинити Бог и истинити Човек - 

Тајна Христова као Литургија 

ученик уме да објасни својим 

речима да човек и природа 

могу вечно постојати само у 

слободној и личној заједници 

са Богом. Закључује да је Исус 

Назарећанин Син Божији, 

метода:текстуална, 

демонстративни и 

дијалошки, 

комбиновани рад 

oблици: фронтални, 

групни, индивидуал 

посматрају, 

анализирају, 

уочавау, закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају питања, 

дискутују 

Српски 

језик 

2. Рођење Христово “од 

Духа Светог и Марије 

Дјеве”(Улога слободе 

Марије Дјеве у рођењу 

Спаситеља:девичанство 

Богородице) 

Рођење Христово (библијска 

приповест) - Рођење Христово - 

значај човекове слободе за 

његово вечно постојање и 

Богородичиног слободног 

пристанка да роди Христа 

Објаснити ученицима значење 

новозаветног текста о 

Богородици. Обрадити 

знаачење текста тропара на 

Божић 

демонстративна, 

дијалошка, игровне 

активности,  

дијалошка. oблици: 

фронтални, групни, 

рад у паровима, 

индив комбиновани. 

посматрају уочавају, 

анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној  теми. 

Српски 

језик, 

Историја 

3. Христос је Син 

Божији који је постао 

човек , нови Адам, да 

би сјединио створену 

природу с Богом (Први 

и четврти васељенски 

сабор – Символ вере) 

Символ вере - Христос - 

савршени Човек и савршени Бог 

(тумачење одлуке Халкидонског 

сабора 

Да спозна да је Бог Отац 

личност и да је он узрок 

постојања Божијег. Уме да 

објасни чињеницу да је Црква 

икона Царства Небеског. 

Објаснити појам усиновљење. 

методе:  дијалошка, 

демонстративна, 

практични рад и  

комбиновани рад. 

oблици: фронтални, 

групни, 

индивидуални,  

комбиновани. 

посматрају, 
уочавају, 

анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној  теми. 

Историја   
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

4. Улога Бога у спасењу 

света (свет не може да 

постоји без заједнице са 

Богом) 

Бог- Стаситељ света - 

Бог не врши насиље над 

слободом човеково 

описује појам  слободне 

заједнице из свог искуства. 

Уме да објасни слободу и 

начин спасења кроз 

Литургију. 

демонстративни, 

дијалошка и практични рад 

–комбиновани рад oблици: 

фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални. 

посматрају, слушају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају питања, 

сарађују, пишу. 

Историја   

5. Улога човека у спасењу 

света (слобода човека је 

пресудна за спасење света; 

осврт на првог Адама и 

његова улога у спасењу) 

Значај човекове слободе 

за спасење света - Улога 

првосазданих у спасењу 

света 

Ученик уочава разлику 

између Адама и Христа као 

новог Адама, као два 

различита извора слободе. 

методе:  

демонстративна,дијалошка, 

интерактивне. oблици: 

фронтални, групни, 

индивидуални,  

комбиновани. Цртање. 

Посматрају и 

слушају, уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају питања, 

сарађују, пишу. 

српски језик 

6. Христово страдање и 

Васкрсење 

Христово страдање и 

Васкрсење - Значај 

Христовог страдања и 

Васкрсења за спасење 

света  - Литургијски 

живот у Христу као 

израз слободе човекове  

 

Описати догађај Христовог  

страдања и Васкрсења као 

израз слободне воље 

љубави. Ученик пише 

кратак есеј о Христовом 

Васкрсењу. Христово 

Васкрсење је залог 

свеопштег Васкрсења.    

методе:  

демонстративна,дијалошка, 

интерактивне. oблици: 

фронтални, групни, 

индивидуални,  

комбиновани. 

Посматрају и 

слушају, уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају питања, 

сарађују, пишу. 

српски језик  

  

музичка 

култура 

7. Христов живот у 

православној 

иконографији 

Христов живот у 

православној 

иконографији 

детаљним описом  иконе 

Христовог рођења, 

закључити да дете Христос 

није као остале бебе. 

Ученик уме да опише да је 

на икони Христос приказан 

као Бог и као човек 

демонстративна, 

дијалошка, интерактивне. 

oблици: фронтални, 

групни, индивидуални,  

комбиновани. 

посматрају, уочавају, 

анализирају, 

закључују, сарађују, 

пишу, постављају 

питања, дискутују о 

одређеној  теми. 

српски језик  

  

ликовна 

култура 
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК) 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 

остварују овладавањем комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика. Циљ наставе страног језика у основном 

образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеёу, уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

Говори о себи и 

својим 

интересовањима 

(којим се спортом 

бави, шта ради у 

слободно време), 

да изрази 

припадање, да 

говори о облачењу 

и да описује уз 

помоћ боја 

Представљање 

себе и других; 

Именовање 

активности; 

Изражавање 

припадања и 

поседовања; 

Боје; Одевни 

предмети 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама: Да говори или пита нешто 

више о себи и другима, да пише 

саставе о омиљеним стварима и 

активностима, да чита о другима, 

дијалози, певање песмица  Садржаји: 

Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Ski 

fahren? Kannst du inlineskaten? Nein, 

aber ich will es lesen. Ich will Tennis 

spielen. Dann musst du einen Tenniskurs 

besuchen. Wem gehört die Sporttasche? 

Sie gehört Tina. Kann ich mal dein Handy 

haben? Ja natürlich! Bitte sehr! Ist das 

dein Sweater? Nein, mein Sweater ist rot. 

Презент модалних глагола Посесивне 

заменице у номинативу и акузативу; 

Нулти члан: - уз називе спортова: 

Fuβball spielen, Gymnastik treiben 

(Интер)културални садржаји: учтиво 

питање, формално и неформално 

обраћање 

Комуникативноинтерактивни 

приступ, циљни језик 

употребљава се у учионици у 

добро осмишљеним 

контекстима од интереса за 

ученике, у  пријатној и 
опуштеној атмосфери; -

наставник мора бити сигуран 

да је схваћено значење 

поруке укључујући њене 

културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 

битно је значење језичке 

поруке; -настава се заснива и 

на социјалној интеракцији;   

Говор:  -јавно 

обраћање 

(саопштења, давање 

упутстава и 

информација) -

излагање пред 

публиком предавања, 

презентације 
репортаже, 

извештавање и 

коментари о неким 

догађајима и сл.) -

читањем писаног 

текста пред 

публиком; -

спонтаним излагањем 

или излагањем уз 

помоћ визуелне 

подршке -

реализацијом 

увежбане улоге или 

певањем. 

Српски језик: 

Модални 

глаголи, 

исказивање 

заповести, 

присвојна 

заменица  

  

Физичко 

васпитање: 
спортови, 

кретање 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

Да говори о 

путовањима и 

плановима, да 

исприча шта ће 

радити на 

распусту, да  да 

изрази своје жеље, 

да опише време и 

временске појаве, 

да разуме прогнозу 

Давање и 

тражење 

информација о 

себи и другима; 

Припрема, 

планирање, 

организација, 

подела послова 

Годишња доба; 

Развијање 

позитивног 

односа према 

животној 

средини и 

другим живим 
бићима 

(описивање 

времена, 

прогноза) 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама: Дијалози, писање састава 

на тему одмора, представљање, читање 

кратких текстова, прављење анкете, 

интервју, певање песмице  Садржаји: 

Wohin fährst du in Urlaub? / in den 

Ferien?Nach Spanien/An den Bodensee. 

Warum fährst du ans Meer? Ich will 

baden. Wann beginnt die Schule? Im 

Herbst. Wie ist das Wetter bei euch? Es 

ist sonning. Es regnet. Фреквентне 

предлоге: за правaц кретања: zum Arzt, 

nach Deutschland, in die Stadt; Изведене 

придевe са наставцима -bar, -lich и -ig: 

lesbar, sommerlich, windig (рецептивно). 

(Интер)културални садржаји: учтиво 

обраћање и постављање питања, имена 

географских појмова 

Наставник упућује ученике у 

законитости усменог и 

писаног кода и њиховог 

међусобног односа; Сви 

граматички садржаји уводе 

се индуктивном методом 

кроз разноврсне 

контекстуализоване примере 

у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких 

објашњења. 

Читање: читање ради 

усмеравања;  читање 

ради информисаност; 

читање ради праћења 

упутстава; читање 

ради задовољства. 

Разумевање писаног 

језика: уочавање 
дистинктивних 

обележја која указују 

на граматичке 

специфичности 

Информатика: 
проналажење 

информација на 

интернету  

Географија: 

Планине , 

језера, градови 

у Европи ( 

Немачка и 

Србија) и мора  

Географија 
Прогноза, 

временске 

прилике  

Српски језик: 

предлози 

кретања и 

грађење 

придева 

Да каже још нешто 

од основнеих 

информација о 

себи (када је рођен 

и када слави 

рођендан), да 

разуме бројеве, 

датуме и године, да 

честита некоме 

рођендан и да 

напише честитку 

ипозивницу за 

рођендан, да 

изрази заповест, 

молбу, захвалност, 

извињење  

Представљање 

себе и других; 

Датуми; 

Честитање; 

Писање 

позивница; 

Изражавање 

заповести, 

молби, 

захваљивање, 

извињавање 

Wann bist du geboren? 

Neunzehnhunderneunundneunzig. Wann 

hast du Geburtstag? Am 25. Mai Soll ich 

etwas mitbringen? Ja, bitte, bring einen 

Kuchen mit. Für wen sind die Pralinen? 

Für dich! Одређени члан уз датуме: am 

6. MärzРедне бројеве до 30. Године. 

Фреквентне предлоге за намену: fur 

Kinder  Императив; Упитне реченице 

са упитним речима на w-: wer, was, 

wann, wo, warum, womit, wie oft, wie 

viel.  Упитне реченице: а) које 

захтевају одговоре Ja/Nein; 

(Интер)културални садржаји: 

честитање, прикладно прихватање и 

одбијање позива, рођендани, прослава 

рођендана 

Ученици се посматрају као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину; уџбеници 

представљају извор 

активности и морају бити 

праћени употребом додатних 

аутентичних материјала; -

учионица је простор који је 

могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у 

дан; -рад на пројектукао 

задатку који остварује 

корелацију са другим 

предметима и подстиче 

ученике на студиозни и 

истраживачки рад; 

тачно/нетачно, 

вишеструки избор; 

извршавање 

прочитаних 

упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

повезивање гласова и 

групе слова; 

замењивање речи 

цртежом или сликом; 

проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење 

"уљеза",осмосмерке, 

укрштене речи и сл 

Информатика: 
проналажење 

информација на 

интернету   

Српски језик: 

писање 

честитки, 

позивница, 

предлози, 

правопис: 

писање датума 

и редних 

бројева  

Музичка 

култура: певање 

песа 

560 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

Да именује делове 

тела, да именује неке 

болести и називе 

лекова, да каже да 

како се осећа и да ли 

га нешто боли, да 

разговара са лекаром 

или да купује у 

апотеци   

Именовање 

делова тела; 

Изражавање 

физичких 

сензација и 

потреба; 

Was tut dir weh? Mir tut der Kopf 

weh. Ich habe Husten. Nimm 

Hustensaft! Личне заменице у 

номинативу, акузативу и дативу: 

ich, mir, mich. (Интер)културални 

садржаји: учтиво обраћање, 

тражење савета 

Технике и активности:  

-динамично смењивање 

техника / активности које не 

би требало да трају дуже од 

15 минута. -Слушање и 

реаговање на команде 

наставника на страном језику  

Конвертује облике 

речи  •Разликује  

•Означава •Описује 

•Дискутује 

•Објашњава  •Наводи 

пример  •Лоцира у 

тексту •Парафразира  

•Резимира •Преводи 

Биологија: 

људско тело  

Информатика: 

проналажење 

информација на 

интернету  

Српски језик: 

личне заменице 

кроз падеже 

Да говори о здрављу, 

да именује животне 

намирнице, да 

разуме рецепте за 
јела, да напише 

рецепт, да успостави 

дијалог са 

продавцима, да 

разуме и изрази 

дозволу и забрану, да 

објашњава узрок уз 

помоћ зависних 

реченица 

Изражавање 

обавезе, забране, 

недостатака 

Садржаји: Was darf ein Vegetarier 

essen? Ein Vegetarier darf viel Obst 

und Gemüse essen. Ich treibe Sport. 

Nie / ab und zu / selten/ manchmal 

/oft/ regelmäßig/ jeden Tag.  Warum 

darf Vati nicht mehr rauchen? Weil 

Rauchen gefährlich ist.  Везнике за 

зависно-сложене реченице 

(рецептивно); релативне заменице 

и прилоге (рецептивно): weil, ob, 

dass. (Интер)културални садржаји: 

кулура живљења, однос према 

своме телу и здрављу  

 

са аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди али и 

активности у вези са радом у 

учионици: цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, итд.). 

-Рад у паровима, малим и 

великим групама 

(минидијалози, игра по 

улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности 

(израда паноа,презентација, 

зидних новина, постера и 

сл.). 

Користи научено у 

новим и конкретним 

ситуацијама Утврђује 

•Прилагођава 

•Примељује  

•Именује  

•Конструише 

реченицу •Склапа 

реченицу 

•Демонстрира 

•Открива 

информације 

•Успоставља контакт  

•Процењује  

•Истражује 

•Илуструје 

Биологија 

исхрана и 

здравље  

Информатика: 

проналажење 

информација на 

интернету  

Српски језик: 

модални 

глаголи, 

зависне 

реченице, 

прилошке 

одредбе: никад, 

ретко, често, 

сваког дана 

Да преприча неки 

догађај, да говори у 

прошлости, да 

разуме текстове 

написане у прошлом 

времену, да исприча 

шта је видео или чуо, 

да напише писмо о 

својим доживљајима 

Тражење и 

давање 

обавештења 

Wann wirst du beim Arzt? Ich war 

gestern beim Arzt. Wo ist Karin 

gewesen? Sie ist in Belgrad gewesen 

Прилоге и прилошке одредбе (и 

рецептивно и продуктивно) а) за 

време: gestern, vor einer Woche, 

letztes Jahr  претерит помоћних и 

модалних глагола  в) перфект 

слабих и најфреквентнијих јаких 

глагола; 

-одговарање на једноставна 

питања у вези са текстом, 

тачно/нетачно, вишеструки 

избор; -извршавање 

прочитаних упутстава и 

наредбиПисмено 

изражавање: -повезивање 

гласова и групеслова; -

замењивање речи цртежом 

или сликом; -проналажење 

недостајуће речи 

Разуме садржај и 

структуру теме 

•Анализира 

•Рашчлањује 

•Категорише  

•Упоређује •Прави 

контраст  •Увиђа 

узајамниоднос  

•Изводи закључке  

•Детектује у говору 

Српски језик, 

Грађење и 

употреба 

прошлог 

времена, 

неформално 

писање писма 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

  перфект најфреквентнијих 

глагола са наглашеним и 

ненаглашеним префиксима 

(Интер)културални садржаји: 

друштво, окружење, важнији 

догађаји 

 Разликује •Одваја 

•Испитује  

•Уобличава •Налази 

најбоље решење 

 

Да се оријентише 

у граду, да научи 

како се зову 

установе у граду 

и одређена места, 

да договори 

виђења, да чита 

туристичке 

брошуре о 

местима 

Стамбена насеља - како 

станујемо (блок, 

насеље, кућа ...) 

Споменици и 

знаменитости у 

великим градовима; 

Исказивање просторних 

односа и величина 

Wohin stellen wir die 

Lampr?Neben 

демонстративноилустративна 

 

дијалош

малим и великим 

примеренеузрасту и 

комуникативноинтерактивни 

приступ 

Формулише и гради 

нове структуре од 

постојећег знања и 

вештина. •Проширује 

вокабулар 

•Објашњава  

•Формулише питања 

•Уопштава •Смишља 

нове реченице  

•Побољшава изговор 

Интегрише постојећа 

знања •Организује 

свој и рад у 

групи•Планира 

•Предлаже начине 

рада •Доводи у везу 

теме 

Информатика:пр 

оналажење 

информација на 

интернету  

  

Српски језик: 

предлози  

  

Географија: 

положај градови  

  

Историја: 

упознавање град 

Да пита за пут, да 

опише пут, да се 

оријентише у 

центру града, да 

чита са мапе, да 

се сналази у 

саобраћају 

Примање и давање 

позива за учешће у игри 

/ групној активности; 

Исказивање просторних 

односа и величина 

(Идем, долазим из..., 

Лево, десно..) 

Разумевање и давање 

једноставних упутстава 

и команди; Молбе и 

изрази захвалности 

Садржаји: Hast du Lust ins Kino 

zu gehen? Ja, gern. / Ich habe 

keine Lust, ins Kino zu gehen. 

Entschuldigung, wie komme ich 

zum Kino? Immer geradeaus... 

dann  links/rechts...Фреквентни 

предлози за означавање 

положаја у простору; Предлози 

са дативом или акузативом. 

Кретање и мировање. 

(Интер)културални садржаји: 

понашање на јавним местима, 

 садржајима из 

свакодневног живота  

Просуђује о 

вредности материјала 

за дату сврху. 

•Комуницира  

•Закључује 

•Консултује се са 

наставником и 

вршњаци Приказује 

продукте пројектне 

наставе 

Српски језик: 

предлози  

  

Историја: 

важније 

институције  

  

Информатика:пр 

оналажење 

информација на 

интернету 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

Да опише 

уређење 

куће/стана/собе, 

да уреди 

стамбени 

простор, да чита 

огласе 

Стамбена насеља - како 

станујемо (блок, 

насеље, кућа ...) 

Обавезе у кући, 

уређење простора у 

којем се живи, промене 

у сопственом кутку 

(постери, нове боје... ) 

Исказивање просторних 

односа и величина 

Wohin stellen wir die Lampe? Neben dem 

Tisch. Wo steht das Bett? An der Wand. 

Wohin legst du die Bücher? Ins Regal. Wo 

liegt das Handy?Auf dem Sofa. Wie sieht dein 

Zimmer aus? Es ist groß und hell.  

Фреквентни предлози за означавање 

положаја у простору. Предлози са дативом 

или акузативом. Мировање/ Кретање.  

Глаголи: liegen, legen, stellen, stehen. 

Описни придеви у саставу именског 

предиката, а само изузетно у атрибутивној 

функцији (рецептивно). (Интер)културни 

садржаји: култура становања, однос према 

живој и неживој природи.  

 Препоручује, вршњацима 

и анставнику своје идеје  

  

Пасивно je свестан 

одређеног стимулуса. 

Пример: •Слуша друге са 

поштовањем • Слуша и 

запамтити имена људи 

који су му представљени 

Информатика:пр 

оналажење 

информација на 

интернету  

  

Српски језик:  

Предлози  

  

Техничко 

образовање: 

стамбени 

простор 

Начин праћења и 

процењивања 

квалитета 

програма 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним 

вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 

самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) 

прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса 

образовања). Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. 

Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешакаТо се постиже оцењивањем 

различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, 

примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања 

неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама 

активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса 

вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на 

релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик.  Предвиђена је израда једног писменог задатка у току школске године. По завршетку сваке 

теме наставници:  препознају како исходи из програма помажу у праћењу и вредновању напредовања ученика; показују већу спремност да прате и 

вреднују различите активности ученика у различитим облицима рада користећи адекватне инструменте. Неопходно је пратити: резултате које 

остварује, процес учења и напредовања, начин на који долази до резултата, сарадњу, иницијативу, креативност, упорност, ангажовање. Праћење и 

вредновање постигнућа ученика је подршка напредовању ученика, један од фактора мотивације ученика за учење и образовање уопште, праћење и 

вредновање сопственог рада, одлика рефлексивног практичара, чинилац развоја способности ученика да могу самостално да прате и вреднују свој 

рад и постигнућа.  У оквиру ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ: - Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 72/09, 52 (формативно и сумативно оцењивање)  

Кључни појмови: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање пожељног понашања у 

складу са принципима одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1.ОДРЖИВОСТ, 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И УТИЦАЈ ЧОВЕКА 

Развијање пожељног понашања у 

складу са принципима етичности 

и права будућих генерација на 

локалну животну средину, 

природу и биодиверзитет. 

Спровођење акција – заштита и 

одрживост животне средине 

-да ученици примењују 

образовање за заштиту и 

одрживост животне средине -

да развијају радозналост -да 

подстичу на размишљање о 

животној средини 

-фронтални  -

индивидуални  -

групни 

-слуша   -говори -

пита -посматра -

пише -црта -стиче 

самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -акција 

чувара природе 

биологија, - 
географија - 

ликовна 

култура   

2.ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Развијање вредности, ставова, 

вештина и понашања у складу са 

одрживим развојем. Рационално 

коришћење природних ресурса. 

Спровођење акција – одговоран 

однос према одрживости 

животне средине 

-да развијају вредности, 

ставове, вештине и понашање 

-да науче како рационално да 

користе природне ресурсе -

развијање одговорности 

фронтални  -

индивидуални  -

групни 

-слуша   -говори -

пита -посматра -

пише -црта -стиче 

самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -акција 

чувара природе 

биологија, - 
географија - 

ликовна 

култура   

3. ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

Развијање способности да 

препознају и изаберу квалитетан 

и здрав стил живота. Усвајање 

правила понашања која 

доприносе очувању здравља. 

Спровођење акција – здравствена 

култура 

- да науче да на основу 

стечених знања препознају и 

изаберу квалитетан и здрав 

стил живота 

фронтални  -

индивидуални  -

групни 

-слуша   -говори -

пита -посматра -

пише -црта -стиче 

самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -акција 

чувара природе 

биологија, - 
географија - 

ликовна 

култура   
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

4. ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 

Развијање свести о 

угрожености домаћих 

животиња, огледних 

животиња и крзнаша. 

Развијање љубави 

према кућним 

љубимцима. 

Спровођење акција – 

брига о животињама 

- да поседују развијену 

свест о личном ангажовању 

у заштити животиња -

развијање здравог односа 

према животињама 

фронтални  -индивидуални  

-групни 

-слуша   -говори -

пита -посматра -пише 

-црта -стиче 

самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -акција 

чувара природе 

биологија, - 
географија - 

ликовна 

култура   

5. ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ 

ЖИВОГ СВЕТА 

Развијање, иницијатива 

за активно учествовање 

и одговорност у 

заштити и одрживости 

природе и 

биодиверзитета. 

Упознавање 

заштићених биљака и 

животиња Србије. 

Спровођење акција – 

обележавање дана 

планете и светског дана 

заштите животне 

средине.  

 

-да поседују потребу за 

личним ангажовањем у 

заштити и одрживости 

животне средине, природе 

и биодиверзитета -да 

поседују иницијативу за 

активно учествовање 

фронтални  -индивидуални  

-групни 

-слуша   -говори -

пита -посматра -пише 

-црта -стиче 

самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -акција 

чувара природе 

биологија, - 
географија - 

ликовна 

култура   
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Разред:    ШЕСТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлост је проширивање знања 

из области опште културе;оспособљавање ученика да боље разумеју свет и време у коме живе;упознавање ученика са са специфичностима динамике 

културних промена;развитак свести ученика о континуитету и разноврсности историјских појмова и процеса; оспособљавање ученика да науче како 

да сагледају себе у контексту „другог“; 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

УВОД -проширивање знања из области 

опште културе -оспособљавање 

ученика да кроз упознавање 

начина живота људи у 

прошлости боље разумеју 

садашњост -развој способности 

проналажења, анализирања 

,примене и саопштавања 

информација -развој мотивације 

за учење 

- разумевање појма 

свакодневни живот; - 

разумевање значаја 

проучавања 

свакодневног живота у 

прошлости; - усвајање и 

продубљивање знања о 

разликама између 

свакодневног живота 

данас и у прошлости 

- договор -

дискусија - 

координација - 

разговор  

 

- договор -  дискусија - 

координација - разговор, 

запажање -слушање -постављање 

питања -цртање -развијање 

критичког мишљења -читање -

анализирање историјских 

изворезакључивање 

осамостаљивање приликом 

прикупљања и сређивања 

историјских података  -дискусија 

историја 

ГРБОВИ И 

ЗАСТАВЕ 

НЕКАД И САД 

-упознавање са појмом застава и 

грбова њихових функција 

итд.почев од садашњости према 

прошлости -развој способности 

проналажења, анализирања, 

примене 

- упознавање са улогом 

и значајем грбова и 

застава / хералдика - 

упознавање са улогом и 

значајем грбова и 

застава у прошлости 

српског народа  

дискусија - 

разговор -договор -

израда цртежа -

прикупљање 

илустрација -

израдаPower Point 

презентација -

припрема 

тематског квиза 

закључивање -запажање -слушање 

-постављање питања -цртање -

развијање критичког мишљења -

читање-  

 

историја 

3. ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

саопштавања информација -

развој мотивације за учење 

- упознавање са улогом 

и значајем грбова и 

застава - упознавање са 

дискусија - 

разговор -договор -

израда цртежа 

-осамостаљивање приликом 

прикупљања и сређивања 

историјских података дискусија 
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

 -развој креативности -развој 

сарадње са другима-проширивање 

знања из области опште културе -

оспособљавање ученика да кроз 

упознавање начина живота људи у 

прошлости боље разумеју 

садашњост -да ученици науче да 

сагледају себе уконтексту другог да 

би сопствени идентитет што 

потпуније интегрисали у 

садашњост 

улогом и значајем грбова и 

застава у прошлости српског 

народа 

прикупљање, 

илустрација -

израдаPower Point 

презентација -

припрема тематског 

квиза-анализирање 

историјских изворе 

  

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

-проширивање знања о 

свакодневном животу у Средњем 

веку на тлу Европе и посебно на 

тлу средњовековне Србије  -

упознавање са начином исхране, 

одевања ,становањем, 

замковима,витешким 

турнирима,друштвеним 

животом...у наведеном периоду -

развој способности 

- упознавање са свакодневним 

животом у средњем веку  - 

упознавање са свакодневним 

животом српског народа у 

средњем веку - подстицање 

ученика на самостални 

истраживачки рад - развијање   

-закључивање -

запажање -слушање 

-постављање 

питања -цртање -

развијање 

критичког 

мишљења -читање -

анализирање 

историјских изворе 

-осамостаљивање   

- дискусија - разговор -

договор -израда паноа -

израдаPower Point 

презентација -

радионица -изложба -

израда сценарија -

израда костима 

историја 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

проналажења, 

анализирања,примене и 

саопштавања информација -развој 

мотивације за учење -развој 

креативности -развој сарадње са 

другима   -развијање 

мултикултурализма поштовање и 

очување светске културне баштине  

унапређење основних вредности 

нпр. толеранције ,људских права и 

демократије 

способности повезивања знања 

из различитих области 

- дискусија - 

разговор -договор -

израда паноа, 

израда поинт 

презентације-

радионица -изложба 

-израда сценарија -

израда костима 

-изложба -

„моднаревија“ -

представа/игроказ -

фотографије 

историје 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ  РАЗРЕДУ: Циљ предмета је да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје 

вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. Увод Поглед уназад – подсећање на садржаје 

програма грађанског васпитања за 5. и 

6. разред (права и одговорности на 

нивоу школе/локалне заједнице; 

активно учешће у  животу 

школе/локалне заједнице; школска 

правила и процедуре, мере власти) 

Представљање циљева, задатака,  

садржаја и метода рада 

Кроз подсећање и обнављање 

знања стечених у претходним 

разредима који се тичу активизма и 

партиципације ученика на нивоу 

школе и локалне заједнице, 

ученици се упознају са циљевима 

предмета у овом разреду кроз 

појмове политика, држава, власт и 

грађанин. 

Дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа 

прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење 

 

2. Грађанин Појмови политика и грађанин у 

савременом друштву. Одговоран и 

активан грађанин – знања, вештине, 

особине, вредности и понашање 

одговорног и активног грађанина. 

Декларација о људским правима и 

конвенција о правима детета. Улога 

детета као грађанина. Права и 

одговорности појединца. Породица, 

школа, локална заједница, држава -  

заједнице у којима живимо.  Начини 

развијања грађанске одговорности: 

институционални и 

ванинституционални.  Појам и значај 

волонтерског покрета. Извођење 

волонтерске акције и анализа. 

Разумевање значења кључних 

појмова који се односе на 

грађанина, државу и власт; 

схватање историјског развоја 

грађанских права и слобода. 

Упознавање са карактеристикама 

одговорног и активног грађанина; 

разумевање места и улоге детета 

као грађанина у друштву. 

Разумевање односа између 

грађанских права, појединаца и 

општег добра; упознавање са 

начинима развијања грађанске 

одговорности. Разумевање 

волонтерског покрета и значаја 

волонтерских акција 

Комуникативно – 

интерактивни приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и рада у 

паровима; дискусија, 

аргументовање, израда 

презентација, израда 

диференцираних 

задатака, примена разних 

техника учења,техника 

,,грозд”, мапе ума, 

индивидуални рад, 

фронтални рад, групни 

рад, кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, 

самосталан рад 

прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење, 

спроводи 

анкету 

Историја  

  

Географија  

  

Српски језик 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

3. Држава и 

власт 

Држава - појам и историјски контекст 

развоја државе.  Власт - неопходност 

постојања власти; 

ограничена/неограничена власт; 

владавина појединца/владавина закона; 

демократија, устав (Устав Србије и 

права детета, Конвенција о дечијим 

правима); нивои власти (локални, 

покрајински и републички) и подела 

власти  (законодавна, извршна и 

судска) 

Разумевање неопходности 

постојања власти; упознавање са 

концептом ограничене власти. 

Дискусија, 

аргументовање, дебата, 

анализа, рад у мањим 

групама или паровима, 

примена разних техника 

учења,техника ,,грозд”, 

мапе ума, индивидуални 

рад, фронтални рад, 

групни рад, кооператив 

учење, вршњачко 

подуча. самосталан рад 

прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење 

Историја 

4.Ученички 

парламент и 

иницијатива 

Ђачки парламент – место и улога 

ђачког парламента по одредбама 

Закона о основама система образовања 

и васпитања. Начин функционисања 

ђачког парламента. Иницијатива – 

избор теме демократском процедуром 

и покретање иницијативе да се о њој 

расправља у Ђачком парламенту (ако у 

школи не постоји Ђачки парламент, 

иницијатива може да се односи на 

његово оснивање). 

Упознавање са институцијом 

Ученичког парламента.  

Подстицање ученика да се 

ангажују у различитим 

иницијативама и акцијама.  

Разумавање значаја иницијативе за 

постизање промена у друштвеној 

зајеници. 

Комуникативно – 

интерактивни приступ уз 

примену групног, 

индивидуалног и рада у 

паровима; дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа,  израда 

презентација 

прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење, 

планира  

води 

интервју 

Историја  

  

Географија  

  

Српски језик 

5. Осврт на 

научено 

Израда речника кључних појмова са 

којима су се ученици упознали на 

часовима грађанског васпитања током 

школске године. Размена ученичких 

искустава о активностима 

реализованим на часовима грађанског 

васпитања и процена корисности и 

употребљивости стечених знања и 

вештина  за свакодневни живот 

Ученици анализирају и повезују 

стечана знања и вештине и њихову 

употребљивост у свакодневном 

животу 

Дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа 

прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ  РАЗРЕДУ: Циљ наставе у 7. разреду јесте да ученици систематски упознају православну веру у њеној, 

литургијској, социјалној 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 света обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 

националну припадност и верско образовање 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. Бог у кога 

хришћани 

верују јесте 

Света 

Тројица 

Бог је Света Тројица   Библијска и 

светоотачка сведочанства о Богу као 

светој Тројици    - Богослужбена 

сведочанства о Богу као Светој 

Тројици (крштење,евхаристија)    - Бог 

је Света Тројица (Отац,Син и Дух 

Свети су три вечне,конкретне 

личности)   - Света Тројица је један Бог 

(нераздељивост Божанске природе и 

несливеност Божанске личности)    

Ученик треба да схвати да 

хришћански Бог није монада, тј, 

индивидуа, него да је Бог личност, 

тј. Света тројица, заједница три 

личности. Ученик уме да објасни 

учење о делатностима конкретних 

личности Свете Тројице, закључује 

да је љубав начин да мноштво буде 

један. 

методе: текстуална, 

демонстративни и 

дијалошки, 

комбиновани рад 

oблици: фронтални, 

групни, индивидуални. 

посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају 

питања, 

дискутују о 

одређеној теми 

 

2. Узрок  

Божијег 

постојања је 

личност 

Бога Оца 

Љубав као израз слободе   - Слобода се 

изражава као љубав   - Бог Отац 

изражава своје слободно постојање као 

љубав према Сину и Светом Духу 

љубав      Личност може постојати само 

у слободном односу љубави према 

другој личности   - Имена Свете 

Тројице показују да су то имена за 

однос 

Усвојити Православно схватање да 

се љубављу изражава слобода. Да 

уме да опише схватање Цркве да је 

узрок постојања Божијег Личност 

Бога Оца 

методе:  

демонстративна, 

дијалошка, игровне 

активности, 

комбиновани рад, 

дијалошка. oблици: 

фронтални, групни, рад 

у паровима, 

индивидуални, 

комбиновани 

Посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

сарађују, пишу, 

постављају 

питања, 

дискутују о 

одређеној  теми. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

3. 

Антрополошке 

последице вере 

у Бога као 

Свету Тројицу 

Постојање као заједница слободе  - 

Антрополошке последице вере у 

Свету Тројицу 

Да спозна да је Бог Отац личност и 

да је Бог створио човека по икони 

својој, што значи да је и човек 

створен као личност, а то значи да 

је човек по свом постојању 

слободан. 

методе:  дијалошка, 

демонстративна, 

комбиновани рад. 

oблици: фронтални, 

групни, индивидуални,  

комбиновани. 

Посматрају 

и слушају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају 

питања, 

сарађују, 

пишу 

 

4. Заједница са 

Светом 

Тројицом кроз 

Литургију 

Пројављивање Свете Тројице кроз 

Литургију   - Пројављивање нашег 

истинског постојања у будућности 

кроз Литургију   - Крштење и 

Литургија као практично 

исповедање вере у Свету Тројицу 

Схватити да се човек у Литургији 

обожује. Уме да објасни да су све 

службе Христове, и да све заједно 

чине Тело Христово – Цркву. 

Схавата Крштење као улазак у 

Литургијску заједницу. Разуме 

смисао доласка и учествовања у 

Литургији. 

методе:  

демонстративни, 

дијалошка и практични 

рад – комбиновани рад 

oблици: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални,  

комбиновани 

Посматрају 

и слушају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају 

питања, 

сарађују, 

пишу 

историја 

5. Света 

Тројица у 

православној 

иконографији 

Света Тројица у Православној 

иконографији -уочавање  разлике 

измећу иконографског приказивања 

Св.Тројице у православној и 

римокатоличкој традицији 

Оспособити ученике да опишу 

учење Цркве о иконопису Свете 

Тројице. Ученик уме да нацрта 

своју икону Свете Тројице. Уочити 

разлику између иконографског 

приказивања Свете Тројице у 

православној и римокатоличкој 

традицији..    

методе:  

демонстративна,дијало 

шка, интерактивне. 

oблици: фронтални, 

групни, индивидуални,  

комбиновани. Цртање 

Посматрају 

и слушају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају 

питања, 

сарађују, 

пишу 

ликовна 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК) 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ:  Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- Опише догађаје 

са распуста, - 

Опише време - 

Говори о 

прошлости 

Заједничке 

активности и 

интересовања у 

школи и ван ње 

(изласци, 

договори, 

преузимање 

одговорности у 

договореној 

ситуацији) 

Договор и 

узајамно 

поштовање 

међу 

члановима 

породице као и 

према другим 

особама 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Писање кратких састава 

на тему ,,распуст’’. Разумевање и 

реаговање на састав вршњака. 

Разумевање текстова из уџбеника. 

Одговарање на питања из текста. 

Давање информације, нпр. Какво је 

данас време. Описивање куће или 

стана Садржаји Wie war es in Ferien?/ 

Wo warst du? Mit wem?/ Was hast du 

gemacht?/ Wie war das?/ Wie war das 

Wetter?/ Wie sieht es aus?/ Wie ist ihr 

Zimme?r/ Wohnung/ Wo war sie in den 

Ferien?/ Was mag sie?/ Was will sie heute 

Abend machen? Присвојне заменице у 

дативу Предлог ,,са Перфекат 
правилних и неправилних глагола 

(Интер)културни садржаји:  

Описивање активности на 

путовању,описивање градова,земаља 

,предела,времена 

Комуникативноинтерактивни 

приступ, циљни језик 

употребљава се у учионици у 

добро осмишљеним 

контекстима од интереса за 

ученике, у  пријатној и 

опуштеној атмосфери; -

наставник мора бити сигуран 

да је схваћено значење 

поруке укључујући њене 

културолошке васпитне и 

социјализирајуће елементе; -

настава се заснива и на 

социјалној интеракцији;, 

Говор:  -јавно 

обраћање  -излагање 

пред публиком 

предавања, 

презентације, 

репортаже, 

извештавање и 

коментари о неким 

догађајима и сл.) -

читањем писаног 

текста пред 

публиком; -

спонтаним излагањем 

или излагањем уз 

помоћ визуелне 
подршке -

реализацијом 

увежбане улоге или 

певањем. 

Српски језик: 

Вокабулар, 

географија 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- Говори о својим 

плановима за 

будућност - 

Изражава наде и 

жеље - Говори о 

занимањима - Даје 

образложења - 

Прави план - 

Говори о 

прошлости - 

Изражава 

претпоставке 

Образовни 

систем у 

другим 

земљама 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Говорити о плановима за 

будућност, извештавати о прошлости 

садашњости и будућности  Говорити о 

предностима и манама различитих 

занимања, одредити особине које су 

потребне за одређено занимање, 

написати биографију, дати савет у 

тражењу посла Садржаји Ich glaube 

,dass... Oliver sagt,dass... Welche Berufe 

sind das?Ich möchte Zahnarzt 

werden,weil...Wo hat er sein Praktikum 

gemacht?Was möchte er später als Beruf 

machen? Зависне реченице dass, weil 

Модални глаголи (Интер)културни 

садржаји: Планови за будуће занимање 

Описивањ различитих врста занимањ 

Наставник упућује ученике у 

законитости усменог и 

писаног кода и њиховог 

међусобног односа; Сви 

граматички садржаји уводе 

се индуктивном методом 

кроз разноврсне 

контекстуализоване примере 

у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких 

објашњења 

Читање: читање ради 

усмеравања;  читање 

ради информисаност; 

читање ради праћења 

упутстава; читање 

ради задовољства. 

Разумевање писаног 

језика: уочавање 

дистинктивних 

обележја која указују 

на граматичке 

специфичности 

Српски језик  

  

  

  

-Други и први 

страни језик   

  

  

Информатика: 

Проналажење 

информација на 

интернету 

- Говори о 

пријатељству - Уме 

да замоли за помоћ 

- Да понуди помоћ 

- Наведе и 

упоређује особине 

- Даје комплименте 

Вршњачка 

комуникација и 

људска права 

(толеранција 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Прављење дијалога са 

другом у учионици на тему домаћих 

задатака,писмених задатака,помоћи 

око израде задатака Описивање 

другова из разреда 

Садржаји Hilfst du mir bitte?Ich helfe 

dir. Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich 

mag dich sehr.Freundlich/freundlicher/am 

freundlichsten. Fleissig/fleissiger /am 

fleissigsten.Ich finde nicht wichtig , dass 

Личне  заменице у дативу Компарација 

придева (Интер)културни садржаји: 

поштовање другова,пружање помоћи 

пријатељу пријате песме. 

Ученици се посматрају као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину; уџбеници 

представљају извор 

активности и морају бити 

праћени употребом додатних 

аутентичних материјала; -

учионица је простор који је 

могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у 

дан-рад на пројекту као 

задатку који остварује 

корелацију са другим 

предметима и подстиче 

ученике на студиозни и 

истраживачки рад; 

Извршавање 

прочитаних 

упутстава и наредби. 

Писмено 

изражавање: 

повезивање гласова и 

групе слова; 

замењивање речи 

цртежом или сликом; 

проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење 

"уљеза", осмосмерке, 

укрштене речи и сл.   

-други и први 

страни језик  

  

Српски 

језик:упућивање 

позива  

  

Информатика:пр 

оналажење 

информација на 

интернету  

  

Музичко 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- разуме 

једноставна и 

пажљиво исказана 

правила 

коришћења 

електронских 

медија ; - говори 

шта се сме а шта не 

сме -  даје упутства 

- Наводи услове и 

време 

Сналажење у 

раду с 

компјутером 

Употреба 

информација из 

медија и јачање 

медијске 

писмености 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање 

једноставних исказа у вези са  правилима 

понашања. Разумевање израза који се 

користе у новим технологијама (медијима). 
Садржаји Runterladen / anmachen/ausmachen/ 

schicken/checken/öffnen/schliessen/ Datei/ der 

Brief. Wie oft bist du im Internet/ Hier darf 

man das Handy nicht benutzen/ Du sollst die 

Spülmaschine ausräumen. Ich sehe fern,wenn 

ich meine Hausaufgabe gemacht habe. 

Модални глаголи.Реченице са wenn 

(Интер)културни садржаји:  Коришћење 

електронских медија Поштовање правила 

понашања 

Технике и активности:  

  

-динамично смењивање 

техника / активности 

које не би требало да 

трају дуже од 15 

минута. -Слушање и 

реаговање на команде 

наставника на страном 

језику или са аудио 

записа 

•Прави контраст  

•Конвертује облике 

речи  •Разликује  

•Означава •Описује 

•Дискутује 

•Објашњава  •Наводи 

пример  •Лоцира у 

тексту •Парафразира  

•Резимира •Преводи 

Српски језик: 

изражавање 

забрана Други 

страни језик  

  

  

  

  

Internet 

Elektronski 

mediji 

- каже шта му се 

допада а шта не - 

опише особе и 

ствари - купује 

одећу - изражава 

мишљење о 

статистици 

Изражавање 

допадања/ 

недопадања 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Изражавање 

допадања/недопадања (мода, дизајн). 
Садржаји Das gefällt mir. / Eine tolle Jeans / 

Ein neues Handy/Einen tollen Hund Körper/ 

Kleidung/ Farben und Formen Деклинација 

придева (Интер)културни садржаји: мода, 

дизајн   

 

-Рад у паровима, малим 

и великим групама 

(минидијалози, игра по 

улогама, симулације 

итд.). Мануелне 

активности (израда 
паноа,презентација, 

зидних новина, постера 

и сл.). 

•Утврђује 

•Прилагођава 

•Примељује  

•Именује  

•Конструише 

реченицу •Склапа 

реченицу 
•Демонстрира 

•Открива 

информације  

•Процењује  

•Истражује 

Српски језик 

Изражавање 

допадања, 

Стрипови, 

књиге Први и 

други страни 

језик 

Информатика: 

писање имејла 
Физичко и 

здравствено 

васпитање: 

спортови и 

здравље 

Музичко: 

филмска музика 

Ликовно: дечји 

филм као вид 

уметности 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- Изражава 

претпоставке  - 

Описује особе - 

Користи датуме - 

Говори о школи - 

Разуме кратку 

причу 

Исказивање 

претпоставки 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Изражавање претпоставки, 

описивање особа ,  коришћење датума ,  

Повезивање датума рођења и познатих 

личности , описивање школске 

свакодневнице , читање и разумевање приче 

Садржаји Erste/ zweite/ dritte. Angela Merkel 

ist am ... geboren. Welches Datum ist heute? 

Schulzeit/ Note/ stressing. Am ersten Tag... In 

der siebten Klasse Редни бројеви. Придеви у 

дативу (Интер)културни садржаји:  

Употреба датума,школа 

-одговарање на 

једноставна питања у 

вези са текстом, 

тачно/нетачно, 

вишеструки избор; -

извршавање прочитаних 

упутстава и наредби. -

повезивање гласова и 

групе слова; -

замењивање речи 

цртежом или сликом; -

проналажење 

недостајуће речи   

•Анализира 

•Рашчлањује 

•Категорише  

•Упоређује •Прави 

контраст  •Увиђа 

узајамни однос 

•Одваја •Изводи 

закључке  •Детектује 

у говору •Разликује 

•Испитује  

•Уобличава •Налази 

најбоље решењ 

Други страни 

језик  

  

Српски језик: 

изражавањпретп 

оставке 

Начин праћења и 

процењивања 

квалитета програма 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним 

вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 

самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког 

нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса 

образовања). Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност 

наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. То се постиже 

оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и 

вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и 

врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација 

процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и 

комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик.  Предвиђена је израда једног писменог задатка у току школске године. По 

завршетку сваке теме наставници:  препознају како исходи из програма помажу у праћењу и вредновању напредовања ученика; показују већу 

спремност да прате и вреднују различите активности ученика у различитим облицима рада користећи адекватне инструменте. Неопходно је 

пратити: резултате које остварује, процес учења и напредовања, начин на који долази до резултата, сарадњу, иницијативу, креативност, 

упорност, ангажовање. Праћење и вредновање постигнућа ученика је подршка напредовању ученика, један од фактора мотивације ученика за 

учење и образовање уопште, праћење и вредновање сопственог рада, одлика рефлексивног практичара, чинилац развоја способности ученика да 

могу самостално да прате и вреднују свој рад и постигнућа.  У оквиру ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ: - 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 72/09, 52 (формативно и сумативно оцењивање) 

Кључни појмови: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ  СПОРТ  

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ  РАЗРЕДУ: Разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем допринесе остваривању 

циља физичког васпитања као и интегралног дела васпитно-образовног система у целини,а да се при том,задовоље потребе ученика,његова радозналост и 

жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у оквиру 

теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

ОДБОЈКА -одбијање 

лопте 

прстима и 

чекићем, -

сервис, -

смеч, -блок, 

-техника и 

тактика, -

суђење 

ученика  

  

 

Циљ предмета физичко 

васпитањеизабрани спорт је да ученици 

задовоље своја интересовања,потребе за 

стицање знања,способности за бављење 

спортом као имтегралним делом физичке 

културе и настојања да се стечена знања 

примењују у животу(стварање трајне 

навике за бављење спортом и учешћем на 

такмичењима). Ученик треба развити 

моторичке способности, стећи, усавршити 

и применити моторичка и теоријска знања 

и умења,задовољити социјалне 

потребе,утицати на естетско изражавање 

и научити да поштује друге у игри и 

свакодневном животу, fair play. 

методе: -метода 

демонстрације, прктичног 

вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: - 

обучавање, увежбавања, 

организовање утакмица, 

тестирања,мерења. oблици: 

- Комбинује се 

индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у 

фискултурној сали или 

школском дворишту у 

зависности од наставне 

јединице. 

Посматрање, слушање, 

увежбавање одређених 

елемената, усавршавање 

садржаја у жеља за што бољим 

извођењем и резултатима. 

Примењује научено и развија 

физичке 

способностибрзину,снагу 

издржљивост, 

координацију,прецизност, 

равнотежу и гипкост. 

физика 

биологија 

Начин провере 

остварености стандарда 

постигнућа 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења, Учешће на такмичењу 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ  РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

УВОД -проширивање знања из области опште културе 

-оспособљавање ученика да кроз упознавање 

начина живота људи у прошлости боље 

разумеју садашњост разумеју појам 

свакодневни живот - разумеју значај 

проучавања свакодневног живота у прошлости - 

усвоје и прошире знања о разликама између 

свакодневног живота данас и у прошлости -

разумевање значаја проучавања прошлости која 

не припада само владарима, војсковођама и 

државницима, већ и обичним људима, којима се 

можемо приближити једино истраживањем 

њихове свакодневице 

проширивање знања из 

области опште културе -

оспособљавање ученика да 

кроз упознавање начина 

живота људи у прошлости 

боље разумеју садашњост -

развој способности 

проналажења, 

анализирања ,примене и 

саопштавања информација 

-развој мотивације за 

учење 

Наставне методе 

дијалошка, рад на 

тексту, 

демонстративноилустра

тивна облици 

радафронтални, групни 

технике- ,,мапа уме, 

техниука грозда, 

Веновог дијаграма 

самостална израда 

презентација израда 

тематског квиза  

 

Активира 

постојећа знања, 

закључује, 

анализира, 

вежба, учсетвује 

у групном раду, 

износи своја 

искуства, уочава 

, дефинише 

проблем и нуди 

адекватно 

решење 

историја 

НОВАЦ И 

БАНКЕ 

НЕКАД И 

САД 

-упознавање са једним од битних садржаја 

свакодневног живота почев од садашњости 

према прошлости -упознавање са значајем и 

развојом нумизматике / помоћно историјска 

наука -развој способности проналажења, 

анализирања, примене и саопштавања 

информација -развој мотивације за учење -
развој креативности -развој сарадње са другима 

-проширивање знања из области опште културе 

-оспособљавање ученика да кроз упознавање 

начина живота људи у прошлости боље 

разумеју садашњост -да ученици науче да 

сагледају себе у контексту другог да би 

сопствени идентитет што потпуније 

интегрисали у садашњост 

- да усвоје и прошире 

знања о улози новца и 

банака у свакодневном 

животу људи некад и сад - 

употпуне знања о историји 

српског новца 

Наставне методе 

дијалошка, рад на 

тексту, 

демонстративноилустра

тивна облици 

радафронтални, групни 

технике- ,,мапа уме, 

„грозд“ Веновог 

дијаграма самостална 

израда презентација 

израда тематског квиз 

Активира 

постојећа знања, 

закључује, 

анализира, 

вежба, учсетвује 

у групном раду, 

износи своја 

искуства, уочава  

дефинише 

проблем и нуди 

адекватно 

решење 

историја 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи 

учења у оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

СВАКОДНЕ

ВНИ 

ЖИВОТ У 

НОВОМ 

ВЕКУ 

- проширивање знања о свакодневном животу у 

Новом веку на тлу Европе и посебно на тлу 

нововековне  Србије -упознавање са начином 

исхране, одевања ,становања,,друштвеним 

животом...у наведеном периоду -развој 

способности проналажења, анализирања 

,примене и саопштавања информација -развој 

мотивације за учење -развој креативности -

развој сарадње са другима -развијање 

мултикултурализма поштовање и очување 

светске културне баштине -унапређење 

основних вредности нпр. толеранције ,људских 

права и демократије-да ученици науче да 

сагледају себе у контексту другог да би 

сопствени идентитет што потпуније 

интегрисали у садашњост 

развијање способности 

повезивања знања из 

различитих области 

Наставне методе 

дијалошка, рад на 

тексту, 

демонстративноилустра

тивна облици 

радафронтални, групни 

технике- ,,мапа уме, 

техниука грозда, 

Веновог дијаграма 

самостална израда 

презентација израда 

тематског квиза  

Активира 

постојећа знања, 

закључује, 

анализира, 

вежба, учсетвује 

у групном раду, 

износи своја 

искуства, уочава 

, дефинише 

проблем и нуди 

адекватно 

решење 

историја 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ  РАЗРЕДУ: Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

језичку и информатичку 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 се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном 

животу 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. 

ИНТЕРНЕТ 

Појам електронске 

комуникације и препоруке за 

безбедно понашање на 

Интернету, електронска 

пошта, појам дискусије и 

коментара на Интернету, 

инстант порука, блога, 

форума, видеоконференције, 

електронског учења и учења 

на даљину, дигитална 

библиотека 

-упознавање са Интернетом као 

глобалном рачунарском 

мрежом и начином 

функционисања  -уме да тражи 

податке на Интернету  -зна да 

користи претражиаче:  

Google,Yahoo  -заштита на 

Интернету  -уме да креира, 

шаље и прима електронску 

пошту 

Oблици -фронтални, 

индивидуални Методе -

монолошка, дијалошка -

демонстрација -

кооперативно учење -

самосталан рад -групна 

дискусија -практичан рад 

Технике -технике учења -

технике памћења -

асоцијативна техника  

-посматра, -слуша, -

користи програм MS 

Outlook Express за 

креирање e-mail-а, 

радно окружење Internet 

Explorer-а  -примењујe,  

-користи технологију 

-енглески 

језик 

2. ОБРАДА 

ЗВУКА 

Формати звучних записа, 

конверзија између различитих 

формата, снимање и обрада 

гласа и других звукова, 

практичан рад на снимању и 

обради звука.  

 

-покреће програм Audacity -да 

зна о форматима звучних 

записа -уме да изврши 

конверзију између различитих 

формата звука;  -израда и 

обрада гласа и других звуков 

Oблици -фронтални, групни 

-индивидуални, рад у пару 

Методе -монолошка, 

дијалошка -демонстрација, 

кооперативно учење, 

самосталан рад групна 

дискусија -практичан рад 

Технике -технике учења и 

памћења -асоцијативна 

техника 

-посматра, слуша,  -

повезује, анализира, -

поставља питања, -

вежба, примењујe,  -

користи Audacity, 

Windows Media Encoder, 

Sound израђени звучни 

запис 

музичка 

култура 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

3. ОБРАДА 

ВИДЕО 

ЗАПИСА   

 

Снимање видео записа, 

обрада видео секвенци, 

примена визуелних 

ефеката, монтажа звучних, 

графичких и текстуалних 

материјала у целину, 

самостална израда филма. 

-да зна да користи програм Movie 

Maker -зна да сними видео запис - 

уме да бради видео секвенце,  -

примењује визуелне ефекате -да 

мења формате видео записа 

Oблици -фронтални, 

индивидуални Методе -

монолошка, дијалошка -

демонстрација -

кооперативно учење -

самосталан рад -групна 

дискусија -практичан рад 

Технике -технике учења -

технике памћења -

асоцијативна техника  

-посматра, -слуша, -

користи програм MS 

Outlook Express за 

креирање e-mail-а, 

радно окружење Internet 

Explorer-а  -примењујe,  

-користи технологију 

-музичка 

култура -

ликовна 

култура  

4. ИЗРАДА 

ПРЕЗЕНТА

ЦИЈА 

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, самостална 

израда презентације, 

препоруке за успешну 

презентацију.  

-уме да користи програм за 

презентације -зна шта су слајдови 

-уме да ради са слајдовима -да 

примењује дизајн и готове 

шаблоне -ради са текстом, 

сликама и објектима -зна да 

поставља ефекте -повезује 

слајдове унутар презентације и са 

спољним садржајима -израђује 

једноставније презентације на 

задату тему 

Oблици -фронтални, групни 

-индивидуални, рад у пару 

Методе -монолошка, 

дијалошка -демонстрација, 

кооперативно учење, 

самосталан рад -групна 

дискусија -практичан рад 

Технике -технике учења и 

памћења -асоцијативна 

техника 

-посматра, слуша,  -

повезује, анализира, -

поставља питања, -

вежба, примењујe,  -

користи Audacity, 

Windows Media Encoder, 

Sound израђени звучни 

запис 

-музичка 

култура -

ликовна 

култура  

5. ИЗБОРНИ 

МОДУЛ 

Ученици користе програме 

из области коју сами 

бирају: -програмирање или  

-графика 

Програмирање: -користе 

програмски језик Visual Basic 2010 

-да знају основне елементе Visual 

Basic-а  -да користе алатке овог 

програмског језика -да упознају 

основне програмске структуре: 

линијске, разгранате и цикличне -

да креирају једноставне 

програмеГрафика: -да користе 

програме: Gimp, Inkscape, 

Paint.Net... -да користе алатке ових 

програма -да разликују векторске  

Oблици -фронтални, групни 

-индивидуални, рад у пару 

Методе -монолошка, 

дијалошка -демонстрација, 

кооперативно учење, 

самосталан рад -групна 

дискусија -практичан рад 

Технике -технике учења и 

памћења -асоцијативна 

техника -израда 

диференцираних задатака 

-посматра, -слуша,  -

повезује,  -анализира, -

размишља, -поставља 

питања, -вежба,  -

примењујe,  -користи 

технологију -приказује 

радове 

-математика 

-физика -

ликовна 

култура 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: Циљ предмета је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје 

вредности које су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. Увод Подсећање на садржаје програма 

грађанског васпитања за пети, шести и 

седми разред (права и одговорности на 

нивоу школе/локалне заједнице; 

активно учешће у животу 

школе/локалне заједнице; школска 

правила и процедуре, мере власти). 

Представљање циљева, задатака, 

садржаја и метода рада 

Ученик повезује знања стечена у 

претходним разредима кроз 

предмет грађанског васпитања и 

повезује их и проширује их овим 

програмом чиме се стварају услови 

да ученици још боље разумеју 

проблематику у вези са положајем 

деце како на глобалном тако и на 

локалном нивоу. 

Дискусија, 

аргументовање, дебата,  

анализа 

прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење 

 

2. Деца у 

савременом 

свету 

Положај деце у савременом друштву 

(место, улога и одговорност државе, 

друштва, породице и детета). Примери 

злоупотребе детета. Међународне 

организације које се баве 

унапређиванјем положаја деце и 

заштитом њихових интерес Положај 

деце у Србији  (анализа положаја; 

институције, националне и локалне 

организације које се баве питањима 

деце).  Активности за унапређивање 

положаја деце у Републици Србији. 

Компетенције деце значајне за 

укључивање у активности које 

доприносе побољшању положаја деце 

у друштвуа 

Разумевање концепта 

универзалности права детета; 

стицање знања о узроцима 

различитог степена остварености 

права детета у савременом свету; 

подстицање развоја критичког 

односа према појавама злоупотребе 

права детета. Упознавање са 

неопходним ситуацијама. 

Разумевање места, улоге и 

одговорности државе, друштва, 

породице и детета у унапређивању 

положаја деце у једном друштву; 

дентификовање особина, знања и 

вештина код деце које су значајне 

за њихову активну улогу у 

унапређивању положаја деце у 

друштву. 

Дискусија, 

аргументовање, дебата, 

анализа случаја и 

поређење; рад у мањим 

групама или паровима, 

примена разних техника 

учења,техника „грозд“, 

„мапа ума“ 
индивидуални рад, 

фронтални рад, групни 

рад, кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, 

самосталан рад 

Прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује,  

прави 

анкете, 

анализира 

податке,  

изражава 

мишљење 

Историја – 

положај деце 

кроз различите 

периоде  

  

Географија – 

положај деце 

на различитим 

географским 

просторима  
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ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

3.Медији у 

савременом 

друштву 

Место и улога и значај медија. 

Разумевање и тумачење медијских 

порука. Медији као извор 

информација; злоупотреба, селекција и 

веродостојност информација. Деца и 

медији (улога медија у стварању слике 

о положају деце у једном друштву и 

начини на који се она приказују). 

Анализа одабраног домаћег програма 

са циљем да се утврди како се у њему, 

колико често и на који начин приказују 

деца. 

Разумевање улоге и значаја медија 

у савременом друштву.   

Унапређивање вештина критичког 

разматрања информација 

добијених преко различитих 

медија.  

Упознавање са улогом медија у 

креирању слике детета у друштву. 

Дискусија, 

аргументовање, дебата, 

анализа случаја и 

поређење; рад у мањим 

групама или паровима, 

примена разних техника 

учења, техника ,,грозд”, 

мапе ума, индивидуални 

рад, фронтални рад, 

групни рад, 

кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, 

самосталан рад, израда 

презентација 

Анализира 

податке, 

дискутује, 

аргументује, 

демонстрир

а, 

презентује,  

прича,  

објашњава, 

изражава 

мишљење 

историја 

медији некада 

и сада  

  

Српски језик  

  

 

4.Ша 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 

Циљ учења је да се кроз 

повезивање и „умрежавање“ 

кључних појмова Грађанског 

васпитања као што су права, 

слободе, одговорности, 

демократија, поштовање итд. са 

садржајем који се обрађује, дође до 

употребљивости знања и стечених 

вештина за свакодневни живот 

Дискусија, 

аргументовање, дебата, 

анализа 

Прича, 

објашњава, 

дискутује, 

аргументује, 

анализира, 

изражава 

мишљење 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: Циљ наставе у осмом разреду јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, 

уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да 

ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско 

виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да 

хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 

националну припадност и верско образовање.  

ОБЛАСТ/ТЕ

МА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. Учење о 

личности на 

основу 

Православне 

триадологије 

Хришћанско схватање личности 

(личност је назив за однос)   - 

Слобода као предуслов постојања 

личности   - Учење о личности на 

основу православне тријадологије - 

Личност као носилац постојања 

природе (онотолошке последице 

православне тријадологије по човека 

и свет) 

Да је онтолошко начело на основу 

Православног учења о Богу као 

Светој Тројици личност а не 

природа. 

методе:  демонстративни 

и дијалошки, oблици: 

фронтални, групни, 

индивидуални 

посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

пишу, 

постављају, 

питања 

дискутују о 

одређеној 

теме 

српски језик 

2. Разлика 

између 

природе и 

личности у 

Богу 

Човек као личност   - Јединственост и 

непоновљивост сваке личности.  

 

Да ученик схавти да је личност 

заједница слободе са другом 

личношћу. Да је човек створен као 

личност и да је позван да постоји 

на начин на који постоји Света 

Тројица ако жели да превазиђе 

ограничење своје природе 

методе:  демонстративна, 

дијалошка, игровне 

активности,  

комбиновани рад, 

дијалошка. oблици: 

фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални, 

комбиновани. 

Посматрају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

сарађују, 

пишу, 

постављају 

питања, 

дискутују о 

одређеној  

теми 
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ОБЛАСТ/ТЕ

МА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

3. Обожење 

створене 

природе у 

Христовој 

личности. 

Обожење створене природе у Христу  

- Обожење као циљ постојања 

створене природе (Припрема за 

школску славу-празник Св. Саве 

Да ученик схвати да човек  ако је у 

заједници са Богом може да 

постане Бог по благодати тј. да се 

обожи. А обожење значи заједница 

са Богом. 

методе:  дијалошка, 

демонстративна, 

комбиновани рад. 

oблици: фронтални, 

групни, 

индивидуални,  

комбиновани. 

Посматрају, 

уочавају, пишу, 

анализирају, 

закључују, 

сарађују, поста- 

вљају питања, 

дискутују о 

одређеној  теми 

Историја   

 

4. Црква као 

Тело 

Христово 

Црква као Тело Христово 

(литургијска пројава Цркве) - 

Јединство многих у Христу - 

Јединство света и човека у Христу (у 

Литургији) 

Да ученик схвати да после 

Оваплоћења створена природа је 

постала Тело Христово. Црква је 

Тело Христово јер је Христова 

Личност носилац постојања 

створене природе, која постоји као 

заједница многих у Христу. 

методе:  дијалошка, 

демонстративна, 

комбиновани рад. 

oблици: фронтални, 

групни, 

индивидуални,  

комбиновани. 

Посматрају, 

уочавају, пишу, 

анализирају, 

закључују, 

сарађују, поста- 

вљају питања,  

Српски језик  

историја 

5. Будуће 

Царство 

Божије као 

узрок Цркве 

Будуће Царство Божије као узрок 

постојања Цркве 

Бог је створио свет и људе са 

жељом да се сједине са Њим преко 

једног човека, што указује на тајну 

Христову, односно Литургију, како 

би постојали вечно. Будуће 

Царство је узрок стварања и 

постојања света и људи.    

методе:  

демонстративна,диј

ало шка, 

интерактивне. 

oблици: фронтални, 

групни, 

индивидуални,  

комбиновани.   

Посматрају и 

слушају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају 

питања, сарађују, 

пишу. 

 

6. Светлост и 

Царство 

Божије у 

православној 

иконографији 

Светлост и Царство Божије у 

православној иконографији 

Литургијско постојање Цркве јесте 

иконично постојање Царства 

Божијег у историји, које је 

истовремено и дар Божији и 

историјски догађај. Приказујући 

човека и природу као слободне у 

односу на законе природе, 

православна иконографија жели да 

их прикаже како ће они изгледати у 

будућем Царству Божијем.    

методе:  

демонстративна,диј

ало шка, 

интерактивне. 

oблици: фронтални, 

групни, 

индивидуални,  

комбиновани.   

Посматрају и 

слушају, 

уочавају, 

анализирају, 

закључују, 

постављају 

питања, сарађују, 

пишу. 

ликовна 

култура 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    72 

 

Предмет:   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК) 
 

 

Недељни фонд часова:    2 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ РАЗРЕДУ:  Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу 

ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

-Говори о спорту - 

Говори о незгодама 

- Формулише 

извињења - Ради 

вежбе памћења 

Спорт, однос 

према           

здрављу 

(развијање 

свести о 

здравом начину 

живота) 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Разумевање важности 

бављења спортом; Говорити о 

омиљеном спорту , о повредама које 

могу настати приликом бављења 

спортом Разумевање текстова о 

познатим личностима Писање кратке 

биографије Вежба памћења  Садржаји 

Was machst du am liebsten? Ich mache 

Gymnasik am liebsten. Wie lange sitzt du 

pro Tag auf einem Stuhl.Was war der 

Traum von Roger Federer? Ich schwimme 

jede Woche zwei Mal Ich habe mein Bein 

gebrochen. Ben hat sich beim Handball 

am Auge verletzt. Ich durfte nicht 

fernsehen. Модални глаголи у 

претериту  (Интер)културни садржаји:  

Описивање спортова,познатих 

личности 

Комуникативноинтерактивни 

приступ, циљни језик 

употребљава се у учионици у 

добро осмишљеним 

контекстима од интереса за 

ученике, у  пријатној и 

опуштеној атмосфери; -

наставник мора бити сигуран 

да је схваћено значење 

поруке укључујући њене 

културолошке васпитне и 

социјализирајуће елементе; -

настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; 

Говор:  -јавно 

обраћање  -излагање 

пред публиком 

предавања, 

презентације, 

репортаже, 

извештавање и 

коментари о неким 

догађајима и сл.) -

читањем писаног 

текста пред 

публиком; -

спонтаним излагањем 

или излагањем уз 

помоћ визуелне 
подршке -

реализацијом 

увежбане улоге или 

певањем. 

Српски језик: 

Први страни 

језик,  

Вокабулар, 

спорт, здравље 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- Говори о 

страховима и 

бригама - Утеши 

или умири некога - 

Упоређује земље - 

Описује уређење 

собе - Објашњава 

проблеме при 

споразумевању - 

Разуме делове 

дневника - 

Попуњава 

формулар - Говори 

о предностима и 

манама размене 

ученика 

Традиција и 

обичаји у 

културама 

земаља чији се 

језик учи  

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Говорити о разлици међу 

земаљама  (култура, гастрономија, 

мода, породица, саобраћај) Говорити о 

предностима и манама размене 

ученика Попуњавање формулара 

Описивање собе Садржаји Die Familie 

wohnt mit Grosseltern zusammen. Ich 

finde das toll,dass es in der Schule so 

viele Freizeitaktivitaeten gibt. Beschreibe 

deine Familie. Mach dir keine Sorgen. 

Erst verstehst du nur wenig , aber das 

wird schnell besser. Was mache ich ,wenn 

mir das Essen nicht schmeckt? Конјуктор 

sondern Wechselpräpositionen Richtung 

+ Akk. Stellen , legen  Stehen , liegen 

(Интер)културни садржаји: Путовање, 

Размена ученика 

Наставник упућује ученике у 

законитости усменог и 

писаног кода и њиховог 

међусобног односа; Сви 

граматички садржаји уводе 

се индуктивном методом 

кроз разноврсне 

контекстуализоване примере 

у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких 

објашњења. 

Читање:читање ради 

усмеравања;  читање 

ради информисаност; 

читање ради праћења 

упутстава; читање 

ради задовољства. 

Разумевање писаног 

језика: уочавање 

дистинктивних 

обележја која указују 

на граматичке 

специфичности 

Српски језик  

  

-Други и први 

страни језик   

  

  

Информатика: 

Проналажење 

информација на 

интернету  

  

Географија 

Гастрономија 

Мода 

Становање 

Породица 

- Учтиво пита - Се 

слаже или не слаже 

са нечим - Планира 

заједничке 

активности - 

Разуме и пише 

текстове о 

празницима 

Заједничке 

активности и 

интересовања у 

школи и изван 

ње (изласци, 

договори, 

преузимање 

одговорности у 

договореној 

ситуацији); 

Празници и 

прославе 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Постављање учтивих 

питања Изражавање мишљења 

Планирање заједничких активности 

Писање и разумевање текстова о 

празницима 

Садржаји  

Hilfst du mir bitte? Alles Gute zum 

Geburtstag! Liebe Lina, zum Geburtstag 

Viel Glück ... Ich gratuiere dir/Ihnen zum 

Jubileum. Frohe Weihnachten/Ostern. 

Индиректна питања  

(Интер)културни садржаји: поштовање 

другова,пружање помоћи пријатељу 

пријате песме. 

Ученици се посматрају као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину; уџбеници 

представљају извор 

активности и морају бити 

праћени употребом додатних 

аутентичних материјала; -

учионица је простор који је 

могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у 

дан; -рад на пројекту као 

задатку који остварује 

корелацију са другим 

предметима 

Извршавање 

прочитаних 

упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

повезивање гласова и 

групе слова; 

замењивање речи 

цртежом или сликом; 

проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење 

"уљеза", осмосмерке, 

укрштене речи и сл.  

Овладава значењем: 

•Артикулише 

реченице 

Први и други 

страни језик: 

Културолошке 

сличности и 

разлике  

  

Географија: 

Празници 

широм света  

  

Информатика: 

Проналажење 

података на 

интернету 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- разуме кратке и 

једноставне молбе 

и захтеве и реагује 

на њих; - упути 

кратке и 

једноставне молбе 

и захтеве; - искаже 

и прихвати 

захвалност на 

једноставан начин; 

- се снађе у страној 

земљи или граду - 

разуме и даје 

упутства 

Исказивање 

молбе, захтева и  

захвалности 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање 

једноставних исказа којима се тражи 

помоћ, услуга или обавештење; давање 

једноставног, усменог и писаног 

одговора Садржаји Kann ich dir/Ihnen 

helfen?/ Ich habe eine Bitte. Möchtest du 

eine Orange? Kannst du mir bitte eine 

Orange geben? Ich möchte eine Tasse 

Tee.Kannst du mir ein Stück Torte 

geben?Danke. Vielen Dank. Ich danke 

dir. / Bitte. Nichts zu danken./Gern 

geschehen. Wie komme ich zum 

Bahnhof? Gehen Sie links, rechts, 

geradeaus Предлози за место са 

дативом и акузативом 

(Интер)културни садржаји:  правила 

учтиве комуникације  на исказану 

молбу или захтев 

Технике и активности:  

  

-динамично смењивање 

техника / активности које не 

би требало да трају дуже од 

15 минута. -Слушање и 

реаговање на команде 

наставника на страном 

језику или са аудио записа 

•Прави контраст  

•Конвертује облике 

речи  •Разликује  

•Означава •Описује 

•Дискутује 

•Објашњава  •Наводи 

пример  •Лоцира у 

тексту •Парафразира  

•Резимира •Преводи 

Српски језик: 

изражавање 

забрана Други 

страни језик  

  

Географија  

  

  

  

  

Internet 

Elektronski 

mediji 

- каже где би радо 

волео да живи - 

говори о 

последицама - 

Описује време - 

Формулише савете 
за заштиту 

животне средине 

Развијање 

позитивног 

односа према 

животној 

средини и 

другим живим 
бићима 

(описивање 

времена, 

прогноза, 

загађивање/зашт 

ита човекове 

околине) 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Изражавање жеље о месту 

становања Слушање и разумевање 

извештаја о времену. Садржаји Ich 

liebe Berge. Ich mag Natur. Ich klettere 

auch gern. Ich liebe Grossstädte. Was 

machst du,wenn es regnet?Licht 

ausmachen. Strom kostet viel Geld. 

Umweltschutz Негација; Везник- 

упркос томе Грађење речи од именице 

и глагола (Интер)културни садржаји: 

природа, рационално коришћење воде 

и струје 

-Рад у паровима, малим и 

великим групама 

(минидијалози, игра по 

улогама, симулације итд.). 
Мануелне активности 

(израда паноа,презентација, 

зидних новина, постера и 

сл.).  

 

•Склапа реченицу 

•Демонстрира 

•Открива 

информације  

•Процењује  

•Истражује 

Информатика: 

писање имејла  

  

Физичко и 

здравствено 

васпитање:спорт 

ови и здравље  

  

Екологија 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална 

и вертикална 

повезаност) 

- Изрази слагања и 

неслагања - 

Планира путовање 

- Купи  карту за 

путовање - Разуме 

текстове о 

различитим 

местима и 

пределима 

Путовања,  

знаменитости, 

интересантна 

места и 

дешавања у 

већим 

градовима (у 

земљама чији 

се језик учи);  

  

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Изражавање слагања и неслагања 

Планирање путовња. Садржаји Reisen am 

Rhein. Landschaft und Städte in Deutschland, 

Schweiz und Österreich Fussgängerzone. Meine 

Stadt liegt in Deutschland. Sie hat einen 

Flughafen. Der Flughafen ist gross. Sie hat viele 

Hochhäuser. Wir wollen nach Österreich fahren. 

Reiseplan / Fahrkartenschalter.Reiseziele / 

ReiseformenWohin wollwn wir fahren? Was 

kostet die Fahrkarte? (Интер)културни 

садржаји:  Путовања, знамнитости, 

градови,природа 

-одговарање на 

једноставна питања у 

вези са текстом, 

тачно/нетачно, 

вишеструки избор; -

извршавање 

прочитаних упутстава 

и наредби. -

повезивање гласова и 

групе слова; -

замењивање речи 

цртежом или сликом; -

проналажење  

недостајуће речи 

•Анализира 

•Рашчлањује 

•Категорише  

•Упоређује •Прави 

контраст  •Увиђа 

узајамни однос  

•Одваја •Изводи 

закључке  •Детектује 

у говору •Разликује 

•Испитује  

•Уобличава •Налази 

најбоље решење 

Други страни 

језик  

  

Српски језик:  

Географија 

Путовања  

  

Знаменитости 

Начин праћења и 

процењивања 

квалитета програма 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним 

вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 

самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког 

нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса 

образовања). Предвиђена је израда једног писменог задатка у току школске године. По завршетку сваке теме наставници:  препознају како 

исходи из програма помажу у праћењу и вредновању напредовања ученика; показују већу спремност да прате и вреднују различите активности 

ученика у различитим облицима рада користећи адекватне инструменте. Неопходно је пратити: резултате које остварује, процес учења и 

напредовања, начин на који долази до резултата, сарадњу, иницијативу, креативност, упорност, ангажовање. Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је подршка напредовању ученика, један од фактора мотивације ученика за учење и образовање уопште, праћење и вредновање 

сопственог рада, одлика рефлексивног практичара, чинилац развоја способности ученика да могу самостално да прате и вреднују свој рад и 

постигнућа.  У оквиру ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ: - Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 72/09, 52 (формативно и сумативно оцењивање) 

 

Кључни појмови: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 
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Разред:    СЕДМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ  СПОРТ  

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ  РАЗРЕДУ: Разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем допринесе остваривању циља 

физичког васпитања као и интегралног дела васпитно-образовног система у целини, а да се при том, задовоље потребе ученика, његова радозналост и жеља 

за достигнућима у изборном спорту. 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

СТОНИ 

ТЕНИС 
-Сервис форхенд 

са ротацијом - 

сервис бекхенд са 

ротацијом -

форхенд и 

бекхенд ударци по 

дијагоналама без 

ротације - 

форхенд  и 

бекхенд ударци са 

ротацијом -

Основна техника 

кретања игра -

техника спин 

ударца, 

разноврсна игра  

Циљ предмета физичко 

васпитањеизабрани спорт је да 

ученици задовоље своја 

интересовања,потребе за стицање 

знања,способности за бављење 

спортом као имтегралним делом 

физичке културе и настојања да се 

стечена знања примењују у 

животу(стварање трајне навике за 

бављење спортом и учешћем на 

такмичењима). Ученик треба 

развити моторичке способности, 

стећи, усавршити и применити 

моторичка и теоријска знања и 

умења,задовољити социјалне 

потребе,утицати на естетско 

изражавање и научити да поштује 

друге у игри и свакодневном 

животу, fair play 

методе: -метода 

демонстрације, прктичног 

вежбања и метода вербалне 

комуникације технике: - 

обучавање, увежбавања, 

организовање утакмица, 

тестирања,мерења. oблици: 

- Комбинује се 

индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у 

фискултурној сали или 

школском дворишту у 

зависности од наставне 

јединице 

Посматрање, слушање, 

увежбавање одређених 

елемената, усавршавање 

садржаја у жеља за што бољим 

извођењем и резултатима. 

Примењује научено и развија 

физичке 

способностибрзину,снагу 

издржљивост, 

координацију,прецизност, 

равнотежу и гипкост. 

 

Начин провере остварености 

стандарда постигнућа 

Провера, Увежбавања, Тестирања, Мерења, Учешће на такмичењу 
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Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ  РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или 

исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

УВОД проширивање знања из области опште 

културе -оспособљавање ученика да кроз 

упознавање начина живота људи у 

прошлости боље разумеју садашњост -

развој способности проналажења, 

анализирања,примене и саопштавања 

информација -развој мотивације за учење 

разумевање значаја 

проучавања 

свакодневног 

живота у прошлости 

-усвојање и 

продубљивање 

знања о разликама 

између 

свакодневног 

живота данас и у 

прошлости 

облици рада фронтални и рад у 

пару методе: дијалошка, 

демонстрација, текстуална 

хеуристичка,рад на тексту- 

метода читања, писања – стицање 

знања о свакодневном животу у 

Европи и свету од краја XIX до 

краја XX века ; –о свакодневном 

животу код Срба одкраја XIX до 

краја XX век 

Активира постојећа 

знања, закључује, 

анализира, вежба, 

учсетвује у групном 

раду, износи своја 

искуства, уочава, 

дефинише проблем 

и нуди адекватно 

решење 

историја 

ФОТОГРАФ

ИЈА, 

ФИЛМ, 

РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈ

А НЕКАД И 

САД 

-упознавање са једним од битних 

садржаја свакодневног живота почев од 

садашњости према прошлости -развој 

способности проналажења, анализирања, 

примене и саопштавања информација ; -

развој мотивације за учење; -развој 

креативности -развој сарадње са другима 

-проширивање знања о свакодневном 

животу у Европи и свету од краја 19 до 

краја 20.века -оспособљавање ученика да 

кроз упознавање начина живота људи у 

прошлости боље разумеју садашњост; -

да ученици науче да сагледају себе у 

контексту другог да би сопствени 

идентитет што потпуније интегрисали у 

садашњости. 

-разумевање значаја 

проучавања 

свакодневног 

живота у прошлости 

-усвојање и 

продубљивање 

знања о разликама 

између 

свакодневног 

живота данас и у 

прошлости 

облици рада: фронтални и рад у 

пару методе: дијалошка, 

демонстрација, текстуална 

хеуристичка, рад на тексту- 

метода читања, писања – стицање 

знања о свакодневном животу у 

Европи и свету од краја XIX до 

краја XX века –о свакодневном 

животу код Срба од краја XIX до 

краја XX век 

Активира постојећа 

знања, закључује, 

анализира, вежба, 

учсетвује у групном 

раду, износи своја 

искуства, уочава , 

дефинише проблем 

и нуди адекватно 

решење 

историја 
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ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења 

у оквиру теме 

Начин остваривања садржаја 

програма (облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

СВАКОДНЕ

ВНИ 

ЖИВОТ ОД 

КРАЈА 19. 

ДО КРАЈА 

20.ВЕКА 

проширивање знања о 

свакодневном животу од краја 

19. до краја 20.векана тлу 

Европе  и Србије -упознавање са 

начином исхране, одевања 

,становања,,друштвеним 

животом...у наведеном периоду -

упознавање са бригом о телу и 

здрављу и 

-развијање истраживачке 

радозналости -способности 

повезивања знања из 

различитих области – 

стицање знања о 

свакодневном животу у 

Европи и свету од краја XIX 

до краја XX века; –о 

свакодневном животу код 

Срба од краја XIX до краја 

XX века  

облици рада фронтални и рад у 

пару 

методе дијалошка, демонстрација 

текстуална хеуристичка рад на 

тексту- метода читања, писања 

Активира постојећа 

знања, закључује, 

анализира, вежба, 

учсетвује у групном 

раду, износи своја 

искуства, уочава , 

дефинише проблем 

и нуди адекватно 

решење 

историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ОСМИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ОСМОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара 

и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу, упознавање  основних појмова из информатике и рачунарства, развијање интересовања за 

примену рачунара у свакодневном животу и раду, оспособљавање за рад на рачунару,  подстицање креативног рада на рачунару 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. 

ТАБЕЛАРНИ 

ПРОРАЧУНИ  

  

 

Радна свеска и радни лист, 

унос података, форматирање 

ћелија, рад са формулама,  

коришћење уграђених 

функција, рад са графичким 

објектима, израда графикона, 

штампање. 

-зна да покрене програм MS 

Excel;  препознаје елементе 

радног прозора; -разликује 

радну свеску од радног листа; -

зна шта је ћелија и одређује 

њену адресу, да  форматира 

ћелију; -уме да користи команде 

за рад са документима; 

Oблици -фронтални, 

индивидуални Методе -

монолошка, дијалошка -

демонстрација -

кооперативно учење -

самосталан рад -групна 

дискусија -практичан рад 

-посматра, -слуша,  -

повезује,  -анализира, -

размишља, -поставља 

питања, -вежба,  -

истражује, -закључује, -

решава задатак,  -

примењујe,  -користи 

технологију 

математика 

физика 

2. ИЗБОРНИ 

МОДУЛИ   

 

Основни елементи језика 

ХТМЛ, боја и слика за 

позадину, рад са текстом, рад 

са сликом, хиперлинк, рад са 

табелама, специјализовани 

програми за израду веб 

страница 

-покреће програм Notepad -зна 

шта је сервис, сајт, презентација 

на мрежи; -препознаје HTML 

језик; -формира основне тагове 

веб стране; -зна да прегледа 

страну у веб читачу; -поставља 

боју и уноси тект   

Oблици -фронтални, 

групни -индивидуални, 

рад у пару Методе -

монолошка, дијалошка -

демонстрација, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

-посматра, -слуша,  -

повезује,  -анализира, -

размишља, -поставља 

питања, -вежба,  -

истражује, -закључује, -

решава задатак,  -

примењујe,  

српски 

језик 

-ликовна 

култура 

3. ИЗРАДА 

САМОСТАЛ

НОГ 

ПРОЈЕКТА 

 -самостално израђује пројекат -

уме да изабере тему на основу 

својих могућности,  знања и 

интересовања; -користи знања 

из других премета на основу 

одабране теме; -уме да селектује 

и сортира прикупљени 

материјал за пројекат -обрађује 

селектовани материјал на 

рачунару; -креира пројекат  - 

Oблици -фронтални, 

групни -индивидуални, 

рад у пару Методе -

монолошка, дијалошка -

демонстрација, 

кооперативно учење, 

самосталан рад 

-посматра, -слуша,  -

повезује,  -анализира, -

размишља, -поставља 

питања, -вежба,  -

истражује, -закључује, -

решава задатак,  -

примењујe,  -користи 

технологију 
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5. ПРОГРАМИ 

АКТИВНОСТИ  ПО 

РАЗРЕДИМА,  СА 

НАЧИНИМА И 

ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 
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Разред:    ПРВИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ:  Циљ Пројектне наставе је развијање општих међупредметних компетенција уз употребу 

информационо комуникационих технологија, достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрема ученика за 

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

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

ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

МЕЂУПРЕДМЕНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

- Правилно 

укључи рачунар, 

покрене програм 

за цртање, користи 

одговарајуће 

алатке овог 

програма, сачува 

свој цртеж и 

искључи рачунар; 

- користи интернет 

за учење и 

проналажење 

информација уз 

помоћ наставника; 

- правилно седи 

при раду за 

рачунаром; - зна 

да наведе могуће 

- ПРАЗНИЦИ  

  

  

- ЗНАЧАЈНИ 

ДАТУМИ  

  

  

- НАША 

ДОМОВИНА  

(Моје место и 

околина)  

  

  

- НАША 

ПРОШЛОСТ 

Празници: породични, школски. 

Различити жанрови везани за 

ситуације значајне за ученике 

(празници, приредбе, свечаности, 

рођендани, венчања, новогодишње и 

божићне песме...).  

  

Певање песама уз покрет – песме уз 

игру и народне песме. Бирање 

инструмената на основу звука и 

стварање једноставне ритмичке 

Повезивање познатог и 

непознатог,  учење помоћу 

примера, учење 

примењивањем, развој 

процедуралних знања,  

коришћење информационих 

технологија као и 

комбиновање 

конвергентног (логичког) и 

дивергентног 

- Бирају тему (неки 

њен део) коју ће 

проучавати;  - 

Самостално 

прикупљају 

релевантне 

информације, 

организују матријал, 

анализирају податке; 

- Креирају крајњи 

резултат– продукт 

Решавање проблема 

Дигитална 

Одговоран однос 

Компетенција за 

учешће 
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ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

МЕЂУПРЕДМЕНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

последице на 

здравље услед 

неправилног 

коришћења 

дигиталних уређаја.  

  

- Исходи ће бити 

операционализовани 

за сваки 

појединачни 

пројекат и бити у 

вези са исходима 

обавезних предмета: 

српски језик, 

математика, свет 

око нас, енглески 

језик, ликовна и 

музичка култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, као и 

изборних програма 

грађанско 

васпитање и 

православни 

катихизис. 

- ЗДРАВИ 

СТИЛОВИ 

ЖИВОТА 

(Безбедност у 

саобраћају, на 

Интернету...)  

  

  

- ОЧУВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

(Екологија)  

  

  

- НАУКА И МИ  

  

  

- КУЛТУРА И 

УМЕТНОСТ  

  

  

- 

РАЗЛИЧИТОСТИ  

  

  

- НЕГОВАЊЕ 

ТРАДИЦИЈЕ  

  

  

- ПУТОПИСИ  

  

 

пратње уз бројалице, песме и 

музичке игре. Плес и Ритимика 

Човек ради и ствара (материјали и 

средства за рад, производи 

људског рада).  Материјали за 

израду предмета (дрво, камен, 

метал, стакло, гума,пластика, 

папир, тканина) и њихова својства 

(тврдо-меко, провидно-

непровидно, храпаво-глатко). 

Просторне релације. Величина 

предмета и бића. Геометријска 

тела: лопта, коцка, квадар, ваљак, 

пирамида и купа. Геометријске 

фигуре: круг, правоугаоник, 

квадрат и троугао. Кретање и 

сналажење у простору у односу на 

просторне одреднице: напред-

назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичне објекте. 

Сналажење у времену у односу на 

временске  

 

(стваралачког) мишљења, 

тражење решења за неки 

проблем, потенцирање 

процедуре, планирање, 

евалуирање, презентовање 

резултата, коришћење 

савремених технологија 

на правилан начин, 

тимски рад, односно 

процес сарадње, који је 

изнад самог резултата у 

решавању проблема 

- Презентују 

резултате рада; - 

Учествују у 

самооцењивању и 

вредновању 

резултата рада.  

  

  

  

- Бирају тему (неки 

њен део) коју ће 

проучавати;  - 

Самостално 

прикупљају 

релевантне 

информације, 

организују матријал, 

анализирају 

податке; - Креирају 

крајњи резултат– 

продукт; - 

Презентују 

резултате рада; - 

Учествују у 

самооцењивању и 

вредновању 

демокрадском 

друштву, Естетичка 

компете

Одговоран однос 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву   

  

Решавање проблема 

Дигитална 

Одговоран однос 

Компетенција за 

учење  

учешће у 

демократском   
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ИСХОДИ По 

завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

МЕЂУПРЕДМЕНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

- Правилно укључи 

рачунар, покрене 

програм за цртање, 

користи 

одговарајуће алатке 

овог програма, 

сачува свој цртеж и 

искључи рачунар; - 

користи интернет за 

учење и 

проналажење 

информација уз 

помоћ наставника; - 

правилно седи при 

раду за рачунаром; - 

зна да наведе 

могуће последице 

на здравље услед 

неправилног 

коришћења 

дигиталних уређаја.  

  

- Исходи ће бити 

операционализовани 

за сваки 

појединачни 

пројекат и бити у 

вези са исходима 

обавезних предмета: 

српски језик, 

математика, свет 

око нас, енглески 

језик, 

- ПРАЗНИЦИ  

  

  

- ЗНАЧАЈНИ 

ДАТУМИ  

  

  

- НАША 

ДОМОВИНА 

(Моје место и 

околина)  

  

  

- НАША 

ПРОШЛОСТ  

  

- ЗДРАВИ 

СТИЛОВИ 

ЖИВОТА 

(Безбедност у 

саобраћају, на 

Интернету...)  

  

  

- ОЧУВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

(Екологија)  

  

  

- НАУКА И 

МИ 

одреднице: делови дана, обданица и 

ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, 

јуче, данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра. Отворени и затворени 

простор, природа и простор који је 

човек обликовао. Карактеристичне 

визуелне одлике по којима се 

препознаје врста простора. Значај 

чувања споменика или значајних 

објеката у најближем окружењу.  

Значај уређења простора у коме 

ученик борави. Покретни и 

непокретни облици. Кретање бића и 

машина. Смер кретања облика 

(налево, надесно, нагоре и надоле). 

Безбедност у саобраћају – илузија 

величине покретних и непокретних 

објеката у односу на удаљеност од 

посматрача. Одговоран однос 

човека према животној средини 

(штедња воде, одлагање отпада на 

предвиђена места 

Повезивање познатог и 

непознатог,  учење помоћу 

примера, учење 

примењивањем, развој 

процедуралних знања,  

коришћење 

информационих 

технологија као и 

комбиновање 

конвергентног (логичког) и 

дивергентног 

(стваралачког) мишљења, 

тражење решења за неки 

проблем, потенцирање 

процедуре, планирање, 

евалуирање, презентовање 

резултата, коришћење 

савремених технологија на 

правилан начин, 

резултата рада.  

  

  

- Бирају тему (неки 

њен део) коју ће 

проучавати;  - 

Самостално 

прикупљају 

релевантне 

информације, 

организују матријал, 

анализирају податке; 

- Креирају крајњи 

резултат – продукт; - 

Презентују резултате 

рада; - Учествују у 

самооцењивању и 

вредновању 

резултата рада.  

  

  

  

- Бирају тему (неки 

њен део) коју ће 

друштву, 

Естетичка 

Одговоран однос 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  

  

Решавање проблема 

Дигитална 

Одговоран однос 

Компетенција за 

учешће у 

демократском 

друштву 
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ИСХОДИ По 

завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин 

остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

МЕЂУПРЕДМЕНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ликовна и музичка 

култура, физичко 

и здравствено 

васпитање, као и 

изборних 

програма 

грађанско 

васпитање и 

православни 

катихизис. 

- КУЛТУРА И 

УМЕТНОСТ  

  

РАЗЛИЧИТОСТИ  

  

- НЕГОВАЊЕ 

ТРАДИЦИЈЕ  

 

- ПУТОПИСИ 

брига о биљкама и животињама). 

Предмети и материјал погодни за 

преобликовање (оштећени 

предмети, амбалажа, остаци 

тканина...). Популарни и 

информативни текстови Драмски 

текстови Школска лектира Домаћа 

лектира Читање;  Писање;  Језичке 

активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

тимски рад, односно 

процес сарадње, 

који је изнад самог 

резултата у 

решавању проблема 

проучавати;  - Самостално 

прикупљају релевантне 

информације, организују 

матријал, анализирају; - 

Креирају крајњи резултат - 

продукт; - Презентују 

резултате рада; - 

Самооцена и вредновање 

резултата рада. 

Естетичка 

Одговоран однос 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Начин праћења и 

процењивања 

квалитета 

програма 

Полази се од конкретног исхода на чијем остваривању се ради, компетенција које ученици треба да развију, природе предмета и образовне 

области, садржаја на коме се ради, карактеристика  ученика.            Ученик/ца се оцењује и на основу активности и на основу његових резултата 

рада, а нарочито на основу: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и 

др), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке 

одабраних ученикових продуката рада ‒ портфолија, у складу са програмом предмета. 

 

 

 

Кључни појмови: пројекат, продукт, рачунар, интернет, дигитални уређај. 
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Часови одељењског старешине ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:     36  

Недељни фонд часова:       1  

 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1.Понашање ученика - у школи, 

учионици, породици.. - на улици, 

позоришту, биоскопу, аутобусу.. 

Одлазак ученика у позориште, биоскоп, вожња аутобусом, 

шетња градом, учење кроз игру, ситуационо учење, 

амбијентално учење, интерактивно и кооперативно учење, 

дидактичке игре,  игре улога, решавање проблема 

описује, глуми,посмареа сарађује, кеира, 
критикује, демонстрира, решава проблем и 

ситуације из живота, примењује  научене 

норме, игра се, имитира, изражава своје 

мишљење, тражи и пружа помоћ  

2. Заштита деце од злостављања, 

занемаривања -упознавање ученика са 

правима 

Учење кроз игру, ситуационо учење, гледање едукативних 

филмова, читање погодне литературе, амбијентално учење, 

интерактивно и кооперативно учење, дидактичке игре, игре 

улога, решавање проблема 

описује, глуми,посмареа сарађује, кеира, 
критикује, демонстрира, решава проблем и 

ситуације из живота, примењује  научене 

норме, игра се, имитира, изражава своје 

мишљење, тражи и пружа помоћ  

3.Инклузивно образовање и подршка 

образовања мањина -подстицање 

разумевања и прихватања међусобних 

разлика; неговање равноправности 

Учење кроз игру, ситуационо учење, гледање едукативних 

филмова, читање погодне литературе, амбијентално учење, 

интерактивно и кооперативно учење, дидактичке игре, игре 

улога, решавање проблема, примери из праксе, разговор са 

ученицима, емпатија 

описује, глуми,посмареа сарађује, кеира, 
критикује, демонстрира, решава проблем и 

ситуације из живота, примењује  научене 

норме, игра се, имитира, изражава своје 

мишљење, тражи и пружа помоћ  

4. Заштита животне средине -развијање 

позитивног и одговорног односа према 

свом окружењу и очувању животне 

средине 

Учење кроз игру, ситуационо учење, гледање едукативних 

филмова,  читање погодне литературе, амбијентално 

учење, интерактивно и кооперативно учење, дидактичке 

игре, игре улога, решавање проблема, примери из 

праксе,разговор са ученицима 

посматра, описује,  глуми, сарађује, креира, 

критикује, демонстрира, решава проблем и 

ситуације из живота, примењује  научене 

норме, игра се, имитира, изражава своје 

мишљење, тражи и пружа помоћ, учествовање 

на конкурсима 

5.Здрав живот - хигијена, исхрана  -

развијање свести о очувању и 

унапређивању здравља; - промовисање 

здравог начина живота 

учење кроз игру, ситуационо учење, гледање едукативних 

филмова, читање погодне литературе, амбијентално учење, 

интерактивно и кооперативно учење, дидактичке игре, игре 

улога, решавање проблема, примери из праксе,разговор са 

ученицима 

посматра, описује, глуми, сарађује, креира, 

критикује, демонстрира, решава проблем и 

ситуације из живота,примењује научене 

норме, игра се,изражава своје мишљење,  

тражи и пружа помоћ, брине о себи,  учествује 

у спортским играма, одржава хигијену 
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Разред:    ДРУГИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Недељни фонд часова:    1 
Литерарне активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

- Мој друг/другарица у клупи - Причамо 

најлепше приче - Позна јесен; Свети Сава – лик и 

дело - Зимске чаролије –читање и писање 

текстова; Наши писци о мајци прикупљање 

текстова - Најлепше реченице о пролећу 

индивидуализовани облик рада – активно учење 

– сарадња са литерарном секцијом виших 

разреда – литерарни конкурси – писање помоћу 

илустрације 

читаући часописе за децу - користе лексикон, 

енциклопедије, касете са звучним и звучно-

визуелним садржајем - пишу саставе,песме - 

учествују на конкурсима - размењују утиске - 

прикупљају текстове   

Драмско – рецитаторске активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

- Поклони се и почни - Причамо најлепше приче 

- Припрема програма за дочек Нове године; 

Драматизација текста по избору ученика 

- Причамо најлепше приче - Припрема програма 

за дочек Нове године; Драматизација текста по 

избору ученика  

-учење имитацијима, игра улога - приредбе 

ученика - симулације,импровизација на теме из 

свакодневног живота и света маште  - пантомима  

меморишу драмск текстове- говоре напамет 

научене текстове - израђују маске,реквизите - 

глуме - имитирају 

Културно – уметничке активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

- Дечја недеља и ми - Посета позоришту, 

биоскопу... - Дан школе 

- посете позоришту, биоскопу,  приредбе 

ученика, - организовање сусрета са познатим 

личностима из области културе - учествовање у 

школским манифестацијама 

гледају позоришне представе, филмове- рецитују 

- дискутују 

Ликовне активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

- Школа какву желим - Вајање на тему „Јесењи 

плодови“ - „Вук је хтео где год крене...“ – зидне 

новине;  Позна јесен; Зимске радости- Свети 

Сава – лик и дело -  „Мајко теби за празник“ – 

цртање и писање честитке; У сусрет пролећу 

индивизуални облик рада, - активно учење - 

хеуристички разговори - посете ликовним 

изложбама - ликовни конкурси тимски рад, 

радионице 

цртају, боје, описују, праве стрип, плакат, - 
сецкају, лепе, украшавају, доцртавају - вајају, 

упоређују, анализирају, процењују - сарађују 

Музичке акривности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

- У сусрет јесени – крос; Зимске радости - 

Спортске активности у природи - Излет – На 

ливади, у шуми, парку... - Спортске активности – 

Игре без граница; Спорт који волим 

индивидуални облик рада, групни облик, - 
активно учење, учење песама по слуху, свирање 

на музичким инструмензима, комуникација 

покретом и вербално, музичко изражавање 

певају, свирају, свирају - изводе музичке игре - 

учествују на приредбама 
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Спортске активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

- Мој друг/другарица у клупи - Причамо 

најлепше приче - Позна јесен; Свети Сава – лик и 

дело - Зимске чаролије –читање и писање 

текстова; Наши писци о мајци прикупљање 

текстова - Најлепше реченице о пролећу 

групни облик рада, - тимски рад - спортске игре - 

такмичења 

ходају, трче, скачу, пузе, провлаче се - бацају и 

хватају лопту - плешу...  

 

 

 

Часови одељењског старешине ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:     36  

Недељни фонд часова:       1  

 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. Понашање ученика на јавном месту (у 

школи, улици, аутобусу, позоришту, 

биоскопу). 

Разговор, дискусија, посета, излет, амбијентално учење, 

демонстрација, радионица,учење кроз игру 

Упознају се, читају, посматрају, пишу,  

дискутују, предлажу, сарађују 

2. Заштита деце од злостављања, 

занемаривања 

Разговор, дискусија,  демонстрација, презентација слушају, прате, дискутују, предлажу, уче, 

слободно се изражавају   

3. Инклузивно образовање и подршка 

образовању мањина 

Разговор, дискусија,  демонстрација, презентација упознају се читају, пишу, посмартају, 
дискутују, предлажу, сарађују, помажу 

4. Заштита животне средине Разговор, дискусија,  демонстрација, презентација Читају, посматрају, пишу, дискутујупредлажу, 

сарађују 

5. Здрав живот (хигијена, исхрана, 

болести зависности, раст и развој, 

Светски дан здравља) 

Разговор, дискусија, демонстрација, радионица, 

презентација, учење кроз игру, ситуационо учење 

Слушају, прате, посматрају, дискутују, 

предлажу, уче, чувају своје здравље 

6. Дечја права и подстицање  за активну 

партиципацију у животу школе 

Разговор, дискусија, демонстрација, презентација, 

радионица, учешће у акцијама 

Упознају се, читају, посматрају, пишу,  

дискутују, предлажу, сарађују 

 

 

 

 

 

 

602 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ТРЕЋИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Недељни фонд часова:    1 
Литерарне активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Школа какву желим - Нов друг/другарица у 

одељењу  - Зимске радости - Лик и дело Светог 

Саве - Зимске чаролије - Писање честитке за 

осми март ''Мајко, теби за празник'' - Најлепше 

реченице о пролећу - У сусрет дану школе – 

израда новина 

индивидуализовани облик рада - активно учење - 

сарадња са литерарном секцијом виших разреда - 

литерарни конкурси - писање помоћу 

илустрације 

Пишу у поезији и прози, читају, рецитују, 
излажу, слушају о животу писаца - читају 

часописе за децу - користе лексикон, 

енциклопедије, касете са звучним и звучно-

визуелним садржајем - пишу саставе, песме - 

учествују на конкурсима - размењују утиске - 

прикупљају текстове 

Ликовне активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Дечија недеља – израда зидних новина на тему 

''Имам право...'' - ''Вук је хтео...'' – израда зидних 

новина - Зимске радости - Свети Сава – школска 

изложба - Припрема за дан жена ''Мајко теби за 

празник'' - Шарање јаја за Ускрс 

индивидуални облик рада, активно учење - 

хеуристички разговори - посете ликовним 

изложбама - ликовни конкурси - радионице - 

тимски ра  

цртају, боје, описују, праве стрип, плакат - 

сецкају, лепе, украшавају, доцртавају - вајају, 

упоређују, анализирају, процењују - сарађују 

Драмске активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Глумимо и певамо креативно изражавање - 

Сценско-рецитаторске активности ''Поклони се и 

почни'' - Припрема за дочек Нове године - 

Драматизација текстова по избору ученика - 

Припремање радио емисије - Припремање 

представе за крај школске године ''Ово смо ми''  

учење имитације, играње улога, - приредбе 

ученика - симулације, импровизација на теме из 

свакодневног живота и света маште  - пантомима 

меморишу краће поетске и прозне текстове - 

говоре напамет научене текстове - израђују 

маске, реквизите - глуме - имитирају  

Спортске активности 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

- Мој друг/другарица у клупи - Причамо 

најлепше приче - Позна јесен; Свети Сава – лик и 

дело - Зимске чаролије –читање и писање 

текстова; Наши писци о мајци прикупљање 

текстова - Најлепше реченице о пролећу 

групни облик рада, - тимски рад - спортске игре - 

такмичења 

ходају, трче, скачу, пузе, провлаче се - бацају и 

хватају лопту - плешу...  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

Часови одељењског старешине ТРЕЋИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:     36  

Недељни фонд часова:       1  

 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1.Хигијена Разговором, демонстрацијом и путем радионица  слушају, прате, посматрају, дискутују, 

предлажу, уче, чувају своје здравље 

2.Дечја права Разговором, демонстрацијом и путем радионица  упознају се, читају, посматрају, пишу, 

дискутују, предлажу, сарађују 

3. Правила лепог понашања Разговором, демонстрацијом и путем радионица  упознају се читају, пишу, посмартају, 
дискутују, предлажу, сарађују, помажу 

4. Заштита деце од насиља, злостављања и 

занемаривања) 

Разговором, демонстрацијом и путем радионица  Слушају, прате, посматрају, дискутују, 

предлажу, уче, чувају себе од насиља и 

злостављања, слободно 

5. Инклузивно образовање и подршка 

образовања мањина 

Разговором, демонстрацијом и путем радионица  упознају се читају, пишу, посмартају, 
дискутују, предлажу, сарађују, помажу 

6. Постигнути успех Самоеволутивна процена Процењују, анализирају, предлажу 

7. Деца у саобраћају Вербалан, демонстрациони, презентациони Посматрање, слушање, дебата, прикупљање 

података ,повезивање, анализа, разумевање, 

размишљају, критички процењују, повезују са 

свакодневним животом, примењују, 

препознају 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ЧЕТВРТИ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Недељни фонд часова:    1 
Литерарне секција 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Писање састава на 

задату тему 

- писаних  радова, дијалошка, демонстрација, текстуална, 

индивидуализовани облици рада, активно учење, сарадња са литерарном 

секцијом виших разреда, литерарни конкурси, писање помоћу 

илустрације 

- пишу саставе, читају, излажу, анализирају, 

закључују, предлажу, користе лексикон, 

енциклопедије, учествују на конкурсима, размењују 

утиске, прикупљају текстове 

Писање састава на 

задату тему 

- писаних  радова, дијалошка, демонстрација, текстуална, 

индивидуализовани облици рада, активно учење, сарадња са литерарном 

секцијом виших разреда, литерарни конкурси, писање помоћу 

илустрације 

- пишу саставе, читају, излажу, анализирају, 

закључују, предлажу, користе лексикон, 

енциклопедије, учествују на конкурсима, размењују 

утиске, прикупљају текстове 

Писање састава по 

слободном избор 

- писаних  радова, дијалошка, демонстрација, текстуална, 

индивидуализовани облици рада, активно учење, сарадња са литерарном 

секцијом виших разреда, литерарни конкурси, писање помоћу 

илустрације 

- пишу саставе, читају, излажу, анализирају, 

закључују, предлажу, користе лексикон, 

енциклопедије, учествују на конкурсима, размењују 

утиске, прикупљају текстове 

Писање песама - писаних  радова, дијалошка, демонстрација, текстуална, 

индивидуализовани облици рада, активно учење, сарадња са литерарном 

секцијом виших разреда, литерарни конкурси, писање помоћу 

илустрације 

слушају, читају, цртају, римују, играју се, 

анализирају, размишљају, коригују, сарађују, 

користе лексикон, енциклопедије, учествују на 

конкурсима, размењују утиске 

Читање дечје штампе 

и разговор о дечјем 

стваралаштву 

- писаних  радова, дијалошка, демонстрација, текстуална, 

индивидуализовани облици рада, активно учење, сарадња са литерарном 

секцијом виших разреда, литерарни конкурси, писање помоћу 

илустрације 

читају, слушају, критички процењују, закључују, 

предлажу, користе литературу и технологију 

Сусрет са песником - писаних  радова, дијалошка, демонстрација, текстуална, 

индивидуализовани облици рада, активно учење, сарадња са литерарном 

секцијом виших разреда, литерарни конкурси, писање помоћу 

илустрације 

питају, причају, слушају, упознају, истражују, 

тумаче, упоређују, прикупљају текстове 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

Драска  секција                                                                       годишњи фонд часова:36  

 недељни фонф часова:1 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Упознавање ученика са садржајем и 

начином рада секциј 

-монолошка, демонстративна, дијалошка, 

кооперативна, интерактивна 

-слушају, уочавају, примењују, упознају елементе драмске 

уметности (костим, сцена, режисер, сценограф, глумац, 

публика...) 

Драматизација одабраних текстова -монолошка, демонстративна, дијалошка, 

кооперативна, интерактивна 

- слушају, имитирају, импровизују, глуме, играју се, 

сарађују, стварају... 

Драматизација ситуација из 

свакодневног живота 

-демонстративна, монолошка, проблемска, 

групних радова, интерактивна, кооперативна 

-размишљају, закључују, стварају, глуме, презентују, певају, 

играју се, сарађују, договарају се, такмиче се 

Учешће драмске секције у припремању 

програма и приредби 

монолошка, демонстративна, дијалошка, 

кооперативна, интерактивна, амбијентална 

- учење улога, припремање костимографије и сценографије 

Ликовна секција                                                                         годишњи фонд часова:36  

 недељни фонф часова:1 

Упознавање ученика са начином рада 

секције, техникама и потребним 

прибором 

- монолошка, дијалошка, демонстративна,  

интерактивна 

-слушају, упознају, уочавају, осмишљавају, маштају, 

планирају, примењују и користе ликовне технике и средства 

Стварање радова на задату тему монолошка, дијалошка, илустративна, 

кооперативна, практичних радова 

- цртају, сликају, вајају, маштају, стварају, упоређују, 

анализирају, процењују, планирају, осмишљавају, 
примењују и користе ликовне технике и средств 

Стварање радова по слободном избору - кооперативна, илустративна, 

демонстративна, дијалошка, практичних 

радова, амбијентална 

цртају, сликају, вајају, маштају, креирају, излажу, 

осмишљавају, маштају, планирају, примењују и користе 

ликовне технике 

Израда радова за наградне конкурсе -дијалошка, илустративна, практичних радова, 

интерактивна, кооперативна 

-цртају, сликају, вајају, комбинују, истражују, маштају, 

стварају, примењују, излажу 

Естетска анализа и процењивање радова -дијалошка, демонстративна, интерактивна -посматрају, уочавају, анализирају, тумаче, процењују, 

закључују, упоређују 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

Часови одељењског старешине ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:     36  

Недељни фонд часова:       1  

 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1.Понашање ученика (у школи, улици, 

аутобусу, позоришту, биоскопу, употреба 

мобилног телефона) 

- разговор, дискусија, посета, излет, амбијентално учење, 

демонстрација, радионица, учење кроз игру 

- упознају се, читају, посматрају, пишу, 

дискутују, предлажу, сарађују 

2. Карактеристике развоја млађег 

школског узраста и промене које  настају 

у пубертету 

- разговор, дискусија,  демонстрација, презентација упознају се, читају, посматрају, пишу, 

дискутују, предлажу, сарађују 

3. Инклузивно образовање и подршка 

образовању мањина 

- разговор, дискусија,  демонстрација, презентација - упознају се, читају, посматрају, пишу, 

дискутују, предлажу, сарађују, помажу 

4. Заштита животне средине - разговор, дискусија, демонстрација, радионица, 

презентација 

- читају, посматрају, пишу, дискутују, 

предлажу, сарађују 

5. Здрав живот (хигијена, исхрана, 

Светски дан здравља) 

- разговор, дискусија, демонстрација, радионица, 

презентација, учење кроз игру, ситуационо учење 

- слушају, прате, посматрају, дискутују, 

предлажу, уче, чувају своје здравље 

6. Дечја недеља - разговор, дискусија,  демонстрација, презентација, 

радионица, учешће у акцијама 

- упознају се, читају, посматрају, пишу, 

дискутују, предлажу, сарађују 

7. Успех и владање на крају IV разреда -разговор, дискусија, демонстрација - слушају, прате, дискутују, нализирају, 

процењују, предлажу, упоређују 

8. Понашање ученика (у школи, улици, 

аутобусу, позоришту, биоскопу, употреба 

мобилног телефона) 

разговор, дискусија, посета, излет, амбијентално учење, 

демонстрација, радионица, учење кроз игру 

 упознају се, читају, посматрају, пишу, 

дискутују, предлажу, сарађују 

9.Предавања из МУП-а разговор, дискусија, посета, излет, амбијентално учење, 

демонстрација, радионица, учење кроз игру 

 упознају се, читају, посматрају, пишу, 

дискутују, предлажу, сарађују 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ПЕТИ 
 

 

Годишњи фонд часова: 36+18=54 

 

Предмет: ОБАВЕЗНЕ  ФИЗИЧКЕ  АКТИВНОСТИ 

 

Недељни фонд часова:    1 или 1,5 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ: Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и 

здравственог васпитања и обавезних физичких активности. 

ИСХОДИ По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност  

ученика 

КОРЕЛАЦИЈА 

(хоризонтална и 

вертикална 

повезаност) 

- задовољи своја интересовања, 

потребе за стицањем знања, 

способности за бављење спортом 

као интегралним делом физичке 

културе и настојања да се стечена 

знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за 

бављење спортом и учешћем на 

такмичењима). - развије 

моторичке способности, стекне, 

усаврши и примени моторичка и 

теоријска знања и умења, 

задовољи социјалне потребе, 

утиче на естетско изражавање и 

научи да поштује друге у игри и 

свакодневном животу, fair play.  

  

 

Кондиционо 

вежбање,  

мали фудбал, 

атлетика, 

одбојка, 

кошарка, 

аеробик, 

пешачење, 

стони тенис 

шах, 

корективна 

гимнастика 

Спортске активности,  

значај и улога; 

Индивидуални спортови, 

Атлетика, Такмичарске 

атлетске игре тркачке и 

скакачке дисциплине;  

Контрола лопте руком и 

ногом; Аеробик, 

Пешачење, Стони тенис, 

Шах, Корективна 

гимнастика, Вежбе 

снаге, Мали фудбал, 

Одбојка, Кошарка. 

методе: -метода 

демонстрације, 

прктичног вежбања и 

метода вербалне 

комуникације технике: - 

обучавање, увежбавања, 

организовање утакмица, 

тестирања,мерења. 

oблици: - Комбинује се 

индивидуални,групни и 

фронтални начин рада,у 

фискултурној сали или 

школском дворишту у 

зависности од наставне 

јединице. 

Посматрање, 

слушање, 

увежбавање 

одређених 

елемената, 

усавршавање 

садржаја у жеља за 

што бољим 

извођењем и 

резултатима. 

Примењује научено 

и развија физичке 

способностибрзину, 

снагу издржљивост, 

координацију, 

прецизност, 

равнотежу и 

гипкост. 

Биологија, 

Географија, Српски 

језик, Музичко 

васпитање Физика 

Грађанско 

васпитање. 

 

 

 

 

 

608 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

 

Разред:    ПЕТОМ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ: Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из 

области заштите животне средине,усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота.. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

1. ПОЛОЖАЈ И 

УЛОГА ЧОВЕКА У 

ПРИРОДИ 

Стицање основних знања о 

животној средини; формирање 

сопствених ставова о утицају 

човека на животну средину и 

спровођење акција у заштити и 

очувању животне средине кроз 

израду пројеката. 

-да науче шта је животна 

средина -да формирају 

сопствене ставове према 

животној средини -да науче да 

спроводе акције у заштити и 

очувању животне средине 

-фронтални  -

индивидуални  -

групни 

-слуша   -говори -пита 

-посматра, пише, црта 

-стиче самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -учествује у 

изради пројекта 

биологија,  
географија   

2. ПРИРОДНА 

БОГАТСТВА И 

ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

Упознавање ученика са 

природним богатствима: 

развијање навика за рационално 

коришћење природних 

богатстава. Ученици треба да 

упознају ресурсе које можемо да 

обновимо и начине обнављања. 

Упознавање живих бића као 

природни ресурси. 

-да науче шта су природна 

богатства -да стекну навике за 

рационално коришћење 

природних богатстава -да се 

упознају са обновљивим 

природним ресурсима -да се 

упознају са начинима 

обнављања -да примењују 

рационално коришћење 

природних ресурса 

фронтални  -

индивидуални  -

групни 

-слуша   -говори -пита 

-посматра -пише -црта 

-стиче самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -акција 

чувара природе 

биологија,  
географија  

ликовна 

култура   

3. ИЗВОРИ И 

ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Ученици треба да упознају 

појам, изворе и врсте 

загађивања; ученици треба да 

уоче последице глобалног 

загревања, појаву озонских рупа, 

оштећења озонског омотача, 

загађивања воде, ваздуха и 

земљишта. 

да науче појам загађивања -да 

науче изворе загађивања -да 

науче врсте загађивања -да 

уоче последице (глобалног 

загревања, појаву озонских 

рупа, оштећења озонског 

омотача) 

фронтални  -

индивидуални  -

групни 

-слуша   -говори -пита 

-посматра -пише -црта 

-стиче самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -акција 

чувара природе 

биологија,  
географија  

ликовна 

култура   
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ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма (облици 

и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

  -да развију осећања 

одговорности према 

конкретном стању животне 

средине 

   

4. БИОДИВЕРЗИТЕТ 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

Стицање знања о 

биодиверзитету: дефиниција и 

појам биолошке разноврсности; 

упознати нечине угрожавања 

биолошке разноврсности. 

-да поседују развијену свест о 

личном ангажовању у заштити 

и очувању животне средине и 

биодиверзитета 

-фронтални  -

индивидуални  -

групни 

-слуша   -говори -пита 

-посматра, пише, црта 

-стиче самопоуздање -

самопроцењује свој 

рад -учествује у 

дијалогу -учествује у 

изради пројекта 

биологија,  
географија  

ликовна 

култура   
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Разред:    ПЕТОМ 
 

 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Предмет:   СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 

Недељни фонд часова:    1 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ: Циљ изучавања предмета је проширивање опште културе и опсособљавање ученика да кроз 

предмет боље упознају свет у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима и 

динамиком промена, да сагледају себе у контексту другог да би сопствени идентитет уградили у општи. Ученици ће кроз наставу усмерену на проучавање 

свакоднвног живота- од игара, забаве, до односа у породици уочили његову условљеност историјом. Кроз концепцију упознавања свакодневног живота на 

простору Европе, Средоземља, Србије уоче његове разлике са светом данас 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈ Циљеви или исходи учења у 

оквиру теме 

Начин остваривања 

садржаја програма 

(облици и методе) 

Активност  

ученика 

Корелација 

УВОД Појам историје, хронологије, појам 

порошлости, свакодневног 

живота,и значаја проучавања 

свакдневног живота  

 

-разумевање појма 

свакодневни живот; -

разумевање појма прошлост -

разумевање значаја 

проучавања свакодневног 

живота у прошлости -

усвајање и продубљивање 

знања о свакод невног живота 

-закључивање -запажање 

-слушање, цртање -

постављање питања -

развијање критичког 

мишљења, читање -

анализирање 

историјских изворе -

осамостаљива 

дискусија - 

разговор -договор 

-израда паноа -

израдаPower Point 

презентација -

играње игрица 

(турнир/такмичењ

е 

историја- појам 

историје 

хронологија 

ИГРЕ У 

ПРОШЛОСТИ 

појам игара, играчака, игара у 

Србији, дечијих игара и игара 

одраслих, Олимпијских игара у 

Грчкој 

-идентификовање актуелних 

дечјих игара (врсте и њихова 

функција) -упознавање с 

дечјим играма у прошлости 

(врсте и њихова функција)-

идентификовање сличности и 

разлика између игара некад и 

-закључивање -запажање 

-слушање,развијање 

критичког -анализирање 

историјских изворе -

осамостаљивање 

приликом прикупљања и 

сређивања података 

дискусија - 

разговор -договор 

-израда паноа -

израдаPower Point 

презентација -

играње игрица 

(турнир/такмичењ 

историја-Стари 

Исток, Стара 

Грчка, Стари Ри 

СВАКОДНЕВ

НИ ЖИВОТ У 

ПРАИСТОРИЈ

И И СТАРОМ 

ВЕКУ 

- свакодневни живот у присторији, 

начин исхране, становања,одевања, 

изуми, обичаји -свакдневни живот 

становника Египта, начин исхране, 

становања, друштвени односи, 

употребни предмети, изуми -

свакдневни живот у С.Грчкој, 

одевање, становање, ,медицина, 

друштвени односи, 

-упознавање са свакодневним 

животом људи у праисторији 

-упознавање са свакодневним 

животом народа Старог 

истока -упознавање са 

свакодневним животом 

старих Грка -упознавање са 

свакодневним животом 

старих Римљана - 

фронтални  -

индивидуални  -групни 

-слуша   -говори -

пита -посматра -

пише -црта -стиче 

самопоуздање -

самопроцењује 

свој рад -учествује 

у дијалогу -акција 

чувара природе 

историја-Стари 

Исток, Стара 

Грчка, Стари 

Рим географија-

простор Старе 

Грчке, Старог 

Рима 
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6.   ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

Индивидуални рад, вршњачко подучавање, 

аналитичко-синтетичка вежбања, 

диференцирана настава, индивидуализована 

настава, учење помоћу слика, језичке вежбе, 

учење кроз игру. 

Посматрају слике, описују предмете, бића и појаве, именују и читају 

слова, ређају  слагалице од слова и слика, праве реченице од речи 

исечених из штампе, подражава звукове из природе, сецкају, лепе, 

доцртавају, украшавају, моделују, певају, читају, пишу, процењују 

чиме су задовољни, доносе одлуке шта би волели да промене 

КЊИЖЕВНОСТ Индивидуални рад, вршњачко подучавање, 

аналитичко-синтетичка вежбања, 

диференцирана настава, индивидуализована 

настава, учење помоћу слика, језичке вежбе, 

учење кроз игру. 

Препознају, питају, уче кроз игру, певају, слушају, уочавају, играју 

игру пантомиме, глуме, рецитују 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

 

 

 

 

Индивидуални рад, вршњачко подучавање, 

аналитичко-синтетичка вежбања, 

диференцирана настава, индивидуализована 

настава, учење помоћу слика, језичке вежбе, 

учење кроз игру. 

Питају, уче кроз игру, читају, пишу, процењују чиме су задовољни, 

доносе одлуке шта би волели да промене, игра улога. 

ДОПУНСКА НАСТАВА ПРВИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Линије 

Диференцирана настава, индивидуализована 

настава, вршњачко учење, рад у пару, групни 

рад, игра, учење помоћу слика. 

Цртају, боје, сецкају, лепе, служе се лењиром, играју се, посматрају, 

слушају, мисле, активно учествују у комуникацији, размењују своја 

мишљења, цртају, боје, сецкају, лепе, упоређују предмете према 

датим особинама, закључују. 

БРОЈЕВИ Диференцирана настава, индивидуализована 

настава, вршњачко учење, рад у пару, групни 

рад, игра, учење помоћу слика 

Цртају, боје, сецкају, лепе, броје, читају и записују бројеве, 

упоређују, сабирају и одузимају, рачунају, решавају задатке са 

образовног CD-a  на компјутеру. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Диференцирана настава, индивидуализована 

настава, вршњачко учење, рад у пару, групни 

рад, игра, учење помоћу слика. 

Пореде, процењују, мере, уче кроз игру улога продаваца и купаца, 

сами стварају ситуације за учење 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. Језик -Граматика -Правопис Индивидуални рад, индивидуализовани рад, израда 

диференцираних задатака, кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, рад у пару, игровне 

активности, решавање задатака код куће. 

Посматрају, слушају, читају, пишу, преписују,  уочавају, 

упоређују, препознају, разликују, именују, закључују,  

сарађују, презентују,  повезују, разумеју, размишљају, 

повезују са свакодневним животом, примењују 

2. Књижевност Индивидуални рад, индивидуализовани рад, израда 

диференцираних задатака, кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, рад у пару, игровне 

активности, решавање задатака код куће. 

Посматрају, слушају, читају, пишу, преписују,  уочавају, 

упоређују, препознају, разликују, именују, закључују,  

сарађују, презентују,  повезују, разумеју, размишљају, 

повезују са свакодневним животом, примењују 

3. Језичка култура Индивидуални рад, индивидуализовани рад, израда 

диференцираних задатака, кооперативно учење, 

вршњачко подучавање, рад у пару, игровне 

активности, решавање задатака код куће. 

Посматрају, слушају, читају, пишу, преписују,  уочавају, 

упоређују, препознају, разликују, именују, закључују,  

сарађују, презентују,  повезују, разумеју, размишљају, 

повезују са свакодневним животом, примењују 

ДОПУНСКА НАСТАВА ДРУГИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. Природни бројеви до 100 Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака, диференцирана настава, индивидуализована 

настава, рад у пару, групни рад, игра, учење помоћу 

слика 

Рачунају, размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство. 

2. Геометријска тела и фигуре Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака, диференцирана настава, индивидуализована 

настава, рад у пару, групни рад, игра, учење помоћу 

слика 

Цртају, мере, процењују, упоређују, сарађују, бележе, 

закључују, примењују, проверавају, користе лично искуство, 

играју се 

3. Мерење и мере Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака, диференцирана настава, индивидуализована 

настава, рад у пару, групни рад, игра, учење помоћу 

слика 

Процењују, мере, упоређују, закључују, бележе, примењују, 

сарађују, саопштавају, повезују са свакодневним животом. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА ТРЕЋИ РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. Језик -Граматика -Правопис Правописне вежбе, умесна и систематска вежбања, 

анализа и синтеза, теоријска обавештења, коришћење 

говорних ситуација, обнављање и вежбе у примени 

правописних правила. 

Уочавају, повезују, записују, анализирају, закључују, 

пишу, допуњују, повезују са свакодневним животом, 

препознају, процењују, вежбају. 

2. Књижевност Стилске вежбе, умесна и систематска вежбања, 

коришћење погодног полазног текста, читање текста, 

подстицање на схватање књижевних појмова. 

Уочавају, повезују, записују, анализирају, закључују, 

пишу, допуњују, повезују са свакодневним животом, 

препознају, процењују, вежбају. 

3. Језичка култура Теоријска обавештења, умесна и систематска вежбања, 

стваралачки поступак, сазнавање битних својстава језичке 

појаве, дефинисање језичког појма, усмено и писмено 

изражавање, препричавање, описивање, причање. 

Уочавају, повезују, записују, анализирају, закључују, 

пишу, допуњују, повезују са свакодневним животом, 

препознају, процењују, вежбају. 

ДОПУНСКА НАСТАВА ТРЕЋИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1.Природни бројеви до 1000 и 

операције са њима 

Читање, записивање и упоређивање бројева прве хиљаде; 

израчунавање вредности бројевног израза са највише три 

операције; решавање једноставних текстуалних задатака, 

као и једначина и неједначина. 

Посматрају, слушају, уочавају, повезују, записују, 

анализирају, закључују, користе рачунске радње, 

проверавају резултате, решавају, уочавају непознато, 

пишу, цртају, повезују са свакодневним животом, 

препознају, процењују. 

2. Геометријски облици и 

њихови међусобни односи 

Схватање и цртање углова, правих и конструисање 

геометријских фигура помоћу лењира и шестара; 

израчунавање обима троугла, квадрата и правоугаоника 

Уочавају, анализирају, закључују, проверавају резултат, 

мере, користе прибор за цртање, конструишу, решавају 

задатке, пишу, цртају, анализирају 

3. Разломци Графичким приказима усвајање појма разломка; 

записивање разломака; одређивање n-тог дела неке 

целине; решавање једноставних текстуалних задатака. 

Посматрају, уочавају, приказују, представљају, записују, 

анализирају, закључују, проверавају резултат, решавају 

задатке, пишу, примењују. 

4. Мерење и мере Усвајање јединица мера, као и односа између мањих и 

већих јединица у оквиру блока бројева до 1000 и примена 

у једноставним задацима. 

Уочавају, мере, упоређују, анализирају, закључују, 

проверавају резултат, решавају задатке, пишу, цртају, 

читају време на часовнику и календару 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

I JEЗИК   *Граматика   

*Правопис 

Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака код куће.  

Посматрају, слушају, уочавају, презентују, повезују, 

разумеју, размишљају, упоређују, повезују са 

свакодневним животом, примењују, препознају 

2. Књижевност Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака код куће.  

Посматрају, слушају, уочавају, презентују, повезују, 

разумеју, размишљају, упоређују, повезују са 

свакодневним животом, примењују, препознају 

3. Језичка култура Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака код куће.  

Посматрају, слушају, уочавају, презентују, повезују, 

разумеју, размишљају, упоређују, повезују са 

свакодневним животом, примењују, препознају 

ДОПУНСКА НАСТАВА ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

I  СКУП ПРИРОДНИХ 

БРОЈЕВА 

Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака код куће 

Рачунају, размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство. 

II ПОВРШИНА Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака код куће 

Цртају, мере, процењују, упоређују, сарађују, бележе, 

размишљају, закључују, примењују. 

III МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Индивидуални рад, вршњачко подучавање, решавање 

задатака код куће 

Посматрају, уочавају, приказују, представљају, записују, 

анализирају, закључују, проверавају резултат, решавају 

задатке, пишу, примењују. 

ДОДАТНА  НАСТАВА ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    18 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Скуп природних бројева - проблемска настава, интерактивна, кооперативна, учење 

откривањем, технике  учења, технике памћења - 

симболизација и упрошћавање, асоцијативна, техника 

грозд, когнитивно мапирање 

- слушају, посматрају, уочавају, бележе, упоређују, 

анализирају, сарађују, размишљају, стварају и решавају 

проблемске ситуације, закључују, повезују, примењују, 

уопштавају, презентују 

Површина - проблемска настава, интерактивна, кооперативна, учење 

откривањем, технике  учења, технике памћења - 

симболизација и упрошћавање, асоцијативна, техника 

грозд, когнитивно мапирање 

- слушају, посматрају, уочавају, бележе, упоређују, 

анализирају, сарађују, размишљају, стварају и решавају 

проблемске ситуације, закључују, повезују, примењују, 

уопштавају, презентују 

Мерење и мере - проблемска настава, интерактивна, кооперативна, учење 

откривањем, технике  учења, технике памћења - 

симболизација и упрошћавање, асоцијативна, техника 

грозд, когнитивно мапирање 

- слушају, посматрају, уочавају, бележе, упоређују, 

анализирају, сарађују, размишљају, стварају и решавају 

проблемске ситуације, закључују, повезују, примењују, 

уопштавају, презентују 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

-КЊИЖЕВНОСТ -рад на тексту, демонстративна метода, демонстративна 

метода, метода илустрације, разговорна метода 

Уочава књижевноуметничке појаве, рашчлањује дело на 

смисаоне целине, одређује тему и мотиве дела, уочава 

стилске фигуре 

-ЈЕЗИК -рад на тексту, демонстративна метода, метода -рад на 

тексту, разговорна метода 

Уочава језичке појаве, одређује врсту и службу речи, 

именује падеже и глаголске облике. 

-ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА -разговорна метода, метода илустрације Саставља смисаоне реченице, писани текст раставља на 

композиционе етапе.  

ДОДАТНА  НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

-КЊИЖЕВНОСТ -метода рада на тексту, разговорна метода, хеуристичка 

метода 

-израђује мултимедијални материјал, повезује текст са 

другим сродним текстовима, уочава композицијске, 

сижејне и структурне елементе књижевног дела 

-ЈЕЗИК -метода рада на тексту, разговорна метода, хеуристичка 

метода 

 -израђује мултимедијални материјал, повезује језичку 

појаву са другим синтаксичким и морфолошким појавама 

-ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА -метода рада на тексту, разговорна метода, хеуристичка 

метода 

-примењује у говорном и писаном изражавању 

правописну норму у сложенијим примерима, решава 

језичке недоумице 

ДОПУНСКА НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

Вербално-текстуална дијалошка, илустративна, 

демонстративна, разговор, рад на тексту, решавање 

проблема, фронтални, индивидуални, групни, 

диференциран облик рада, рад у паровима  

Усваја знања,именује,посматра, пише, развија тачност, 

уредност и одговорност према раду; -Пажљиво прати 

излагање наставника и осталих ученика; -Процењује 

сопствени рад и напредак; -Учествује  у обнављању 

градива; 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

Вербално-текстуална дијалошка, илустративна, 

демонстративна метода,разговор, рад на тексту, решавање 

проблема, фронтални, индивидуални, групни, 

диференциран облик рада, рад у паровима. -  Квизови 

знања. 

-Препознаје ситуације када треба да примени одређени 

математички апарат; -Мисаоно се ангажује; Решава 

задатке. Белешке; - Користи своја постојећа знања и 

искуства; -Активан је у саопштавању и преношењу својих 

опажања; -Задовољство ученика на часу;   Домаћи задаци. 

УГАО Вербално-текстуална,дијалошка, илустративна, 

демонстративна метода,разговор, рад на тексту, 

фронтални, индивидуални, групни, диференциран облик 

рада, рад у паровима. 

-Усваја знања,именује,посматра, пише, развија тачност, 

уредност и одговорност према раду; -Пажљиво прати 

излагање наставника и осталих ученика; -Процењује 

сопствени рад и напредак; -Учествује  у обнављању 

градива; 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

РАЗЛОМЦИ Дијалошка, илустративна, демонстративна 

метода,разговор, рад на тексту, решавање проблема, 

фронтални, индивидуални, групни, диференциран облик 

рада, рад у паровима 

-Мисаоно се ангажује; Решава задатке. Белешке; - Користи 

своја постојећа знања и искуства; -Активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања; -Задовољство ученика на часу;   

Домаћи задаци. 

ОСНА СИМЕТРИЈА Дијалошка,илустративна, демонстративна 

метода,разговор, рад на тексту, решавање проблема, 

фронтални, индивидуални, групни, диференциран облик 

рада, рад у паровима. 

Активно слуша; - Учествује у обнављању градива; - Мисаоно 

се ангажује;  - Користи своја постојећа знања и искуства; - 

Користи геометријски прибор  -Задовољство ученика на часу, 

- Домаћи задаци 

ДОДАТНА  НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ ИСХОДИ Начин остваривања садржаја 

програма 

Активност  ученика 

СКУПОВИ. ВЕЗНИЦИ И 

ЊИХОВА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

СКУПОВНИМ 

ОПЕРАЦИЈАМА И 

РЕЛАЦИЈАМА 

Скупови Скуповне 

операције Релације 

Везници Веза везника и 

скуповних операција и 

релација Венови 

дијаграми и примене 

Скуповне једначине 

реши сложене и проблемске 

задатке у вези са скуповима и 

скуповним операцијама.  -

правилно употреби везнике и 

интерпретира  их скуповним 

операцијама и релацијама  -

појачана способност логичког 

мишљења -резоновање на 

повишеном нивоу апстракције. 

Разговор са ученицима о 

скуповима и везницима, 

илустровање скупова, 

демонстрација решавања 

задатака са скуповима. 

Индивидуални рад на 

задацима са скуповима, 

решавање задатака, навођење 

примера из окружења, 

ситуацијама. 

Усваја нова знања, дефинише 

нове појмове, именује, 

посматра, слуша, разговара, 

пише, чита, решава задатке и 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

поставља питања, одговара на 

питања, наводи примере, 

анализира, дискутује, 

закључује. 

ДЕЉИВОСТ ПРИРОДНИХ  

БРОЈЕВА 

Дељивост бројева – 

критеријуми  и њихова 

примена НЗС и  НЗД 

Прости и сложени 

бројеви Диофантске 

једначине 

-примена критеријума 

дељивости; - реши сложене и 

проблемске задатке са 

дељивошћу; -склоност према 

јасности, прецизности, 

концизности, критичности, 

истрајности у раду;  -познаје 

Голдбахову хипотезу;  -решава 

једноставне једначине у скупу 

простих и скупу природних 

бројева. 

Разговор са ученицима о 

појму дељивости и 

критеријумима дељивости, 

демонстрација решавања 

задатака са дељивости.  

Индивидуални рад на 

задацима са дељивости, 

решавање задатака, примена 

у текстуалним задацима и 

реалним ситуацијама 

Усваја нова знања, дефинише 

нове појмове, именује, 

посматра, слуша, разговара, 

пише, чита, решава задатке и 

проблеме, поставља питања, 

одговара на питања, наводи 

примере, анализира, 

закључује, дискутује, рачуна.  

Уз помоћ Интернета добија 

низ веома интересантних 

података о простим бројевима 

и занимању науке и научника 

за ову проблематику. 
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ДОДАТНА  НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ ИСХОДИ Начин остваривања садржаја 

програма 

Активност  ученика 

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА 

СА МАТЕМАТИЧКИХ 

ТАКМИЧЕЊА 

Задаци са математичких 

такмичења 

-реши задатке са 

математичких такмичења -

појачана способност логичког 

мишљења -резоновање на 

повишеном нивоу апстракције. 

Разговор са ученицима, 

дискусија, илустровање, 

демонстрација решавања 

задатака.  Индивидуални рад 

на задацима, решавање 

задатака, коришћење 

Математичког листа и 

задатака са математичких 

такмичења. 

Усваја нова знања, дефинише 

нове појмове, именује, 

посматра, слуша, разговара, 

пише, чита, решава задатке и 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

поставља питања, одговара на 

питања, анализира, закључује, 

дискутује, рачуна. 

РАЗЛОМЦИ (СВОЈСТВА 

И РАЧУНАЊЕ У СКУПУ 

ПОЗИТИВНИХ  

РАЦИОНАЛНИХ 

БРОЈЕВА)  - ОДАБРАНИ 

ЗАДАЦИ 

Разломци, операције са 

разломцима у оба 

записа у сложеним и 

проблемским задацима, 

својства разломака, 

проценти 

- реши сложене задатаке 

везане за операције са 

разломцима, проблемске 

задатке са разломцима и 

задатке везане за процентни 

запис разломака; -продубљује 

знања о трансформацији 

разломака из записа a/b у 

децимални запис, стечена у 

току редовне наставе без 

обзира да ли се ради о 

коначном или бесконачном 

децималном запису. 

Разговор са ученицима о 

разломцима, њиховим 

својствима и рачунским 

операцијама.  Илустровање, 

демонстрација решавања 

задатака са разломцима. 

Индивидуални рад на 

задацима са разломцима, 

решавање задатака, навођење 

примера из окружења, 

примена у текстуалним 

задацима и реалним 

ситуацијама 

Усваја нова знања, дефинише 

нове појмове, именује, 

посматра, слуша, разговара, 

пише, чита, решава задатке и 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

поставља питања, одговара на 

питања, наводи примере, 

анализира, закључује, 

дискутује, рачуна, практично 

примењује проблеме у 

свакодневном животу 

ИЗОМЕТРИЈСКЕ 

ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 

Изометријске 

трансформације 

Транслација Осна 

симетрија  Централна 

симетрија Примена 

изометријских 

трансформација 

Конструкције 

-реши конструктивне задатке 

коришћењем особина осне 

симетрије. примени осну 

симетрију, транслацију, 

централну симетрију  у 

конструктивним и сложенијим 

задацима; -уочава 

осносиметричне елементе и 

користи одговарајућу особину 

осне симетрије за добијање 

тражених елемената помоћу 

датих. 

Разговор са ученицима о 

осној симетрији, илустровање 

осносиметричних фигура, 

демонстрација решавања 

задатака са осном 

симетријом. Индивидуални 

рад на решавању задатака са 

осном симетријом, решавање 

задатака, примена осне 

симетрије у проблемским 

задацима. Конструкције и 

коришћење прибора за 

геометрију. 

Усваја нова знања, дефинише 

нове појмове, именује, 

посматра, слуша, разговара, 

пише, чита, решава задатке и 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

поставља питања, одговара на 

питања, наводи примере, 

конструише и користи прибор 

за геометрију, анализира, 

дискутује, закључује, решава 

практичне проблеме. 
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ДОДАТНА  

НАСТАВА 

ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ ИСХОДИ Начин остваривања садржаја 

програма 

Активност  ученика 

ГЕОМЕТРИЈСКИ  

ОБЈЕКТИ 

Конвексни 

геометријски објекти. 

Међусобни односи 

праве и кружнице, две 

кружнице. 

ТетиваТангента 

Конструктивни 

задаци Угао 

-реши задатке са правом и 

кружницом и њиховим 

међусобним положајима.  -

реши конструктивне задатке 

везане за међусобни однос 

праве и кружнице и однос две 

кружнице.-решава проблеме 

везане за однос 

комплементних, суплементних, 

упоредних, унакрсних углова, 

углова са паралелним и 

нормалним крацима 

Разговор са ученицима о правој 

и кружници и њиховим 

међусобним положајима, 

илустрација геометријских 

објеката, демонстрација 

решавања задатака са правом и 

кружницом.  Индивидуални рад 

на задацима, решавање 

задатакаКонструкције и 

коришћење прибора за 

геометрију. 

Усваја нова знања, дефинише нове 

појмове, именује, посматра, слуша, 

разговара, пише, чита, решава 

задатке и проблеме, илуструје и 

графички представља, поставља 

питања, одговара на питања, наводи 

примере, конструише и користи 

прибор за геометрију, анализира, 

дискутује, закључује, одређује угао 

између казаљки на часовнику и 

обрнуто ако је дат угао одређује 

колико је сати.. 

ЛОГИЧКИ   И  

КОМБИНАТОРНИ 

ЗАДАЦИ 

Задаци 

логичкокомбинаторне  

природе. Дирихлеов 

принцип. Графови и 

примене. Мала 

комбинаторика. 

-реши логичкокомбинаторне 

задатаке помоћу сумирања, 

пребројавања, резања и 

преливања. -ствара осећај за 

правилан избор, дефинисање и 

пребројавање класа (,,кутија'') и 

тумачење Дирихлеовог 

принципа.  -познаје Гаусову 

идеју сабирања бројева од 1 до 

100. -могућност самосталног 

проналажења разних и 

оригиналних решења проблема.  

-резоновање на повишеном 

нивоу апстракције 

Разговор са ученицима, 

илустровање, демонстрација 

решавања задатака 

логичкокомбинаторне природе. 

Индивидуални рад на задацима, 

решавање задатака, навођење 

примера из окружења, примена 

у текстуалним задацима и 

реалним ситуацијама. 

Усваја нова знања, дефинише нове 

појмове, именује, посматра, слуша, 

разговара, пише, чита, решава 

задатке и проблеме, илуструје и 

графички представља, поставља 

питања, одговара на питања, наводи 

примере, анализира, закључује, 

дискутује, рачуна. 

РАЗВОЈ  

НУМЕРАЦИЈЕ 

Развој нумерације 

Задаци са 

нумерацијом 

- реши задатке са нумерацијом. 

-упознаје системе са основама 

различитим од 2 и 10 као и 

операције у њима 

решавања задатака са 

нумерацијом.  Индивидуални 

рад на задацима са нумерацијом, 

решавање задатака, примена у 

текстуалним задацима и 

реалним ситуацијама. 

усвајање знања, дефинише нова, 

појмове, именује, посматра, слуша, 

разговара, пише, чита, решава 

задатке и проблеме, поставља 

питања, одговара на питања, наводи 

примере, анализира, закључује, 

дискутује, рачуна 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Други и ја (описивање, 

поздрављање, дружење…) 

новине 

 

ствује у 

избору музике, хране. Пише рецепте за храну, помаже у припреми хране код 

 

Свет око мене, ја у свету 

(описивање, празници, 

рођендани, допадање…) новине 

 

ствује у 

избору музике, хране. Пише рецепте за храну, помаже у припреми хране код 

е краће чланке и описе догађаја 

Енглези и други (мере, 

куповина, временске зоне, 

валута, обичаји, лепо 

понашање…) 

новине 

 тује 

ствује у 

избору музике, хране. Пише рецепте за храну, помаже у припреми хране код 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Други и ја (описивање, 

поздрављање, дружење…) 

новине 

 

ствује у 

избору музике, хране. Пише рецепте за храну, помаже у припреми хране код 

ће чланке и описе догађаја 

Свет око мене, ја у свету 

(описивање, празници, 

рођендани, допадање…) новине 

 

и износи сво ствује у 

избору музике, хране. Пише рецепте за храну, помаже у припреми хране код 

 

Енглези и други (мере, 

куповина, временске зоне, 

валута, обичаји, лепо 

понашање…) 

новине 

 

ствује у 

избору музике, хране. Пише рецепте за храну, помаже у припреми хране код 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

*ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ  

ЖИВОТА 

*евиденција ученика  

*размена мишљења , вршњачко 

подучавање *израда тестоваза сваку тему 

* оцењивањеангажованости  ван наставе 

* радне навикаи примене наученог 

*однос ученика према часу и 

настави*самосталан рад,извођење вежби 

*индивидуални 

 *фронталан *демонстрација  

*илустрација  *израда збирки 

*практична примена стечених знања, *активно учешће у раду,  

*активно слуша, препознаје задати циљ на часу 

 *упознаје нове наставне садржаје, усваја нова знања;     

бележи.црта,посматра описује,запажа, упоређује,повезује 

учествује у обнављању градива *дефинише нове појмове; 

 *активан је у саопштавању и преношењу својих опажања;  
*размењује своје идеје са другима; *учи откривањем   

*размишља ,описује ,открива ,ослања се на предходна знања 

 *понавља, примењујезакључује .препознаје *анализира ,критички 

процењује*решава проблем препознаје *користи технологију  

*евалуација 

*ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

*НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

*ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМ 

*ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

ДОДАТНА  НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

*Микроскопирање трајних препарата 

ткива  * Детаљније упознавање грађе 

биљака, животиња  *Гајење и употреба 

лековитих биљака *Самоникле биљке 

наше средине *Здрава храна –здрав 

живот *Еколошки бонтон  *Живот 

пријатеља човека у природи и дому 

*Формирање еколошког кутка *Наш 

допринос очувању животне средине 

*Улога школе и породице у превенцији 

болести зависности *Проблеми 

одрастања ----снаге и слабости младих) 

-евиденција ученика -размена мишљења , 

вршњачко подучавање -израда тестоваза 

сваку тему - оцењивањеангажованости  

ван наставе - радне навикаи примене 

наученог -однос ученика према часу и 

настави -рад у групама, пројекти, израда 

збирки -самосталан рад,извођење вежби -

индивидуални, фронталан -

демонстрација, илустрација  -учешће у 

акцијама Црвеног крста Ученици -

приближавање деце природним изворима 

живота-водаактивно учешће ученика-

терен Фонд за повраћај и рециклажу 

лименки, у граду „Екођаци“, ученички 

парламент, ученици и наставници 

биологије (може и сарадња са домом 

здравља) 

-користи своја постојећа знања и искуства -сагледава примену 

биологије  - израда паноа макета,интернет -  семинарски радови  - 

посете институције за заштиту животне средине  -посматра, слуша  

-бележи, црта,прати  -поставља питања ,прикупља податке  -

дебата, играње улога   -повезује са свакодневним животом  -

размишља ,описује ,открива,упоређује   -понавља, примењује  -

закључује .препознаје  -анализира ,критички процењ,открива  -

користи технологију, евалуација 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Основи проучавања прошлости Метода разговора, дефинисање временских јединица 

Метода демонстрације- сналажење на ленти времена, 

распоређивање периода у прошлости, класификација 

периода 

Разуме, повезује, рачуна Класификује, распоређује, 

дефинише 

Преисторија Илустративна метода- рад са илустрацијама, сликама, 

картама Метода демонстрације- коришћење дигиталних 

материјала у циљу разликовања живота некада и сад 

Опажа и именује информације  Схвата- описује и повезује, 

закључује Вежба коришћење карте, лоцира 

Стари исток Метода разговора;  Метода демонстарције- коришћење 

дигиталних садржаја у циљу препознавања простора, 

разликовање писама, архитектуре 

Лоцира- користи географске карте Схвата- описује и 

повезује Разликује писма 

Античка Грчка Метода рада на тексту у циљу препознавања митова 

Методе разговора;  Метода илустрације-коришћење 

ленте времена ради уочавања редоследа ратова и важних 

догађаја  Метода демонстарције-  

Опажа и именује информације; зна датуме, податке, места; 

зна главне идеје Лоцира- користи географске карте 

Антички Рим Метода разговора;  Метода рада на тексту Метода 

демонстарције- коришћење дигиталнихсадржаја у циљу 

препознавања простора, разликовање писама, 

архитектуре, личности 

Опажа и именује информације; зна датуме, податке, места; 

зна главне идеје Лоцира- користи географске карте 

ДОДАТНА  НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Основи проучавања прошлости Рад са дигиталним алатима- цртање стабла предака; 

Метода разговора – вежба са примерима рачунања 

времена 

Користи информације; користи методе, појмове,у новим 

ситуацијама; решава проблеме користећи усвојене 

вештине или сазнања. Користи ресурсе установа културе у 

локалној средини. 

Преисторија Рад са дигиталним материјалим Јавно дели, проналази и израђује дигиталне материјале са 

темом преисторије. 

Стари исток Рад са дигиталним материјалима Рад на тексту, 

коришћење историјских извора Метода разговора 

Разуме информацију; преводи из једног у други контекст; 

интерпретира податке, упоређује, разликује; уређује, 

групише, открива узроке; предвиђа последице. Креира, 

проналази и дели садржаје. 

Античка Грчка Рад са дигиталним материјалима Рад на тексту, 

коришћење историјских извора Метода разговора 

Јавно дели, проналази и израђује дигиталне материјале са 

темом античке Грчке. 

Антички Рим Рад са дигиталним материјалима Рад на тексту Метода 

разговор 

Јавно дели, проналази и израђује дигиталне материјале са 

темом античког Рима 
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ДОДАТНА НАСТАВА ПЕТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1-2.      Радно окружење софтвера за визуелно програмирање. Алати за рад са 

графичким објектима, текстом, звуком и видеом у Scratch окружењу 

Oблици  

фронтални  

 групни рад 

 у пару  

индивидуални  

Методе 

 монолошка  дијалошка 

демонстрација смислено учење 

кооперативно учење решавање 

проблема учење путем открића 

практичано смисаоно учење 

посматра 

 слуша  

повезује 

 анализира 

 размишља 

 поставља питања 

 вежба  

усваја примењујe 

 приказује радове 

3-4.      Алгоритам. Програм, блокови наредби, инструкције 

5-7.      Линијска програмска структура. 

8-9.      Циклична програмска структура 

10-11.  Циклична програмска структура са задатим бројем понављања 

12-13.  Циклична програмска структура – бесконачна петља 

14-15.  Циклична програмска структура са задатим условом за излазак из петље 

16-17.  Разграната програмска структура „ако је – онда“ 

18-20.  Разграната програмска структура „ако је – онда – у супротном“ 

21-22.  Појам и креирање променљиве у програму. Поређење вредности 

променљивих у програму 

23-25.  Одређивање минимума, максимума и просечне вредности 

26-27.  Математичко-логичке операције над скуповима 

28-29.  Еуклидов алгоритам 

30-33.  Пројектни задатак 

34-35.  Презентација пројекта 

36.       Систематизација 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА ШЕСТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

МОРФОЛОГИЈА-

ЗАМЕНИЦЕ И ГЛАГОЛИ 

Методе рада: Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова. Технике рада: технике учења, технике памћења, израда 

диференцираних задатака, пројекција, симболизација и упрошћавање, когнитивно 

мапирање. Облици рада:фронталнигрупни, рад у пару, индивидуални. 

слушају, препознају  врсте речи, 

пишу реченице по задатом моделу, 

уче како да препознају основне 

циљеве учења заменица и глагола 

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ Методе рада: Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова. Технике рада: технике учења, технике памћења, израда 

диференцираних задатака, пројекција, симболизација и упрошћавање, когнитивно 

мапирање. Облици рада:фронталнигрупни, рад у пару, индивидуални 

слушају, разговарају, питају, 

читају, увежбавају, граде речи по 

постављеним захтевима  

ФОНЕТИКА Методе рада: Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова. Технике рада: технике учења, технике памћења, израда 

диференцираних задатака, пројекција, симболизација и упрошћавање, когнитивно 

мапирање. Облици рада:фронталнигрупни, рад у пару, индивидуални 

слушају, разговарају, питају, 

читају, увежбавају законитости 

гласовних промена  

 

КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 

Методе рада: Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова. Технике рада: технике учења, технике памћења, израда 

диференцираних задатака, пројекција, симболизација и упрошћавање, когнитивно 

мапирање. Облици рада:фронталнигрупни, рад у пару, индивидуални. 

слушају, разговарају, питају, 

читају, увежбавају појмове-

фабула, лик, мотив, оспособљавају 

се за разликовање књижевних 

родова 

ПРАВОПИС Методе рада: Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова. Технике рада: технике учења, технике памћења, израда 

диференцираних задатака, пројекција, симболизација и упрошћавање, когнитивно 

мапирање. Облици рада:фронталнигрупни, рад у пару, индивидуални. 

пишу текст, оспособљавају се за 

поштовање правописне норме, 

исправљају погрешно написане 

реченице , уче правописна правила 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОДАТНА  НАСТАВА ШЕСТИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

-КЊИЖЕВНОСТ Методе рада: дијалошка,текст-метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, проблемска истраживачка метода. Технике рада: технике 

учења,технике памћења , израда диференцираних задатака, пројекција, 

симболизација и упрошћавање, асоцијативна техника, брејн-сторминг, 

контрастирање, когнитивно мапирање Облици: фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални. 

Чита, анализира и интерпретира 

дела по избору; уочава главне 

мотиве и песничке слике; запажа 

основне карактеристике 

књижевних врста.  

-ЈЕЗИК Методе рада: дијалошка,текст-метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, проблемска истраживачка метода. Технике рада: технике 

учења,технике памћења , израда диференцираних задатака, пројекција, 

симболизација и упрошћавање, асоцијативна техника, брејн-сторминг, 

контрастирање, когнитивно мапирање Облици: фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални. 

Овладава новим граматичким  и 

правописним законитостима које 

уочава на примерима, упоређује; 

уз помоћ наставника, решава 

тестове са ранијих такмичења; 

припрема се за све нивое 

такмичења. 

-ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Методе рада: дијалошка,текст-метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, проблемска истраживачка метода. Технике рада: технике 

учења,технике памћења , израда диференцираних задатака, пројекција, 

симболизација и упрошћавање, асоцијативна техника, брејн-сторминг, 

контрастирање, когнитивно мапирање Облици: фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални. 

Усваја општа правила о писму као 

облику општења; увежбава 

технике у изради писаних састава, 

овладава писањем састава и 

анализира стилске поступке. 

ДОПУНСКА  НАСТАВА ШЕСТИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Цели бројеви - посматрање;  -уочавање; -запажање; -објашњавање;  -

образлагање; -тумачење; -записивање; -белешке; -

повезивање; -закључивање;  -упоређивање; -праћење 

ангажовања ученика; -писмено испитивање; -усмено 

испитивање; -задовољство ученика на часу; -домаћи 

задаци; -aктивна настава; -проблемска настава; -

размена мишљења; -интерактивна метода; -вербално-

текстуална метода; -демонстративна метода; -

индивидуални рад; - праћење рада  ученика; - рад у 

пару; - групни рад; -кооперативно учење; -вршњачко 

подучавање. 

Активно слуша;  - Упознаје нове наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Учествује у обнављању градива;  - Користи своја 

постојећа знања и искуства; - Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - Илуструје и графички 

представља - Посматра рад других ученика на табли - Пише у 

свесци, на табли - Решава проблеме - Слуша - Размишља 

Рационални бројеви 

Троугао 

Четвороугао 

Површина троугла и 

четвороугла 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОДАТНА  НАСТАВА ШЕСТИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Цели бројеви - посматрање;  -уочавање; -запажање; -објашњавање;  -

образлагање; -тумачење; -записивање; -белешке; -

повезивање; -закључивање;  -упоређивање; -праћење 

ангажовања ученика; -писмено испитивање; -усмено 

испитивање; -задовољство ученика на часу; -домаћи 

задаци; -aктивна настава; -проблемска настава; -

размена мишљења; -интерактивна метода; -вербално-

текстуална метода; -демонстративна метода; -

индивидуални рад; - праћење рада  ученика; - рад у 

пару; - групни рад; -кооперативно учење; -вршњачко 

подучавање. 

Активно слуша;  - Упознаје нове наставне садржаје, усваја нова 

знања;  - Учествује у обнављању градива;  - Користи своја 

постојећа знања и искуства; - Дефинише нове појмове; - 

Активан је у саопштавању и преношењу својих опажања;  - 

Формулише и размењује своје идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - Илуструје и графички 

представља - Посматра рад других ученика на табли - Пише у 

свесци, на табли - Решава проблеме - Слуша - Размишља 

Рационални бројеви 

Троугао 

Четвороугао 

Површина троугла и 

четвороугла 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВА ШЕСТИ,СЕДМИ И ОСМИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Особине живих бића и разноврсност живог 

света 

-задовољство ученика у раду -евиденција ученика 

-размена мишљења , вршњачко подучавање -

израда тестоваза сваку тему - 

оцењивањеангажованости  ван наставе - радне 

навикаи примене наученог -однос ученика према 

часу и настави -рад у групама, -самосталан рад,  -

извођење вежби,  -индивидуални -фронталан -

демонстрација -илустрација  -израда збирки 

-Активно слуша  - Упознаје нове наставне садржаје, 

усваја нова знања;  - Учествује у обнављању градива;  

- Користи своја постојећа знања и искуства; - 

Дефинише нове појмове; - Активан је у саопштавању 

и преношењу својих опажања;  - Формулише и 

размењује своје идеје са другима;  - Уочава, 

дефинише и прецизира проблем;  - Илуструје и 

графички представља - Посматра рад других ученика 

на табли - Пише у свесци, на табли - Решава 

проблеме    - Размишља 

Грађа животни процеси биљака 

Разноврсност биљака, значај и заштите 

Царство животињ 

Грађа и функција тела човека 

Угрожавање заштита унапређивање 

екосистема – животна средина 

Животна средина здравље и култура 

живљења 
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ДОДАТНА  НАСТАВА ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Наслеђивање и средина као 

чиниоци еволуције човека   

-задовољство ученика у раду  

-евиденција ученика  

-размена мишљења , вршњачко подучавање  

-израда тестоваза сваку тему  

- оцењивањеангажованости  ван наставе 

 - радне навикаи примене наученог 

 -однос ученика према часу и настави  

-рад у групама,пројекти  

-самосталан рад,извођење вежби 

-индивидуални  

-фронталан 

 -демонстрација -илустрација  

 -израда збирки 

 -учешће у акцијама Црвеног крста 

-користи своја постојећа знања и искуства  

-сагледава примену биологије   

- израда паноа макета, интернет  

- семинарски радови  

 -посете институције за заштиту животне средине   

-посматра, слуша, бележи, црта, прати 

  -поставља питања, прикупља податке   

-дебата, играње улога   

 -повезује са свакодневним животом   

-размишља, описује, открива, упоређује    

-понавља, примењује   

-закључује, препознаје  

 -анализира, критички процењ, открива   

-користи технологију, евалуација 

Микроскопирање трајних 

препарата ткива 

Детаљније упознавање грађе 

биљака, животиња, човека и 

екосистема ( тест) 

Здрава храна –здрав живот 

Улога школе и породице у 

превенцији болести 

зависности 

Савремене болести  

(актуелни садржаји) 

Проблеми одрастања -- снаге 

и слабости младих) 

ДОПУНСКА  НАСТАВА ШЕСТИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Увод у средњи век дијалошка метода, рад на техникама учења посматрање 

илустрација демонстартивна метода рад на тексту, 

удџбеник   историјски извори 

уочавају, постављају питања, вежбају на карти обнављају 

читају 
Европа у раном средњем 

веку 

Срби у раном средњем веку 

Европа у позном средњем 

веку 

Срби у позном средњем век 

Савремене болести  

(актуелни садржаји) 

Срби у борби против 

османске власти 
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ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

ШЕСТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1.Reading and 

writing 

диктату.Разумевање прочитаног текста (до 150 речи) на основу познатих речи и извођење 

закључка о значењу непознатих на основу контекста. Упознавање са писањем и-мејла 

Слушање; понављање; читање и писање; 

постављање питања и давање одговора; 

кратки дијалози у паровима; увежбавање 

читања; израда диктата већ познатог 

текста. 

2.Listening and 

speaking 

Оспособљавање ученика за пажљиво слушање и усмено изражавање на енглеском језику. 

Постављање питања и давање одговора, изношење личних ставова, разумевање и реаговање 

на усмену поруку. Препричавање, упоређивање и интерпретација у неколико реченица , 

садржаја писаних, илустрованих и усмених текстова. Изражавање ставова и мишљења на 

теме из наставног градива. Обнављање и  утврђивање израза везаних за  постављање 

учтивих питања и давање учтивих одговора. 

Слушање, понављање, наставником;  

говорне вежбе; препознавање и 

познавање лексичких јединица; рад у 

пару (формирање мини дијалога и 

употребе усвојених лексичких јединица). 

Активно учествовање у разговору. 

3.Grammar Обнављање језичких и граматичких елемената научених  у V разреду кроз  групни рад, 

кооперативно учење, вршњачко подучавање, самосталан рад. Повезивање претходних 

знања са стеченим; омогућавње примене стечених знања; препричавање; одговарање на 

ученичка питања; помагање ученицима да организују и систематизују стечена знања.  

Упознавање ученика са граматичким правилима наученим на часу. Примена граматичких 

правила. Обнављање и  утврђивање граматичких партија The Present Continuous Tense, The 
Simple Present Tense, The Past Simple Tense, The Present Perfect Tense, The Past Continuous 

Tense, The Future Simple Tense и њихова употреба у  усменој и писаној комуникацији. 

Обнављање и утврђивање следећих граматичких облика: The Comparison of Adjectives, 

phrases with 'have', The Articles, Possessive Pronouns, Object Pronouns, Prepositions of Place, 

The First Conditional. 

Израда граматичких вежбања; активно 

учествовање у раду; постављање питања 

и давање одговора; слушање; понављање; 

читање и писање.  

4.Vocabulary Повезивање претходних знања са стеченим; омогућавње примене стечених знања; 

препричавање; одговарање на ученичка питања; помагање ученицима да организују и 

систематизују стечена знања. Упућивање ученика да користе различите изворе 

информација (популарна географска литература, интернет). Утврђивање и проширивање 

вокабулара и увежбавање говора везаног за породицу и родбинске односе, школу и град у 

коме живе; опис школе и школских активности. Утврђивање и проширивање вокабулара и 

увежбавање говора везаног за кућне послове, просторије и намештај, продавнице, храну и 

одећу; џепарац и начин зараде, британски и амерички новац и читање цена. Утврђивање и 

проширивање вокабулара и увежбавање говора везаног за викенд, планове, посете музеју и 

биоскопу; традиционалне празнике и прославе. Уочавање разлике између британског и 

америчког енглеског. 

Слушање; понављање; читање и писање; 

постављање питања и давање одговора; 

кратки дијалози у паровима; активно 

учествовање у разговору. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ШЕСТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

ФИЗИКА КАО ПРИРОДНА НАУКА  

Физика као природна наука и методе којима се она служи (посматрање, 

мерење, оглед) Огледи који илуструју различите физичке појаве 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака у 

школи и код куће, 

Посматрају,    размишљају,  

закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, 

користе лично искуство   

КРЕТАЊЕ 

Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања Појмови и величине 

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

кретања). Подела кретања према облику путање и брзини тела. Равномерно 

праволинијско кретање Зависност пређеног пута од времена, код 

равномерног праволинијског кретања. Променљиво праволинијско 

кретање. Средња брзина 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,    размишљају,  

закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, 

користе лично искуство 

СИЛА 

Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и последице таквог 

деловања: покретање, заустављање и промена брзине тела, деформација 

тела (истезање, сабијање, савијање), трење при кретању тела по 

хоризонталној подлози и отпор при кретању тела кроз воду и ваздух  

Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру 

(гравитационо, електрично, магнетно). Сила као мера узајамног деловања 

два тела. Правац и смер деловања силе. Процена интензитета силе 

демонстрационим динамометром  Сила Земљине тежа (тежина тела).   

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,    размишљају,  

закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, 

користе лично искуство 

МЕРЕЊЕ  

Основне и изведене физичке величине и њихове јединице. Међународни 

систем мера Мерење дужине, запремине и времена Појам средње 

вредности мерене величине и грешке при мерењу  Мерни инструменти  

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,    размишљају,  

закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, 

користе лично искуство 

МАСА И ГУСТИНА 

Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов закон механике).  Маса тела 

на основу појма о инертности и узајамном деловању тела. Маса и тежина 

као различити појмови. Мерење масе тела вагом.  Густина тела. 

Одређивање густине чврстих тела   

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,    размишљају,  

закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, 

користе лично искуство 

ПРИТИСАК  

Притисак чврстих тела. Притисак у мирној течности.  Хидростатички 

притисак. Спојени судови  Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. 

Зависност атмосферског притиска од надморске висине. Барометри. 

Преношење спољашњег притиска кроз течности и гасове у затвореним 

судовима. Паскалов закон и његова примена 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,    размишљају,  

закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, 

користе лично искуство 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

ДОДАТНА  НАСТАВА ШЕСТИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци 

остваривања 

Активности ученика 

ФИЗИКА КАО ПРИРОДНА НАУКА  

 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у школи 

и код куће 

Посматрају, размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство, решавају 

задатке, постављају питања, траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје везане за одређену тему, изводе 

огледе и лабораторијске вежбе, мере физичке величине 

КРЕТАЊЕ 

Релативна брзина праволинијског кретања 

Решавање проблема у вези са праволинијским 

кретањем Таблично и графичко приказивање брзине 

и пута у зависности од времена Речавање проблема 

везаних за израчунавање пређеног пута и средње 

брзине 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у школи 

и код куће, презентације, 

лабораторијске вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство , 

решавају задатке,постављају питања, траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје везане за одређену тему, изводе 

огледе и лабораторијске вежбе, мере физичке величине, сређују 

резултате мерења, израчунавају грешке при мерењу 

СИЛА 

Симулација на рачунару или видеозапис различитих 

облика кретања тела Резултујућа сила која делује на 

тело (опругу) Решавање проблема везаних за 

истезање опруге динамометра и тешином тега, 

калибрисање опруге 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у школи 

и код куће, презентације, 

лабораторијске вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство , 

решавају задатке,постављају питања, траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје везане за одређену тему, изводе 

огледе и лабораторијске вежбе, мере физичке величине, сређују 

резултате мерења, израчунавају грешке при мерењу 

МЕРЕЊЕ  

Видеозапис или симулација на рачунару рада 

различитих мерних уређаја Мећународни систем 

мера (SI) и његово коришћење Апсолутна и 

релативна грешка при мерењу Таблични и графички 

приказ резултата мерења 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у школи 

и код куће, презентације, 

лабораторијске вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство , 

решавају задатке,постављају питања, траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје везане за одређену тему, изводе 

огледе и лабораторијске вежбе, мере физичке величине, сређују 

резултате мерења, израчунавају грешке при мерењу 

МАСА И ГУСТИНА 

Видеозапис или симулација на рачунару рада 

различитих примера за инертност тела Решавање 

проблема маса, тежина и густина 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

лабораторијске вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство , 

решавају задатке,постављају питања, траже одговоре, припремају 

резултате мерења, израчунавају грешке при мерењу 

ПРИТИСАК Видеозапис или симулација на 

рачунару рада различитих примера за притисак тела, 

као и притисак у течности и гасу Хидростатички 

притисак (принцип рада фонтане и водовода) 

Кретање тела у флуидима (подморнце, ваздушног 

балона) Примена Паскаловог закона Хидраулична 

преса 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

лабораторијске вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, сарађују, саопштавају, 

упоређују, примењују, уочавају, користе лично искуство , 

решавају задатке,постављају питања, траже одговоре, припремају 

резултате мерења, израчунавају грешке при мерењу 
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ДОПУНСКА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

СИНТАКСА - основни елементи; служба 

речи у реченици; независне реченице, 

синтагма 

Методе рада: Монолошка, дијалошка, 

текстметода, дискусија, илустративна, 

писаних радова. Технике рада: технике 

учења, технике памћења, израда 

диференцираних задатака, пројекција, 

симболизација и упрошћавање, 

когнитивно мапирање. Облици рада: 

фронтални, групни, рад упару, 

индивидуални. 

слушају, препознају службу речи, пишу реченице по задатом 

моделу, уче како да препознају основне циљеве учења синтаксе  

МОРФОЛОГИЈА - врсте речи, падежи, 

глаголски облици 

слушају, препознају врсту речи, пишу реченице по задатом 

моделу, уче како да препознају основне циљеве учења 

морфологије 

КЊИЖЕВНОСТ слушају, препознају врсту речи, пишу реченице по задатом 

моделу, уче како да препознају основне циљеве учења 

морфологије  

ПРАВОПИС пишу текст, оспособљавају се за поштовање правописне норме, 

исправљају погрешно написане реченице, уче правописна 

правила 

ДОДАТНА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

ЈЕЗИК Методе рада: Монолошка, дијалошка, 

текст-метода, дискусија, илустративна, 

писаних радова. Технике рада: технике 

учења,технике, памћења, израда 

диференцираних задатака, 

симболизација и упрошћавање. Облици 

рада: фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални 

Овладава новим граматичким  и правописним законитостима 

које уочава на примерима, упоређује;уз помоћ наставника 

решавају тестове са ранијих такмичења; припрема се за све 

нивое такмичења 

КЊИЖЕВНОСТ Чита, анализира и интерпретира дела по избору; уочава главне 

мотиве и песничке слике; запажа основне карактеристике 

књижевних врста, припрема се за такмичење из књижевности - 

Књижевна олимпијада. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Усваја општа правила о писму као облику општења; увежбава 

технике у изради писаних састава, овладава писањем састава и 

анализира стилске поступке 
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ДОДАТНА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКЕ Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Конструктивни задаци- троугла и паралелограма (3 часа) Методе рада:  

Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, 

илустративна, писаних радова.  

Технике рада:  

технике учења, технике, памћења, израда 

диференцираних задатака, симболизација и 

упрошћавање. 

 Облици рада: 

 фронтални, групни, рад у пару, индивидуални. 

-упоређује   

-открива релације  

-рачуна  

-изражава их 

Ирационални бројеви (oдабрани задаци) (2 часа) 

Примена Питагорине теореме на геометријске фигуре (6 

часова) 

Комбинаторни задаци (2 часа 

Решавање такмичарских задатака (4 часа) 

Правилни многоуглови  (2 часа) 

Полиноми- растављање на чиниоце ( 3 часа) 

Квадрат бинома и тринома (3 часа ) 

Такмичарски задаци (2 часа ) 

Круг- проблемски задаци (2 часа) 

Дељивост и примена дељивости ( 3 часа ) 

Сличност троуглова (4 часа 

ДОДАТНА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Порекло и развој људске врсте - антропологија - преци 

данашњег човека 

Методе рада: монолошка, дијалошка, текст-

метода, дискусија, метода демонстрације 

Oблици рада: фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални 

слушају, питају, упоређују 

Грађа човечјег тела - ћелија, величина, грађа, облик, деоба 

- нивои организације биолошких система - органски 

системи: улога, грађа и функција 

Методе рада: монолошка, дијалошка, текст-

метода, дискусија,  метода демонстрације 

Oблици рада: фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални 

слушају, питају, упоређују 

Репродуктивно здравље - пубертет - адолесценција - 

планирање породице 

Методе рада: монолошка, дијалошка, текст-

метода, дискусија,  метода демонстрације 

Oблици рада: фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални 

слушају, питају, упоређују 
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ДОДАТНА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

На позорници новог века дијалошка метода,  рад на техникама учења 

посматрање илустрација демонстартивна метода 

рад на тексту, удџбеник   историјски извори 

уочавају постављају питања вежбају на 

карти обнављају читају Срби од краја 16 до краја 18 века 

Револуције у Европи и њихов допринос обликовању 

модерногсвета 

Срби у 19 веку 

ДОДАТНА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. Планета Земља и њен географски омотач -групни , 

 -индивидуални рад,  

 -истраживање,  

 -читање текстова, 

  -разговор 

-активно слуша и разговара -дискутује и 

излаже -уочава, дефинише и прецизира 

проблем -преузима иницијативу за 

решавање проблема -повезује нова 

знања са већ постојећим -служи се 

географском картом 

2. Природно- географске и друштвено-економске одлике 

Азије 

3. Природно- географске и друштвено-економске одлике 

Африке 

4. Природно- географске и друштвено-економске одлике 

Америке 

5. Природно- географске и друштвено-економске одлике 

Аустралије и поларних области 

ДОПУНСКА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

КРЕТАЊЕ И СИЛА 

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања.  

Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања. 

Други Њутнов закон.  Динамичко мерење силе.  

Равномерно променљиво праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер брзине и убрзања.  Тренутна и 

средња брзина тела.  Зависност брзине и пута од времена 

при равномерно променљивом праволинијском кретању.  

Графичко представљање зависности брзине и пута од 

времена код равномерно праволинијског кретања. 

Графичко представљање зависности брзине тела од 

времена код равномерно променљивог праволинијског 

кретања.  Међусобно деловање два тела - силе акције и 

реакције. Трећи Њутнов закон. 

Колективни рад, групни и индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 
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ДОПУНСКА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

КРЕТАЊЕ  ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ И СИЛЕ ТРЕЊА 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед. 

Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и наниже. Силе 

трења и силе отпора средине. Утицај ових сила на кретање тела 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака 

у школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА  

Деловање две силе на тело дуж истог правца  Појам и врсте равнотеже 

тела. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена примена Сила потиска 

у течности и гасу. Архимедов закон и његова примена Пливање и тоњење 

тела 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака 

у школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

РАД, СНАГА И ЕНЕРГИЈА  

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења.  Квалитативно 

увођење појма  механичке енергије тела. Кинетичка енергија тела. 

Потенцијална енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела.  Веза 

између промене механичке енергије тела и извршеног рада. Закон о 

одржању механичке енергије. Снага. Коефицијент корисног дејства.   

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака 

у школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре 

Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа.  

Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично кретање.  

Унутрашња енергија и температуре 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака 

у школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

ДОДАТНА  НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

КРЕТАЊЕ И СИЛА   

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања.  Успостављање везе 

између силе, масе тела и убрзања. Други Њутнов закон. Динамичко мерење 

силе.  Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац 

и смер брзине и убрзања. Тренутна и средња брзина тела. Зависност брзине 

и пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању.  

Графичко представљање зависности брзине и пута од времена код 

равномерно праволинијског кретања. Графичко представљање зависности 

брзине тела од времена код равномерно променљивог праволинијског 

кретања.  Међусобно деловање два тела - силе акције и реакције. Трећи 

Њутнов закон. 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање задатака 

у школи и код куће, 

презентације, семинарски 

радови, лабораторијске вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство, решавају задатке, постављају 

питања, траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје везане за 

одређену тему, изводе огледе и 

лабораторијске вежбе, мере физичке 

величине, сређују резултате мерења, 

израчунавају грешке при мерењу 
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ДОДАТНА  НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци 

остваривања 

Активности ученика 

КРЕТАЊЕ  ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ И СИЛЕ ТРЕЊА Убрзање при 

кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед. Слободно падање тела, 

бестежинско стање. Хитац навише и наниже. Силе трења и силе отпора средине. 

Утицај ових сила на кретање тела 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, вршњачко 

подучавање, решавање 

задатака у школи и код куће, 

презентације, семинарски 

радови, лабораторијске вежбе 

Посматрају,    размишљају,  

закључују, сарађују, 

саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе 

лично искуство, решавају 

задатке, постављају питања, 

траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје 

везане за одређену тему, изводе 

огледе и лабораторијске вежбе, 

мере физичке величине, сређују 

резултате мерења, израчунавају 

грешке при мерењу 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА  

Деловање две силе на тело дуж истог правца. Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, 

момент силе. Равнотежа полуге и њена примена Сила потиска у течности и гасу. 

Архимедов закон и његова примена Пливање и тоњење тела 

РАД,СНАГА И ЕНЕРГИЈА  

 Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења.  Квалитативно увођење појма  

механичке енергије тела. Кинетичка енергија тела. Потенцијална енергија. 

Гравитациона потенцијална енергија тела.  Веза између промене механичке енергије 

тела и извршеног рада. Закон оодржању механичке енергије. Снага. Коефицијент 

корисног дејства. 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ  

Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. Количина топлоте. Специфични 

топлотни капацитет. Топлотна равнотежа.  Честични састав супстанције: молекули и 

њихово хаотично кретање. Унутрашња енергија и температуре 

ДОПУНСКА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци 

остваривања 

Активности ученика 

1. ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ Усмено испитивање, 

писменим путем 

Активно слуша, понавља, 

бележи, одговара на питања, 

ради задате задатке 
2. ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 

3. СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ 

4. ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ,  РАСТВОРИ 

5. ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА 
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ДОДАТНА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ Усменим  путем, на основу активног учествовања у раду, на 

основу примененаученог у свакодневном животу 

Активно слуша, упознаје нове наставне 

садржаје, повезује предходно стечена знања са 

новим знањима из хемије, опажа, бележи, 

дискутује, активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања, учествује у 

обнављању градива 

2. ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ Индивидуални, рад у групи, рад у пару, писање радова, 

анализа 

3. СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ Усмено испитивање, писменим путем, презентације ученика Повезује предходно стечена знања са новим 

знањима из хемије, опажа, бележи, дискутује, 

активан је у саопштавању и преношењу својих 

опажања, учествује у обнављању градива 

4. ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ,  РАСТВОРИ Индивидуални, рад у групи, рад у пару, писање радова, 

самостални експерименти 

Активно слуша, упознаје нове наставне 

садржаје, повезује предходно стечена знања са 

новим знањима из хемије, опажа, бележи, 

дискутује, активан је у саопштавању и 

преношењу својих опажања, учествује у 

обнављању градива 

5. ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

 

Рад у пару, писмена провера, израда задатака 

ДОПУНСКА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

SPORTING LIFE читање; појашњавање одређених фраза; постављање питања 

и давање могућих одговора, изражајно читање праћено 

понављањем ученика; давање примера са употребом лексике 

у контекстима; тражење и давање информација о спорт, 

спортским догађајима и активностима везаним за спорт; 

омогућавње примене стечених знања; повезивање 

претходних знања са стеченим; давање примерене повратне 

информације. (Називи заспортове који се помињу у 

уџбенику, глаголи, лексика) - мисаоно активирање и 

мотивисање ученика; навођење примера корелације са 

сродним предметима (физичко васпитање, географија) -

праћење тока ученичких активности на часу; процена рада 

ученика и сопственог рада; подстицање интеракције 

наставникученик; развијање интересовања код ученика; 

упућивање 

Слушање; понављање; читање и писање; 

постављање питања и давање одговора у вези 

спорта; кратки дијалози у паровима; 

увежбавање читања;  ученици преводе краке 

реченице које садрже познате речи и глагол 
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ДОПУНСКА НАСТАВА СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

FOOD FOR THOUGHT Уснемо и писмео изражавање ученика  речима могао да опише храну коју једе, ону која је 

здрава као и ону која то није. Подстицање ученика да ппостави питања свом саговорнику 

и да одговара на питања, разуме краћи текст. - читање; појашњавање одређених фраза;  -

постављање питања и давање могућих одговора, изражајно читање праћено понављањем 

ученика; давање примера са употребом лексике у контекстима; тражење и давање 

информација о породици и дому; омогућавње примене стечених знања; повезивање 

претходних знања са стеченим; давање примерене повратне информације - мисаоно 

активирање и мотивисање ученика; праћење тока ученичких активности на часу; процена 

рада ученика и сопственог рада; подстицање интеракције наставник-ученик; развијање 

интересовања код ученика; упућивање ученика да користе различите изворе информација 

(рецепти, интернет). 

Слушање и понављање за 

наставником;  увежбавање 

читања; препознавање и 

познавање лексичких 

јединица; рад у пару 

(формирање мини дијалога 

употребе усвојених лексичких 

јединица); писање 

једноставних рецепата  израда 

граматичких вежбања 

CELEBRATIONS Повезивање претходних знања са стеченим; омогућавње примене стечених знања; 

препричавање; одговарање на ученичка питања; помагање ученицима да организују и 

систематизују стечена знања;  тражење и давање информација уз коришћење усвојених 

лексичких јединица; врло кратка информативна објашњења о граматичким садржајима, а 

са тежиштем на употреби у одговарајућем комуникативном контексту; давање примерене 

повратне информације - мисаоно активирање и мотивисање ученика; навођење примера 

корелације са сродним предметима; праћење тока ученичких активности на часу; процена 

рада ученика и сопственог рада; подстицање интеракције наставник-ученик; развијање 

интересовања код ученика; упућивање ученика да користе различите изворе информација 

(популарна географска литература, интернет). 

Именовање праѕника (Божић, 

Нова година);  Тражење и 

давање информација везаних 

за празнике и начине на који 

се они прослављају у земљама 

где је енглески језик 

службени (велика Британија, 

САД, Аустралија); читање и 

разумевање дијалога; 

HOME SWEET HOME Утврђивање и обнављање вокабулара везаног за кућу и становање. - повезивање 

претходних знања са стеченим; омогућавње примене стечених знања; препричавање; 

одговарање на ученичка питања; помагање ученицима да организују и систематизују 

стечена знања;  тражење и давање информација уз коришћење усвојених лексичких 

јединица; врло кратка информативна објашњења о граматичким садржајима, а са 

тежиштем на употреби у одговарајућем комуникативном контексту; давање примерене 

повратне информације - мисаоно активирање и мотивисање ученика; навођење 

примеракорелације са сродним предметима; праћење тока ученичких активности на часу; 

процена рада ученика и сопственог рада; подстицање интеракције наставник-ученик; 

развијање интересовања код ученика; упућивање ученика да користе различите изворе 

информација (популарна географска литература, интернет) 

тражење и давање 

информација различите врсте 

сатновања (кућа, стан) као и 

за теме везане за живот на 

селу и живот у граду тј. 

њихове предности и мане; 

читање и разумевање 

дијалога; израда граматичких 

вежбања; рад у пару (мини 

дијалози); читање,писање; 

драматизација дијалога; 

израда диктата већ познатог 
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ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

СЕДМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

PICTURES AND 

SOUNDS 

Утврђивањеипроширивањевокабулараиувежбавањеразговоравезаногза биоскоп,  

филмовеимузику. - повезивање претходних знања са стеченим; омогућавње 

примене стечених знања; препричавање; одговарање на ученичка питања; помагање 

ученицима да организују и систематизују стечена знања;  тражење и давање 

информација уз коришћење усвојених лексичких јединица; врло кратка 

информативна објашњења о граматичким садржајима, а са тежиштем на употреби у 

одговарајућем комуникативном контексту; давање примерене повратне 

информације - мисаоно активирање и мотивисање ученика; навођење примера 

корелације са сродним предметима; праћење тока ученичких активности на часу; 

процена рада ученика и сопственог рада; подстицање интеракције наставник-

ученик; развијање интересовања код ученика; упућивање ученика да користе 

различите изворе информација  

Именовање омиљених филмова, цтаних 

филмова, певача, извођача омиљене 

музике;  Тражење и давање информација 

везаних за биоскопске пројекције, тремине 

емитовања филмова на ТВ, концерте; 

читање и разумевање дијалога; израда 

граматичких вежбања; рад у пару (мини 

дијалози); читање,писање; драматизација 

дијалога; израда диктата већ познатог 

текста; активно учествовање у разговору 

GOING PLACES Утврђивање и проширивање вокабулара и увежбавање разговора везаног за 

путовања, знаменитости, националне паркове -повезивање претходних знања са 

стеченим; омогућавње примене стечених знања; препричавање; одговарање на 

ученичка питања; помагање ученицима да организују и систематизују стечена 

знања;  тражење и давање информација уз коришћење усвојених лексичких 

јединица; врло кратка информативна објашњења о граматичким садржајима, а са 

тежиштем на употреби у одговарајућем комуникативном контексту; давање 

примерене повратне информације - мисаоно активирање и мотивисање ученика; 

навођење примера корелације са сродним предметима; праћење тока ученичких 

активности на часу; процена рада ученика и сопственог рада; подстицање 

интеракције наставник-ученик; развијање интересовања код ученика; упућивање 

ученика да користе различите изворе информација 

Слушање ипонављање наставника 

увежбавање читања; препознавање и 

познавање лексичких јединица; рад у пару 

(формирање мини дијалога употребе 

усвојених лексичких јединица); писање 

једноставних рецепата  израда 

граматичких вежбања 

FASHION CRAZY Утврђивање и проширивање вокабулара и увежбавање разговора везаног заопис 

људи, одећу, моду, послове, куповину - читање; појашњавање одређених фраза;   

постављање питања и давање могућих одговора, изражајно читање праћено 

понављањем ученика; давање примера са употребом лексике уконтекстима; 

тражење и давање информација о породици и дому; омогућавње примене стечених 

знања; повезивање претходних знања са стеченим; давање примерене повратне 

информације - мисаоно активирање и мотивисање ученика; праћење тока ученичких 

активности на часу; процена рада ученика и сопственог рада; подстицање 

интеракције наставник-ученик; развијање интересовања код ученика; упућивање 

ученика да користе различите изворе информација 

Слушање и понављање за наставником;  

увежбавање читања; препознавање и 

познавање лексичких јединица; рад у пару 

(формирање мини дијалога 

употребеписање једноставних рецепата  

израда граматичких вежбања -читање и 

разумевање дијалога; израда граматичких 

вежбања; рад у пару (мини дијалози);  
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ДОПУНСКА НАСТАВА ОСМИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. Читање и писање -вршњачко подучавање, самосталан рад -рад у пару, рад 

у групи -читање  уз помоћ наставника -видео 

материјали, интернет -самостално превођење и уз помоћ 

наставника -додатни домаћи задаци 

-слушају, -читају текстове, пишу по диктату  -активно 

учествују у раду на часу -постављају питања -закључују 

из направљених грешака -редовно раде домаће задатке и 

коментаришу их 

2. Граматика -кооперативно учење, вршњачко подучавање -

самосталан рад, рад у пару, рад у групи -видео 

материјали, интернет -континуирано вежбање 

граматичких правила кроз израду вежбања -додатни 

домаћи задаци 

активно слушају, -састављају реченице - активно 

учествују у раду на часу -редовно раде домаће задатке и 

коментаришу их -на интернету налазе занимљиве 

примере и представљају их на часу 

3. Вокабулар -кооперативно учење, вршњачко подучавање -

самосталан рад -рад у групи, рад у пару -додатни 

домаћи задаци 

-активно слушају, -састављају реченице  активно 

учествују у раду на часу -редовно раде домаће задатке -

понављају нове и непознате речи   

ДОДАТНА  НАСТАВА ОСМИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

GRAMMAR -континуирано вежбање граматичких правила кроз 

израду вежбања, као и изради нових. -кроз вршњачко 

учење на редовним часовима, где ученици који похађају 

овај вид наставе, помажу осталима и тиме не 

помажусамо њима, већ и своје знање непрекидно 

усавршавају кроз питања и одговоре. 

-активно учествују у проширивању већ постојећег знања 

кроз додатне активности. -израђују  напредне 

тестове,као и тестове са већ одржаних такмичења из 

енглеског језика. -израђују пројекте из енглеског језика 

на задате,као и на слободне теме. -утврђују и проширују 

граматичка правила усвојена у претходним разредима 

као и у VIII разреду у циљу примене научених 

граматичких правила у усменој и писаној 

THE LOST WORLD -кроз решавање задатака који су делимично или потпуно  

непознати, повезивањем познатог и непознатог, као и 

извлачењем закључака и изношењем мишљења и става. 

-поређењем са радовима својих вршњака,не само из 

ближе, већ и из даље околине, путем модерних 

комуникација, друштвених мрежа... 

-утврђују и прошују вокабулар, решавају проблеме и 

задатке  -изражавају и образлажу мишљење,  дискутују -

разумеју и издвајају кључне информације из разговора -

препричавају  и интерпретирају садржаје илустрованих и 

писаних текстова, издвајају кључне информације -пишу 

саставе на задату тему -подстичу друге ученике на 

употребу енглеског језика у конкретним ситуацијама 
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ДОДТНА  НАСТАВА ОСМИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Свет  и Срби у другој 

половини 19 и почетком 20 

века 

дијалошка метода,  рад на техникама учења 

посматрање илустрација, рад на карти  

демонстаривна метода рад на тексту,  удџбеник 

историјски извори 

уочавају, постављају питања вежбају на карти обнављају читају, 

вежбају на текстовима 

Први светски рат и Срби у 

њему 

Свет између Првог и Другог 

светског рата 

Југословенска краљевина 

Други светски рат 

Свет и Срби после Другог 

светског рата 

ДОДАТНА  НАСТАВА ОСМИ   РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЈА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци остваривања Активности ученика 

1. Планета Земља и њен 

географски омотач 

групни   

-индивидуални рад, 

  -истраживање,  

 -читање текстова,   

-разговор 

-активно слуша и разговара -дискутује и излаже -уочава, дефинише 

и прецизира проблем -преузима иницијативу за решавање проблема 

-повезује нова знања са већ постојећим -служи се географском карто 2. Природно- географске 

одлике Србије 

3. Становништво, насеља и 

привреда Србије 

4. Срби ван матице и Србија 

данас 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ОСМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци 

остваривања 

Активности ученика 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕОсцилаторно кретање (осциловање 

тела обешеног о опругу, осциловање куглице клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција). Закон 

одржања механичке енергије при осциловању тела. Таласно кретање (механички 

талас). Основни параметри којима се описује таласно кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина). Звук. Карактеристике звука. Звучна резонанција. 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕСветлост (основни појмови). Праволинијско простирање 

светлости (сенка и полусенка, помрачење Сунца и Месеца). Закон одбијања 

светлости. Равна огледала. Сферна огледала. Конструкција ликова предмета. 

Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања и закон 

преламања светлости. Тотална рефлексија. Преламање светлости кроз призму и 

сочиво. Одређивање положаја ликова код сочива. Оптички инструменти. Лупа и 

микроскоп 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ Наелектрисавање тела. Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању количине наелектрисања. Узајамно деловање 

наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље (линије сила, хомогено и 

нехомогено поље). Рад силе електричног поља. Напон. Веза напона и јачине 

хомогеног електричног поља.  Електричне појаве у атмосфери 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА Електрична струја (једносмерна, наизменична) Услови 

за настајање електричне струје и извори електричне струје. Електромоторна 

сила. Мерење електричне струје и напона. Електрична отпорност проводника. 

Проводници и изолатори. Омов закон за део струјног кола Рад и снага 

електричне струје. Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело струјно коло. 

Везивање отпорника.  Електрична струја у течностима и гасовима. 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

МАГНЕТНО ПОЉЕ Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље. 

Магнетно поље електричне струје. Дејство магнетног поља на струјни 

проводник. Допринос Николе Тесле и Михајла  Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и њиховој примени. 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ Структура атома (језгро, 

електронски омотач). Нуклеарне силе.  Природна радиоктивност. Радиоактивно 

зрачење (алфа, бета и гама зраци) и њихово биолошко дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита од радиоактивног зрачења. Вештачка радиоактивност. 

Фисија и фузија. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 
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ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ Утицај  физике на развој других природних 

наука, медицине и технологије 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће 

Посматрају,  размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство 

ДОДАТНА  НАСТАВА ОСМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци 

остваривања 

Активности ученика 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ Осцилаторно кретање (осциловање 

тела обешеног о опругу, осциловање куглице клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција). Закон 

одржања механичке енергије при осциловању тела Таласно кретање (механички 

талас). Основни параметри којима се описује таласно кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина). Звук.  Карактеристике звука. Звучна резонанција 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће, 

презентације, семинарски 

радови, лабораторијске 

вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство, решавају задатке, постављају 

питања, траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје везане за 

одређену тему, изводе огледе и 

лабораторијске вежбе, мере физичке 

величине, сређују резултате мерења, 

израчунавају грешке при мерењу 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ Светлост (основни појмови). Праволинијско простирање 

светлости (сенка и полусенка, помрачење Сунца и Месеца) Закон одбијања 

светлости. Равна огледала. Сферна огледала. Конструкција ликова предмета. 
Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања и закон 

преламања светлости. Тотална рефлексија. Преламање светлости кроз призму и 

сочиво. Одређивање положаја ликова код сочива Оптички инструменти. Лупа и 

микроскоп 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ Наелектрисавање тела. Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању количине наелектрисања. Узајамно деловање 

наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље (линије сила, хомогено и 

нехомогено поље). Рад силе електричног поља. Напон. Веза напона и јачине 

хомогеног електричног поља. Електричне појаве у атмосфери 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА Електрична струја (једносмерна, наизменична) Услови 

за настајање електричне струје и извори електричне струје. Електромоторна 

сила. Мерење електричне струје и напона. Електрична отпорност проводника. 

Проводници и изолатори Омов закон за део струјног кола. Рад и снага 

електричне струје. Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело струјно коло. 

Везивање отпорника. Електрична струја у течностима и гасовим 

МАГНЕТНО ПОЉЕ Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље 

Магнетно поље електричне струје Дејство магнетног поља на струјни проводник 

Допринос Николе Тесле и Михајла  Пупина развоју науке о електромагнетним 

појавама и њиховој примени 
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ДОДАТНА  НАСТАВА ОСМИ  РАЗРЕД Годишњи фонд часова:    36 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА Недељни фонд часова:      1 

Тема Начин и поступци 

остваривања 

Активности ученика 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ Структура атома (језгро, 

електронски омотач). Нуклеарне силе Природна радиоктивност Радиоактивно 

зрачење (алфа, бета и гама зраци) и њихово биолошко дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита од радиоактивног зрачења Вештачка радиоактивност. 

Фисија и фузија Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења 

Колективни рад, групни и 

индивидуални рад, 

вршњачко подучавање, 

решавање задатака у 

школи и код куће, 

презентације, семинарски 

радови, лабораторијске 

вежбе 

Посматрају,    размишљају,  закључују, 

сарађују, саопштавају, упоређују, 

примењују, уочавају, користе лично 

искуство, решавају задатке, постављају 

питања, траже одговоре, припремају 

презентације, излажу садржаје везане за 

одређену тему, изводе огледе и 

лабораторијске вежбе, мере физичке 

величине, сређују резултате мерења, 

израчунавају грешке при мерењу 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ Утицај  физике на развој других природних 

наука, медицине и технологије. 
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7. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 

Активности Начин реализације Носиоци 

Пријем првака Приредба Учитељи и ученици II, III и IV 

Активности везане за Дечију 

недељу  -Представљање школе у 

пешачкој зони 

Ликовни радови, прављење 

добродошлица, прављење маски,  

учитељи, наставник ликовне 

културе 

Сајт школе Дефинисање структуре сајта - 

обезбеђивање материјалне подршке - 

обеђење естетске и техничке подршке - 

прикупљање материјала за сајт од 

наставника и ученика - израда сајта и 

његово одржавање 

Славица Дилпарић 

Велимир Александров 

Милева Глишић 

Гледање филмских и 

позоришних представа 

Посета биоскопу и позоришту одељењске старешине и директор 

школе 

Посете изложбама Посета салонима Директор школе, наставници 

Посета музејима Посета музејима Директор школе, наставници 

Учешће на конкурсима -

ликовним, литерарним, фото, 

еколошким, техничким 

-ликовним, литерарним, фото, 

еколошким, техничким  

Активно праћење медија који објављују 

конкурсе и њихова реализација 

руководиоци секција 

Новогодишње 

представе,фестивали 

у организацији школе директор школе педагог 

Пратимо научна достигнића Посета сајму науке Директор школе и наставници 

природних наука 

Свети Сава  Директор школе, одељењски 

старешина осмог разреда 

Учешће на различитим 

општинским  смотрама, 

Учешће у спортским турнирима, 

манифестацијама   

ученички парламент и  наставник 

физичког васпитања 

Дан школе Упутити позиве Школској управи, 

Локалној самоуправи, родитељима и 

пријатељима школе 

Директор, секретар, педагог 

Припрема и реализација свечане 

Академије 

Горица Ристановић, Марко 

Станојевић 

Књижевне вечери Афирмација рада ученика у 

ваннаставним активностима 

Горица Ристановић, Слободанка 

Гавриловић, Славица Ј.Бабовић 

Летопис школе Наставак традиције бележења значајних 

догађања у школи 

Гордана Поповић 

Израда брошуре школе  

Примери добре праксе 

наставника и ученика Отворена 

врата школе 

Истицање примера добре праксе Директор, педагог, тим за развој 

школског програма 

Обележавање значајних датума 

(светски дан...) посвећених 

важним темама и догађајима 

Дан борбе за људска права, Дан детета, 

Дан здравља, Дан књиге, Дан жена, Дан 

заштите животне средине, Дан учитеља 

и сл. путем паноа, предавања, посета  

Педагог, директор, педагошки 

колегијум (историја, биологија, 

језик...)  

  

Посета Сајму књига Сајам књига-Београд Обилазак Сајма књига и набављање 

потребне литературе 

Квизови „Свезналица“ и „Знање 

је благо“ 

у организацији школе и издвојених 

одељења 

директор школе, педагог,  
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8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Активности Начин реализације Носиоци 

Учествовање ученика виших 

разреда у трци „За срећније 

детињство“ 

трка учитељи, наставници физичког 

васпитања 

Спортске активности и здравље 

деце (на нивоу школе) 

За млађе разреде: Игре по 

избору(трчање, вежбе, мали фудбал, 

бадминтона, између две ватре..... За 

старије  разреде: Игре по избору(трчање, 

вежбе, мали фудбал, баскет, одбојка, 

стони тенис, атлетика...... 

За млађе разреде: Професори 

разредне наставе За старије разреде: 

Професори физичког васпитања: 

Школска, општинска, окружна, 

међуокружна и републичка 

такмичења у спортовима 

(атлетика, пливање, одбојка, 

кошарка, фудбал) 

Секција, час, пријатељсеке утакмице 

(активности око прославе Дана школе 

наше и других школа) 

учитељи наставници физичког 

васпитања 

Пролећни-јесењи крос и крос 

РТС -а 

Час, трчање на дуже стазе учитељи наставници физичког 

васпитања 

Спортски дан Утакмице у малом фудбалу, одбојци, 

кошарци. Играње стоног тениса, 

бадминтона и спортских игара по 

избору. 

За млађе разреде: наставници 

разредне наставе За старије разреде: 

наставници физичког васпитања  

Разредна 

Разредна такмичења  -5 разред: 

рукомет -6 разред: кошарка -7 

разред: одбојка -8 разред: 

кошарка/ одбојка 

Формирају се екипе које представљају 

своје одељење, остатак одељења навија 

фер-плеј.  Превенција насиља. 

Професори физичког васпитања, 

ученички парламент  

 

Превенција деформитета  за 

ученике школе 

Корективно вежбање за јачање ризичних 

мишићних група Израда паноа о 

деформитетима тела и последицама 

физичке неактивности 

физијатар и наставник физичког 

васпитања, родитељи 

Утакмице и такмичења  

професионалних спортиста 

Пријатељска утакмица у циљу боље 

комуникације и узајамног поштовања, 

фер-плеја   

Професори физичког васпитања: 

Пријатељска утакмица између 

наставника и ученика школе 

Прављење снешка белића Грудвање на 

дистанци 

Наставници  физичког васпитања -

Стручно веће разредне наставе  

Недеља 

Недеља школског  спорта *Спортска такмичења(мали 

фудбал,одбојка, кошарка, између две 

ватре...) *“Игре без граница“ *Утакмице 

ученика и родитеља, ученика и 

наставника *Гостовање истакнутих 

спортиста *Јавни час физичког 

васпитања *Час одељењске заједнице о 

значају спорта и физичке активности 

*израда паноа и материјала за сајт 

школе о одржаним такмичењима и 

активностима 

- Наставници  физичког васпитања -

стручно веће разредне наставе - 

Савет родитеља 
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-Учесници такмичења у недељи школског спорта су сви ученици од првог до осмог разреда, по одељењима у 

следећим спортовима: мали фудбал, баскет, одбојка, рукомет, стони тенис, штафетне и елементарне игре и 

надвлачење конопца у мешовитим групама -правила и пропозиције, као и димензије терена могу да се модификују у 

складу са условима и разредом  -здравствено способни ученици учествују у такмичењима-надметањима  -један 

ученик се такмичи само за своје одељење -такмичење у екипним спортовима се игра по куп систему (на испадање)  -

победник-одељење добија диплому   -предлажемо плесне групе које ће играти у полувремену или паузи између два 

такмичења. Плес-модерни денс, немају такмичарски карактер. Време извођења недеље школског спорта је у 

зависности од потребе и могућности школе. Препорука је да се уклопи око прославе Дана школе,дечије недеље и сл. 

односно да недеља школског спорт претходи овим прославама. -такмичењем су обухваћени ученици од 1-8 .разреда -

реализација спортских дешавања је поверена професорима физичког васпитања у школама,за ученике од 5-

8.разреда,а за ученике од 1-4.разреда наставницима разредне наставе и професорима који су ангажовани у Пројекту 

„Спoртом против дијабетеса“ (ако их има у тој школи).  -спортска такмичења се изводе у међусмени (или после 

наставе ако се ради само у првој смени), или у неком прикладном термину, без ремећења редовне наставе.  -овај 

предлог спортских активности је помоћ у реализацији недеље школског спорта 

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ (СА ПРОПОЗИЦИЈАМА) 

МАЛИ ФУДБАЛ- (мешовито или само дечаци ) узраст 1-8. разред  Такмичења се одржавају по куп систему (на 

испадање-ко изгуби испада из даљег такмичења) Игра се на терену стандардних димензија. Игра се 2X15 минута, у 

игри учествујe 5 играча и голман, уз неограничен рој измена са играчима из одељења. Аут и корнер се изводи 

ногом. У случају да је нерешен резултат у регуларном времену приступа се извођењу по 5 пенала са седам 

метара,наизменично.Ако је и тада нерешено, изводи се по један пенал са седам метара наизменично до одбране 

или промашаја. 

БАСКЕТ- (мешовито 2м и 1ж) узраст 5-8. разред.  Игра се по куп систему. Победник је екипа која прва постигне 11 

поена. У игри су три такмичара са неограниченим бројем измена, од тога увек мора да буде однос 2 дечака и 1. 

девојчица. Важе правила кошарке (кораци, дупла…) 

ОДБОЈКА (мешовито) узраст 5-8. разред. Игра се у два добијена сета до 25, трећи сет до15, односно два разлике. У 

игри учествује 6 играча (са 2 играча најмање супротног пола ), уз неограничен број измена из одељења, под 

условом да је увек мешовита екипа на терену. Дозвољен је смеч са мреже и ротација (измена) не мора да постоји, 

али један играч не може два пута да сервира (осим када је поен). 

МАЛИ РУКОМЕТ(мешовито) узраст 5-8. разред. Игра се на половини терена (ако постоје услови и мали голови), 

2X15 минута. Игра по шест играча и голман седми, са неограниченим бројем измена. У екипи морају да буду бар 

две девојчице. Правила су рукометна (кораци, дупла лопта, неправилно вођење...). Игра се по куп систему. 

СТОНИ ТЕНИС(мешовито) узраст 5-8. разред. Екипа броји 3 играча (обавезно један супротног пола). Игра се куп 

систем у два добијена сета до 15 поена. Ученици доносе своје рекете. 

НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА (мешовито) узраст 4-8. разред Екипу чине 6 ученика (4 дечака и 2. девојчице)  

Такмичење је по куп систему Победник је екипа која два пута превуче противника преко линије. 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ (мешовите групе) узраст 1-4. разред млађи школски узраст, 12.разред. 

ПОПЛАВА На узвик „долази вода!“ сваки ученик треба да се попне на неку справу која се налази у сали или на 

пањ, оборено стабло и сл ако се игра у природи. Ко се не попне у року од три секунде (броји се наглас), њега је 

„вода однела“ и добија казнени поен. Онај ко има највише казнених поена испада из игре. 

ОТИМАЊЕ ЛОПТЕ Ученици су подељени у две екипе тако да на свака два играча има по једна лопта. Лопте се 

налазе на средини, а ученици су леђима окренути лоптама. На знак се окрећу, долазе до лопте отимају се око ње. 

Ко освоји лопту, гађа противника који покушава да побегне. Побеђује екипа са више погодака 

ОДБИЈАЊЕ Разапне се конопацили ластиш. Ученици су распоређени у тимове са обе стране конопца. Један 

започиње пребацивање конопца, а екипа на чију је страну балон прешао, покушава са највише пет одбијања да га 

врати назад. Грешке су ако се балон не пребаци после петог одбијања или падне изван терена. То повлачи казнени 

поен. Игра се до договореног броја поена 

ЗМИЈА Један ученик положи дуг конопац на под,а остали стану поред конопца. Ученик помера конопац лево-

десно по поду док остали прескачу „змију“. Кога канап закачи испада из игре. У следећој игри канап држи онај ко 

остане последњи. 
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ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ (СА ПРОПОЗИЦИЈАМА) 

ТРОЈКА СА ПАЛИЦОМ Три ученика се држе за палицу, и тако јуре остале у простору који је ограничен линијама. 

Хватање може да буде и ногом и руком. 

ВРЕЛА ЛОПТА Ученици се крећу суножним поскоцима.Онај ко јури нема лопту, али зато јури оне који је имају 

(уместо лопти може неки други спортски реквизит). Онај ко јури хвата оне са лоптом који се спашава додавањем 

некоме те лопте, али мора лепо да је дода. Варијанте:поскоци на једној нози; са више гонича; Игра се са једном 

или више лопти... 

ПОЛИГОН Ученици стоје у две колоне које се налазе на супротним странама полигона. На знак први прави колут 

или котрљање, затим се провлачи испод сегмента шведског сандука (греде, козлића, обруча....), преноси лопту из 

круга у круг...Победник је она екипа чији чланови први обаве задате радње. НАПОМЕНА-игре могу да буду 

разноврсне. 

НАПОМЕНА-игрице су само неке предложене, од креативности наставника зависи и реализација.  Старији 

школски узраст 3-4. разред 

 

9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на:  

                                     1. право на живот, опстанак и развој, 

2. најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података, 

                             3. спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом, 

                                     4. активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем 

могућности да искажу своје мишљење. 

                 Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у 

школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се 

јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.   

              На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама Школа је формирала школски тим за безбедност ученика. Тим је израдио 

Програм за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у Школи који је саставни део 

Годишњег плана рада Школе и Школског програма.   

            План рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у 

заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

ЗНAЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:  

1. учи, развија и негује културу понашања,  

                                                            2. не толерише насиље и не ћути о њему,  

                                                            3. развија одговорност свих, 

                           4. обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу. 

             Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у 

поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и 

облике обухвата. 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног 

понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства 

ученика. 
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ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависностиод интензитета, учесталости и 

последица које насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих нивоа 

ПРВИ НИВО  Ове облике насиља решава самостално   наставник  или одељењски старешина у оквиру 

саветодавно-васпитног рада са децом – појединцима, групама и одељењем. Може користити и подршку вршњачког 

тима и вршњачких едукатора.на 

ДРУГИ НИВО  У решавању ових облика насиља, наставник-одељењски старешина укључује Тим, то јест 

унутрашњу заштитну мрежу. У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од 

интензитета, учесталости и последица које насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих 

нивоа. 

ТРЕЋИ НИВО  Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је укључивање других 

институција, односно активирање спољашње заштитне мреже 

 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

 

1.подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

2. идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирањем 

критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља 

3. повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања; 

4. унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, ученика, 

родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља; 

5. оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на 

потенцијално насилно понашање; 

6. пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу; 

7. изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду; 

8. дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о 

томе; 

9. омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше 

пријављивање насиља; 

10. спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу 

реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина; 

11. сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора; 

12. сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља 

у школи. 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 

       1.Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља; 

       2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења  

           Програма    заштите; 

        3. Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака; 

        4. Саветодавни рад са ученицима 
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Процедуре у ситуацијама насиља 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

                   Ближе  објашњење процедуре интервенције  према  редоследу  поступака  приликом  појаве  насиља  у 

школи, из угла улога и одговорности: Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли 

се насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе. 

Кораци у интервенцији су следећи: 

1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, 

препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 

2. Прва реакција треба да буде заустављање  насиља и обавештавање о томе надлежне особе: дежурног 

наставника, чланове Тима, директора, одељењског старешину, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба 

позвати МУП или здравствену службу 

3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са 

актерима. Тај разговор је умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања.   

4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника. 

Разговор  води неко од чланова тима, педагог, одељењски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном систему 

нема места за истрагу или доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) 

Посебна пажња је на жртви насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете 

ученика којима ће бити изречене мере. 

5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са ПП 

службом, директором, дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави 

план заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, 

обављају се консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу 

консултација доноси се одлука о начину реаговања и праћења и одређују се улоге, задаци и одговорности у самом 

поступању.   

6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се родитељи и 

информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска 

регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, 

Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). Подношење пријаве тим службама је у 

усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је 

у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени). 

7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и 

успостављању односа сарадње и толеранције 

На основу урађене процене безбедности предузете су следеће мере: 

1. формирана је спољашња и унутрашња заштитна мрежа 

2. уведен је видео-надзор 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 

1. Центар за социјални рад, 

2. МУП, 

3. Дом здравља, 

4. Локална самоуправа. 

Циљ сарадње: стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавање културних и спортских 

потреба ученика. 
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УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. 

 Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи:  (ко шта ради када постоји сумња на 

насиље или се насиље догоди 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

-дежура у складу са распоредом; 

-уочава и пријављује случај; 

-покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија; 

-обавештава одељењског старешину о случају; 

-евидентира случај у књигу дежурстава; 

-сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

-уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

-учествује у процесу заштите деце; 

-разговара са учесницима насиља; 

-информише родитеље и сарађује са њима; 

-по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

-прати ефекте предузетих мера; 

-евидентира случај и води документацију; 

-по потреби, комуницира са релевантним установама. 

ТИМ 

-уочава случајеве насилног понашања; 

-покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

-обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

-по потреби, разговара са родитељима; 

-пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

-разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

-обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предизетих мера; 

-по потреби, сарађује са другим установама; 

-евидентира случај. 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

-дежура по распореду; 

-прекида насиље; 

-уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА 

-уочавају случајеве насилног понашања; 

-траже помоћ одраслих; 

-пријављују одељењском старешини; 

-за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

-учествују у мерама заштите. 
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ПРАЋЕЊЕ, АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 

Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба и Тим – воде евиденцију о појавама насиља у образац 

за евиденцију о случајевима насиља који садржи: 

1. Шта се догодило? 

2. Ко су учесници? 

3. Како је пријављено насиље? 

4. Врсте интервенције? 

5. Какве су последице? 

6. Који су исходи предузетих корака? 

7. На који начин су укључени родитељи, одељенски старешина, стручна служба? 

Праћење ефеката предузетих мера. 

Потребно је пратити: 

- понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли тражи подршку и на који 

начин...); 

- понашање детета које се понашало насилно ( да ли наставља са нападима, да ли тражи друге жртве, да ли га група 

одбацује, да ли га група подржава...); 

- како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како да се повежу са 

унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се препознаје страх, да ли сами 

предузимају неке акције и сл.); 

- шта се дешава у васпитној групи, одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера ...); 

- колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља; 

- како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа (где су слабе тачке и шта се може боље); 

- колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог укључивања. 

 

Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постајеризичнија и опаснија, предузимају 

се следеће заштитне мере: 

 

- појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика, 

- укључити у рад родитеље, 

- наставити са индивидуалним радом - педагог школе, 

- укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже). 

 

Све субјекте укључене у решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту права ученика. 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ / ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

На основу евиденције које воде одељенске старешине, Тим ће извршити праћење ефеката  преко следећих 

индикатора: 

1. броја и нивоа облика насилног понашања, 

2. број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број пријавњених у току 

школске године; 

3. однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године; 

4. однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и претходне школске године; 

5. анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи. 

АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА  
ће бити видљиви преко ефеката предузетих превентивних и интервентних активности. 

АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА   
Примену Програма прати и анализира Тим  на полугодишту и на крају школске године преко евиденције о 

реализованим активностима које су планиране Програмом. Овим путем се утврђују и узроци уколико неке 

планиране активности нису реализоване. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА   
Тим два пута годишње извештава Наставничко веће, а годишње Школски одбор и Савет родитеља Школе о 

реализацији превентивних и интервентних мера 
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Активности Начин реализације Носиоци 

Информисање ученика о врстама и 

облицима насиља, начинима 

препознавања и интервенцији 

повећање осетљивости свих који су укључени у живот 

и рад школе, на препознавање насиља и злостављања 

одељењски 

старешина, тим 

Дефинисање одељењских и 

школских правила 

подстицање и развијање климе прихватања, 

толеранције и међусобног уважавања 

одељењски 

старешина, тим 

Превентивно деловање у области 

насилног понашања ученика 

идентификација безбедносних ризика у школи увидом 

у документацију, непосредно окружење, 

евидентирањем критичних места у школи,анкетирањем 

ученика, наставника и родитеља 

одељењски 

старешина, 

наставници тим, 

ученици, 

родитељи 

Функционисање унутрашње 

заштитне мреже 

повећање осетљивости свих који су укључени у живот 

и рад школе, на препознавање насиља и злостављања 

УЗМ, педагошки 

колегијум 

Функционисање спољашње 

заштитне мреже 

сарадња са службама ван школе које посредно и 

непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема 

насиља у школи 

СЗМ 

Организовање и спровођење 

функционалне вршњачке помоћи 

Оснаживање ученика који су посматрачи насиља да 

конструктивно реагују 

ученици, 

Ученички 

парламент  

Организовати ваннаставне 

активности и школских 

манифестација Спортски фер-плеј 

турнири 

Рад на отклањању последица насиља и интеграција 

ученика у заједницу вршњака 

Наставници 

физичког и 

грађанског 

васпитања 

Сарадња са Центром за социјални 

рад и школом у окружењу у 

решавању проблема ученика 

Конференције случаја, подстицање и развијање климе 

прихватања, толеранције и међусобногуважавања 

педагог, директор 

Сарадња са другим тимовима у 

школи 

увезивање свих структура у школи на спровођењу 

психо-социјалног програма превенције 

координатори 

тимова 

Дежурство у  дворишту у функцији  

праћења понашања  ученика 

подстицање и развијање климе прихватања, 

толеранције и међусобног уважавања 

Дежурни 

наставници 

Евидентирање случајева насиља Примена утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља  

„ Колико се осећам безбедно у својој 

школи“ 

истраживање Тим за подршку 

ученицима 

Рад и подршка ученицима који трпе 

насиље 

Саветодавни рад педагог, психолог 

ОС 

Рад са ученицима који врше насиље Саветодавни рад педагог, психолог 

ОС 

 

Програм за заштиту деце од насиља припремљен је са намером да помогне устварању сигурне и безбедне средине, да 

се олакшају и прецизирају процедуре и поступци у заштити деце од насиља и обавезујући је за све субјекте у 

процесуобразовања.   
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10. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Ваннаставне активности 

Назив секције: ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Игре за ослобађање и 

култивисање говора 

Методе: монолошка, дијалошка, 

текстметода, дискусија, метода писаних 

радова, метода интервјуа.  Технике рада: 

технике памћења, пројекција, техника 

брзог читања. Oблици рада:фронтални, 

групни, рад у пару, индивидуални. 

Слушају, говоре, изражајно читају, 

глуме, рецитују, самопроцењују свој 

рад 

Игре у дијалозима – драмске 

игре 

Посматрају, импровизују дијалоге, 

глуме, пишу текстове, на задату 

причу, стварају дијалог 

Игре за ослобађање у простору 

и покрету 

Методе: монолошка, дијалошка, 

текстметода, дискусија, метода писаних 

радова, метода интервјуа.  Технике рада: 

технике памћења, пројекција, техника 

брзог читања. Oблици рада:фронтални, 

групни, рад у пару, индивидуални. 

Посматрају, импровизују ситуације, 

глуме, изводе пантомиму, пишу, 

оснажују се у сналажењу у 

различитим ситуацијама 

Приредбе Пишу текстове, импровизују,уче 

напамет текст, стичу самопоуздање, 

јавно наступају, израђују костиме 

Ваннаставне активности 

Назив секције: РЕЦИТАТОРСКА  СЕКЦИЈА 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Игре за ослобађање и 

култивисање говора 

Методе: монолошка, дијалошка, 

текстметода, дискусија, метода писаних 

радова, метода интервјуа.  Технике рада: 

технике памћења, пројекција, техника 

брзог читања. Oблици рада:фронтални, 

групни, рад у пару, индивидуални. 

Слушају, говоре, изражајно читају, 

глуме, рецитују, самопроцењују свој 

рад 

Рецитаторске радионице Слушају, говоре, изражајно читају, 

глуме, рецитују, самопроцењују свој 

рад 

Приредбе Увежбавају текстове, импровизују, 

уче напамет текст, стичу 

самопоуздање, јавно наступају 

Ваннаставне активности 

Назив секције: ЛИТЕРАРНА  СЕКЦИЈА 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

ПИСАНА РЕЧ Методе: монолошка, дијалошка, текст-

метода, дискусија, метода писаних 

радова, метода интервјуа.  Технике рада: 

технике памћења, пројекција, техника 

брзог читања. Oблици рада:фронтални, 

групни, рад у пару, индивидуални. 

Слушају, учествују у дијалогу, пишу 

текстове, интерпретирају текст 

КОНКУРСИ Слушају, учествују у дијалогу, пишу 

текстове, интерпретирају текст 

ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ Слушају, учествују у дијалогу, пишу 

текстове, интерпретирају текст 

Ваннаставне активности 

Назив секције: НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

ТЕХНИКЕ НОВИНАРСКОГ 

СТИЛА ИЗРАЖАВАЊА 

Методе: монолошка, дијалошка, текст-

метода, дискусија, метода писаних 

радова, метода интервјуа.  Технике рада: 

технике памћења, пројекција, техника 

брзог читања. Oблици рада:фронтални, 

групни, рад у пару, индивидуални. 

 Слушају, учествују у дијалогу, 

пишу текстове, интерпретирају 

текст 

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ШКОЛЕ 

И ШКОЛСКОГ ЖИВОТА 

 Слушају, учествују у дијалогу, 

пишу текстове, интерпретирају 

текст 

ТЕМАТСКИ РАДОВИ 

(ИНТЕРВЈУИ, ВЕСТИ, 

РЕПОРТАЖЕ) 

 Слушају, учествују у дијалогу, 

пишу текстове, интерпретирају 

текст 
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Ваннаставне активности 

Назив секције: САОБРАЋАЈНА  - ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Упознавање са програмом рада Групни рад, кооперативно учење, вршњачко 

подучавање, коришћење илустрација, 

презентација, коришћење модела, 

самосталан рад ученика 

Дебата, прикупљање података, 

разумевање, размишљају, 

повезују са свакодневним 

животом, препознају 

Развој аутомобилизма 

Развој мотоциклизма 

Бицикл и мотоцикл 

Саобраћајни знакови 

Раскрсница у саобраћају Групни рад, кооперативно учење, вршњачко 

подучавање, коришћење илустрација, 

презентација, коришћење модела, 

самосталан рад ученика 

Дебата, прикупљање података, 

разумевање, размишљају, 

повезују са свакодневним 

животом, препознају 

Пешак у саобраћају 

Бицикл у саобраћају 

Теретна возила у саобраћају Групни рад, кооперативно учење, вршњачко 

подучавање, коришћење илустрација, 

презентација, коришћење модела, 

самосталан рад ученика 

Дебата, прикупљање података, 

разумевање, размишљају, 

повезују са свакодневним 

животом, препознају 

Упознавање са полигоном 

спретности 

Припрема и одржавање 

такмичења 

Групни рад, кооперативно учење, вршњачко 

подучавање, коришћење илустрација, 

презентација, коришћење модела, 

самосталан рад ученика 

Дебата, прикупљање података, 

разумевање, размишљају, 

повезују са свакодневним 

животом, препознају 
Разговор о раду у наредној 

школској години 

Ваннаставне активности 

Назив секције: ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Цртање -врсте и својства 

линија (2) -линија као средство 

за стварање различитих 

квалитета површина (2) -

естетско процењивање (1) -

однос величина (2) -лепо 

писање са калиграфијом (2) -

компоновање више ритмичких 

целина у простору (2) -естетско 

процењивање (1)  

Сликање -својства сликарских 

материјала и подлога (2) -

ритмичко компоновање боја и 

облика (2) -коришћење разних 

материјала за компоновање (2) 

-визуелно споразумевање (2) -

временски и просторни низови 

(цртани филам, стрип) (2+1) -

сликање,естетско процењивање 
Вајање -вајање, врсте вајарског 

материјала (4) -везивање 

тродимензионалних облика у 

простору (2) -слободно 

компоновање (2) -обликовање 

употребних предмета (ситна 

пластика, накит) (2+1) -

вајање,естетска анализа (1 

објашњавање, дискусија, дијалог, 

демонстрација, -показивање основних 

цртачких техника -објашњавање и 

упознавање са основним ликовним 

елементима -индивидуални рад и раду 

групама -коректуре и естетске анализе 

(заједноса ученицима) -рад по природи 

(моделу) -посете културним институцијама 

(музеји, галерије) -објашњавање, разговор  -

демонстрирање осн. сликарских техника; -

показивање репродукција познатих сликара 

(чисте и замућене боје); -коректуре и 

ест.анализе -креирање вежби и њихова 

примена -рад по природи и рад из маште -

посета позоришту; -кроз разговор и 

објашњавање упознавање ученика са 

основним вајарским материјалима и 

техникама;   -репродукције 2д и 3д 

уметничких дела и уочавање разлика -

демонстрација рада у појединим 

материјалима-глина, глинамол… -

индивидуални, рад у пару и групи са 

ученицима;   -рад по природи  -коректура и 

естетска анализа кроз разговор и 

објашњавање упознавање ученика са 

основним вајарским материјалима и 

техникама -репродукције 2д и 3д уметничких  

усвајање и систематизација 

изложеног градива као и његова 

практична примена -разговориса 

наставником (питања, дијалози, 

дискусије)  -вежбање различитих 

врста линија и површина и 

цртачких техника -покажу 

интересе и способности за 

самостално откривање визуелних 

појава и законитости света 

облика: светло-тамно, облик-

боја, простор, композиција -

вежбање основних сликарских 

техника -сакупљање 

репродукција, формирање 

збирки -посматрају и естетски 

доживљавају дела ликовне 

уметности; развијају љубав 

према ликовном наслеђу -

развијају способност за 

креативно и апстрактно 

мишљење; -развијају способност 

сарадње и самопоуздања у 

тимском раду   
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Ваннаставне активности 

Назив секције: МАЛИ ФУДБАЛ 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

 улаз на разне начине Поступци остваривања: организовање 

утакмица, тестирања, мерења, Облик: 

примењује се групни и индивидуални облик 

рада у фискултурној сали. 

Посматрање, слушање, 

увежбавање одређених 

елемената, усавршавање 

садржаја у жеља за што бољим 

извођењем и резулта-тима. 

Примењује научено у игри и 

развија физичке 

способностибрзину, снагу, 

издржљивост, координацију, 

прецизност, равнотежу и гипкост 

шут после вођења лопте 

Напад 

Комбинације варијанте кретања 

измена места напад, 

Слободна игра уигравање 

примена стечених знања кроз 

игру 

Техника и тактика игре. 

Ваннаставне активности 

Назив секције: ХОР 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

Певање песама којима се 

развијају музичке способности, 

а ученици оспособљавају за 

емоционално доживљавање 

музике. При учењу и усвајању 

песама у вокалном извођењу 

треба настојати да се што више 

активирају дечје музичке 

диспозиције и способности: 

слух, осећај ритма, музичко 

памћење. 

Свирати на неком инструменту повезати 

певање са инструменталном пратњом -

слушање аудио примера -рад на тексту  -

интерактивне методе (од рада у пару до 

тимског рада) -кооперативне методе (групне 

активности на заједничким задацима) 

пева слуша истражује уочава 

закључује усваја нова знања 

именује  посматра 

Ваннаставне активности 

Назив секције: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

На пола пута до Месеца 

Јесен у знаку филма 

Празници 

У сваком од нас живи песник 

Посете и приредбе 

Kонституисање секције и договор о раду 

Договор око око корелациеј са фб групом 

под истим називом, одређивање садржаја 

рада, постаова  и одређивање 

администратора у групи 

Активно учествују у свим 

планирању и доношењу свих 

одлука везаних за рад секције 

Ваннаставне активности 

Назив секције: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Садржај Начин и поступци остваривања Активности ученика 

На пола пута до Месеца 

Јесен у знаку филма 

Празници 

У сваком од нас живи песник 

Посете и приредбе 

Kонституисање секције и договор о раду 

Договор око око корелациеј са фб групом 

под истим називом, одређивање садржаја 

рада, постаова  и одређивање 

администратора у групи 

Активно учествују у свим 

планирању и доношењу свих 

одлука везаних за рад секције 
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11. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

 

   Циљ програма је да оспособи младе да ваљано, промишљено и реално изаберу занимање а потом и 

образовања, да планирају каријеру и укључе свет рада.    

Програм  ће се реализовати са ученицима VII и VIII разреда. Радионице ће реализовати школски тим за ПО 

који је прошао сетобука за примену програма - базичну обуку у трајању од 3 дана, као и додатне 3 акредитоване 

обуке о професионалној оријентацији.    

Тим за ПО сматра да је најбоње реализовати ове часове у оквиру ЧОС –а као и предмета на којима је могуће 

реализовати поједине радионице 

 

Активности Начин рада Носиоци активности 

Верификација ПО-а  на 

Наставничком већу 

гласање и одлучивање  

 

директор Наставничко веће 

Оснаживање капацитета школе за 

ПО 

обука Тим за ПО  

 

Информисање о пројекту: -

Наставничког већа, Савета 

родитеља, Школског одбора, 

Одељењских старешина седмог и 

осмог разреда, Ученичког 

парламента, Вршњачког тима 

ПП презентација дискусија директор  

Тим за ПО  

Школски органи 

Анкетирање ученика седмог и осмог 

разреда и обрада резултата анкете 

анкета Тим за ПО Одељењске старешине 

Тим бира модел и креира акциони 

план имплементације ПО у сарадњи 

са ОС 

Акциони план за сваку школску 

годину 

Тим за ПО 

Информисање и усвајање модела 

имплементације ПО 

Излагање Тим за ПО информише 

Наставничко веће о договореном 

плану имплементације 

Тим за ПО    Наставничко веће 

Имплементација програма ПО у 

ГПР 

Упланове рада одељењских 

старешина, вршњачког тима, УП и 

предметних наставника се уносе 

активности условљене акционим 

планом ПО тима 

ОС, ВТ, УП и предметни 

наставници 

Креирање услова за реализацију 

радионица са ученицима 

Радионице Креирање распореда  

радионица са ученицима, набавка 

потребног материјала за рад и 

информисање ОС и родитеља 

Тим за ПО, ОС, директор 

Реализација радионица радионице Тим за ПО, ОС предметни 

наставници 

Реализација радионица са 

родитељима ученика 

радионице Тим за ПО, ОС родитељи 

Организовање акција из области 

ПО: формирање кутка за ПО, посета 

Сајму образовања и  фестивалима 

науке. 

посете Тим за ПО, ОС 

Посете средњим школама  нашег 

града 

Презентације школа Тим за ПО, Одељењске старешине 

Директор  

Експерти у школи, посета НСЗ, 

саветодавни разговори са педагогом 

Предавања, разговори Тим за ПО педагог 
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Активности Начин рада Носиоци активности 

Реализација реалних сусрета кроз 

распитивање у предузећу/школи и 

испробавање праксе (уколико се 

потпише протокол) 

Контакти са предузећима, посета и 

распитивање 

Тим за ПО Одељењске старешине 

Директор УП, ВТ 

Сарадња са другим и менторским 

школама у реализацији активности 

из пројекта 

Састанци Мини конференције, 

Примери добре праксе 

ГИЗ, Водитељи на локалу, Тим за 

ПО, директор 

Сарадња са Центром за стручно 

усвршавање и Школском управом 

на реализацији пројектних 

активности 

Састанци, комуникација 

електронским путем презентација 

Тим за ПО, директор 

Сарадња са водитељем/ментором Састанак Електронским путем Тим за ПО 

Дани девојчица, Дан дечака Манифестација у више градова 

Србије 

ГИЗ БОСС канцеларија, канцеларија 

за младе, тим школе, предузећа, 

ментори 

Укључивање групе ученика 5. и 6. 

разреда у програм активности 

Припрема за активан рад у старијим 

разредима 

Тим за ПО и ОС 5. и 6. разреда  

Учешће свих стручних органа, већа, 

актива и тимова у реализацији 

пројекта. 

Састанак дискусија Тим за ПО Педагошки колегијум 

Директор УП и ВТ, ОС  

Сарадња са локалном заједницом и 

Саветом родитеља 

Састанак Дискусија промоција Тим за ПО Савет родитеља Школски 

одбор, УП 

-креирање модела за евиденцију -

формирање фолдера евиденције 

Портфолиа ученика Brainstorming 

пројекта ППП учесницима и 

фотографије, сајт школе 

Тим за ПО наставник информатике 

Креирање и достављање извештаја: 

стручним и управним органима 

школе, ментору, Школској управи, 

ГИЗ БОСС 

Писање извештаја ППП Тим за ПО  

Евалуација програма ПО самовредновање Тим за ПО  

 

 

12. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

                       Циљ програма:Стицање знања, формирање ставова и понашање ученика у вези са  здравим 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; 

Активности Начин рада Носиоци активности 

Бити здрав Утврђивање здравог понашања Потреба за 

одмором Спавање и релаксација Начини за 

савладађивање лаких здравствених проблема 

Учитељи, наставници, одељењске 

старешине  

 

Здравље  уста и зуба Систематски и контролни стоматолошки  

прегледи 

Лекар и сестра 

Лична хигијена  Хигијена у 

учионици и школи 

Хигијена одевањ 

Разговор, радионица, демонстрација ОС, ученици, ученици медицинске 

школ 

Брига о телу (правилно 

држање,  седење... 

Стицање основних хигијенских навика: 

прање руку, купање, хигијена уста и зуба, 

хигијена одевања и хигијена становања 

ОС, ученици, ученици медицинске 

школе 
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Активности Начин рада Носиоци активности 

Прва помоћ и заштита Обука ученици медицинске школе  

 

Здрав ритам дневних 

активности: учење, игра, сан, 

физичка активност, забава 

Разговор, размена ОС, наст.биологије 

Хумани односи међу половима 

Оспособити ученике да: - 

Правилно препознају своја 

осећања - Спознају физичке 

разлике међу половима - Стекну 

позитивне ставове и позитивно 

вреднују супротан пол 

Васпитање за хумане односе међу половима 

(наставна област из биологије) 

Наставници биологије 

Правилно коришћење 

здравствених служби 

Откривање да одговарајуће службе пружају 

здравствену помоћ појединцу, организацији, 

различити, социјалним групама, заједници у 

целини 

доктор, Дом  здравља 

Физичке и психичке промене у 

пубертету 

предавање, разговор, размена лекар 

Психичке промене у 

адолесценцији 

предавање, разговор, размена педагог, психолог 

Превенција   

1. Пушење  2. Алкохолизам  

 3. Наркоманија 4. Сида 

 5. Делинквенција 

радионице Дом  здравља-Завод за јавно 

здравље 

Превенција деликвентног 

понашања 

Предавање, ППП , разговор, размена педагог, психолог 

Трговина људима Предавање, ППП , разговор, размен педагог, наставници Тим за 

безбедност 

Корективан рад са ученицима 

(евентуални деформитети) 

Мерење стопала и кичми ученика наставници физичког 

васпитања 

 

13. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 

Активности Начин рада Носиоци активности 

Прикупљање уџбеника и школског прибора. Акција прикупљања, селекција, подела Педагог, ОС, 

Организовање екскурзија за ученике са тешком 

материјалном ситуацијом, ученика осетљивих 

група и ученика вишечланих породица 

Организовање једног броја бесплатних 

екскурзија у договору са агенцијом пре 

потисивања уговора 

директор, одељењске 

старешине, агенције 

Организовање акција прикупљања новчаних 

средстава за ученике који су социјално 

угрожени. 

Хуманитарна акција педагог, учитељи, 

наставници 

Укључивање у акције поводом обележавања 

Дечје недеље и укључивање у 

хуманитарнорекреативне акцију “За срећније 

детињство”. 

Литерарне-ликовне , спортске, 

културне , забавне, активности 

учитељи, наставници 

Сарадња школе са Црвеним крстом. Организовање бесплатне ужине. М.Маћић 

Сензибилизација младих за препознавање 

вредности, циљева и поступака који их воде у 

правцу доживљаја среће 

Учествовање у прикупљању играчака, 

школског прибора, слаткиша за 

сиромашну децу у оквиру нового-

дишње акције „Један пакетић много 

љубави“. 

Одељењске старешине 
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Активности Начин рада Носиоци активности 

Организовање здравствено-васпитних 

предавања на тему превенције пушења, 

алкохолизма и наркомаије. 

Предавања, ППП, дебата ученички парламент 

Стицање знања, формирање ставова и 

понашања ученика у вези са здрављем и 

здравим начином живота (унапређење 

хигијенских и радних услова у школи и кући), 

елиминисање утицаја који штетно делују на 

здравље и развој хуманизације односа међу 

људима. 

Утврђивање здравог понашања; Потреба 

за одмором; Спавање и релаксација; 

Начини за савладађивање лаких 

здравствених проблема 

лекари Дома здравља, 

педагог, активисти 

Црвеног крста 

Сарадња школе са институцијама за пружење 

услуга социјалне заштите – Центар за 

социјални рад 

Одговарајуће службе пружају 

психолошку  помоћ појединцу, 

организацији, различити, социјалним 

групама, заједници у целини 

педагог школе 

социјални радници, 

психолози 

Сарадља школе са Саветовалиштем за брак и 

породицу. 

Трибина, индивидуални разговори, 

размена информација 

педагог 

Подршка ученицима из осетљивих група Праћење долажења у школу, осипања, 

уписа и први разред 

тимз за подршку 

 

14. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Активности Начин рада Носиоци активности 

Правилно коришћење здравствених служби Откривање да одговарајуће службе 

пружају здравствену помоћ појединцу, 

организацији, различити, социјалним 

групама, заједници у целини 

Тим 

Здравље заједнице Знати сачувати здраву околину Тим 

Подизање свести о управљању отпадом,  

заштита и увапређење животне средине 

Предавања, презенрације, писање парола, 

израда предмета од рециклираног 

материјала 

Тим 

Спровођење разговора о заштити животне 

средине са Ученичким парламентом 

Предавања, презенрације Тим 

Учешће у манифестацији  обележавање 

Дана заштите животне средине у Великом 

парку, са порукама о здравој животној 

средини. 

Писање парола, израда предмета од 

рециклираног материјала 

наставници биологије 

Чувари природе  - амбијентална настава, 

пети разред 

Посета акваријуму, ботаничкој башти, 

језеру 

наставници биологије 

Информисање Педагошког колегијума о 

пројекту заштите животне средине 

Извештаји, презентација тим 

Како да постанеш иницијатор решења у 

својој околини 

Посета дивљој  депонији тим 

учешће у ео квизу у Горљем Милановцу организовање тимова за учестовање у еко 

квизу 

наставници биологије 

и хемије 

Уређивање паноа са еколошким садржајем Писање репортажа, фото снимци тим, наставници 

српског језика 

Укључивање родитеља у акције заштите 

животне средине 

Радионице, заједничке акције уређења 

простора, предавања, помоћ у раду са 

децом 

тим 

Сарадња са школама из окружења Размена искустава, припремање здаве 

хране и напитака 

тим 

 

659 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Активности Начин рада Носиоци активности 

Активности локалне самоуправе Учешће у заједничким пројектима, 

приредбама, химанитарним и спортским 

активностима, маскембал 

директор школе, 

учитељи 

Упознавање са будућим ученицима школе Сарадња инклузивних тимова, размена 

информација 

педагог, наставници 

разредне наставе 

Подршка ученицима и родитељима у 

породичним проблемима 

Сензибилизација младих за препознавање 

вредности, циљева и поступака који их 

воде у правцу доживљаја среће 

педагог, наставници, 

одељењске старешине, 

родитељи 

Подршка ученицима из социјално 

осетљивих група 

размену података, одлазак у ромске 

породице, договор око заједничких акција, 

помоћ и прикупљању уџбеника и прибора 

за ученике, помоћ у учењу 

педагог, директор, ОС 

Помоћ социјално угроженим ученицима предавања, организовање помоћи 

социјално угроженим уч. концерти, 

радионице 

координатор, педагог  

Подршка ученицима са тешкоћама Помоћ стручњака, (саветодавно, 

третман…) 

Тим за инклузију и 

подршку учен. 

Подршка даровитим ученицима Рад   радионице ОС, наставници, 

педагог  

 

Сарадња са установама здравствене заштите Предавања, систематски прегледи Директор, 

коордоинатор 

докторке 

Сарадња са институцијама културе Посете ученика овим установама директор 

Безбедно детињство Предавања, трибине, спортска такмичења, 

учешће у заједничким пројектима 

Саобраћајни 

полицајци, 

инспектори, тим за 

безбедност 

ПО Организовање реалних сусрета тим 

Стручно усаврсавање Предавања, ППП, радионице, радни задаци координатот тима 

Стручна пракса Посматрање, самостално извођење наставе учитељи, наставници 

Методика наставе, амбијентална настава Радионице,  Посете акваријуму, 

планетаријуму 

учитељи, наставници 

Проширивање знања страних језика Писање састава, посета наставници стрних 

језика 

Амбијентална настава Наставници разредне наставе и историје Наставници разредне 

наставе и историје 

Посета образовним институцијама са 

циљем боље професионалне оријентације 

Посета средњим школама, разговор са 

психологом и педагогом или задуженим 

наставником 

директор, педагог 

Саветовање педагошки надзор дитектор 

Стручна размена, заједничке активности трибина  Тим за инклузију 
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16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

-

пружити помоћ и подршку родитељу при обављању педагошке функције  

 Задаци:  

интеракцију  наставник- одитеља 

 

Активности Начин рада Носиоци активности 

Родитељски састанци на нивоу одељења Информисање, упознавање,  упућивање, 

едукација, иницијативе родитеља 

Одељењске старешине 

Тематски општи родитељски састанци Предавање ППП, информисање о 

завршном испиту... критеријумским  

тестирањима 

Педагог, директор 

Индивидуалне посете родитеља Информативни, консултативни разговори, 

или разговори по позиву) 

Наставници, ОС, 

педагог, директор  

Индивидуалне посете родитеља у дане 

отворених врата 

Сензибилизација родитеља  за 

препознавање вредности, циљева и 

поступака који их воде у школи 

Наставници, 

одељењске старегине, 

педагог, директор 

Посете часовима Родитељ гост на часу Учитељи, наставници 

Учешће у ШО Састанци, рад према правилницима и 

праграму овог органа 

Председник ШО, 

директор 

Учешће родитеља у изради ИОП-а Подршка у планирању циљева у 

савладавању наставних садржаја 

Тим за инклузију 

Укључивање родитеља у тимове  (за 

самовреновање) и Стручни актив за 

развојно планирање 

Предлагање, евалуирање, планирање Координатори, 

директор 

Укључивање родитеља у активности ПО Предавања, презентације, разговори ОС 

Одржавање представа и приредби за 

родитеље 

Приредбе, свечаности Тим за културну 

активност школе 

Активно учествовање родитеља на 

часовима слободних активности 

Радиовице, заједничка израда предмета 

(рециклажа, ликовних…) 

Руководиоци секција 

Укључивање родитеља у поједине пројекте 

у образовању 

Давање мишљења, евалуирање, планирањ Директор 

Учешће родитеља у презентацијама 

стваралаштва  и активности ученика 

Увид, подршка, вредновање Заинтересовани 

родитељи и 

наставници задужени 

за  рад  секција 

Саветодавни рад са родитељима ученика 

чија деца имају  тешкоћа у понашању и 

учењу 

Различити облици саветодавног рада  у 

зависности од проблема  

информисање,упућивање 

педагог 
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17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

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. 

ЕКСИРЗИЈА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ (ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА) 

I-IVПрањани – 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 

I-IVПрањаани – 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. 

I-IVПрањани – 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 

I-IVПрањани – 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 

ЕКСИРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

ПРВА ВАРИЈАНТА 

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  

ДРУГА 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 

 Наставак пута до Бање Ковиљаче, смештај, вечера и ноћење  
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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  

 

ЕКСИРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ И ОСМОМ РАЗРЕДА 

ПРВА ВАРИЈАНТА 

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  

 

ДРУГА ВАРИЈАНТА 

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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18. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Активности Начин и поступци остваривања Носиоци 

1. Планирање и 

програмирање рада 

библиотеке и 

реализација плана и 

програма рада 

библиотеке   

-израда Годишњег плана рада библиотекепланирање -

рад на развијању читалачких навика ученика и 

наставника-праћење -обилазак  ученика и њихово 

упознавање са радом библиотеке -показивање, 

објашњавање 

библиотекар 

2. Сарадња са 

наставницима и 

учитељима 

-упознавање са радом библиотеке предавања, 

презентације, саветовање; -остваривање различитих 

видова стручног усавршавања за наставнике; -сарадња 

са наставницима у планирању часова тематске наставе; 

- подстицање наставника на коришћење стручне 

литературе за израду пројеката; - радионице, предавања 

и трибине за наставнике; -учешће на седницама 

стручних тимова,  упознавање, стручних сарадника и 

директора са радом библиотеке. 

библиотекар 

3.Организовани 

одлазак на Сајам 

књига 

Путовање, органицација,  набавка нових наслова Директор, библиотекар  

  

4. Рад са ученицима -организовање посета школској и дечијој библиотеци, 

упознавање са радом библиотеке; - подстицање 

ученика на коришћење стручне литературе за израду 

пројеката; - радионице, предавања и трибине за 

ученике; - упознавање ученика са врстама библиотечке 

грађе и оспособљавање за самостално коришћење 

књига, часописа, енциклопедијаоспособљавање 

ученика за самостално сналажење у библиотеци 

библиотекар помагање при 

одабиру литературе, саветовање 

5.Вођење 

документације и 

евиденције 

писање извештаја рада библиотеке, вођење свеске 

коришћења књига, вођење књиге инвентара тј. упис 

нових књига и часописа, записивање одељења ученика, 

име и презиме, назив књиге и аутор, инв. број књиге и 

датум када је књига узета односно враћена у 

библиотеку. -вођење и уношења нових књига у 

евиденцију - Књигу инвентара 

библиотелар -воћење евиденције 

коришћења књига -писање -

извештавање -уношење нове 

библиотечке граће у програм за 

библиотеку и у књигу инвентара 
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19. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА 

 

Активности Начин и поступци остваривања Носиоци 

1.Планирање и 

програмирање ОВ 

рада 

Учествовање у припреми концепције и изради делова Школског програма и 

Годишњег плана рада школе, Извештај о раду школе, Документ о 

вредновању стручног усавршавања, Годишњи план рада (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 

Припремање плана посете часовима у школи 

Припремање годишњег плана рада и месечних планов рада педагога 

Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног 

развоја Учествовање у припреми развојног плана установе, вођење ИС 

Доситеј 

пеедагог 

2. Праћење и 

вредновање ОВ 

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 постигнућаПраћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-аУчествовање у праћењу и вредновању 

иновативних активности и пројеката, огледа који се спроводе.Учешће у 

изради годишњег извештаја школеИницирање 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) 

педагог 

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 децеПружање 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 материјалаУпознавање 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 

 

педагог 
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3. Рад са 

наставницима 

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 подршкаОснаживање наставника за рад с ученицима  изузетних 

способности Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих 

друштвених групаПружање 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 превазилажењеОснаживање наставника да препознају способности, 

интересовања и склоности ученика које су у функцији професионалне 

орјентације ученикаПружање подршке наставницима у формирању и вођењу 

ученичког колективаПружање подршке наставницима у раду са родитељима 

Саветодавни рад са наставником давањем повратне информације о 

посећеном часуУвођење иновација у образовно-васпитни рад 

Оснаживање наставника за тимски радПружање 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 

педагог 

4. Рад са 

ученицима 

Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка 

деци у превазилажењу тешкоћа адаптацијеУчешће у праћењу дечијег 

напредовања у развоју и учењуУчешће у тимском: идентификовању деце 

којој је потребна подршка у процесу васпитања и образовања и 

осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду 

са овом децомИспитивање 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. Испитивањеза школско учење, ,  

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 

проблеме понашањаПружање 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 развојРад 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.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. 

педагог 
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5. Рад са  

родитељима 

Прикупљање података од родитеља, који су од значаја за упознавање 

ученика и праћење његовог развоја 

Саветодавни рад са родитељима ученика који имају различите тешкоће у 

развоју, учењу и понашањуПодршка 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-уПружање  помоћи родитељима чија деца имају слабји успех у 

школи.Оснаживање родитеља на пружању подршке деци у усмеравању и 

подстицању њиховог  професионалног развоја 

Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима 

Сарадња са родитељима у вези организовања  разних манифестација у 

школи. 

педагог, ОС 

6.Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима,пед.ас

истентом 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 

установеСарадња са директором и педагогом по питању приговора ученика 

и родитеља на оцену из предмета и владањаУчествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма за увођење у посао наставника, односно 

стручног сарадникаРедовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним сарадницима 

директор,пси

хлог, 

библиотекар 

7. Рад са стручним 

органима и 

тимовима 

Учествујем у раду и председавам  Школским  одбором 

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 

наставници, 

психолог, 

директор 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организ. 

удружењима и 

јединицама локалне 

самоуправе 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама 

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.) 

директор, 

начелницима 

општине, 

школске 

управе 

9. Вођење 

документације, 

припрема за рад 

Вођење евиденције о сопственом раду 

Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  

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 

Вођење стручног усавтшавања појединачно и укупно за запослене .  

Организовање семинара у школи 

педагог 

667 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

Активности Начин и поступци остваривања Носиоци 

1.Планирање и 

програмирање ОВ 

рада 

Учествовање у припреми развојног плана установе, индивидуалног плана за 

ученикеУзаштите 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 

психолог 

2. Праћење и 

вредновање ОВ 

рада 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а 

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) 

психолог 

3. Рад са 

наставницима 

Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања 

дечијег напредовања у функцији подстицања дечјег развоја и учења 

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 

Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна 

додатна подршка 

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 

психолог 

4. Рад са 

ученицима 

Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације . 

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 понашањаПружање 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  

психолог 
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4. Рад са 

ученицима 

таквим ученицима за њихов даљи развој 

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 

животуПружање 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 

 

5. Рад са  

родитељима 

Прикупљање података од родитеља, који су од значаја за упознавање ученика 

и 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 

Сарадња са родитељима на пружању подршке ученицима који се школују по 

ИОП-уПружање психолошке помоћи родитељима чија су деца у акцидентној 

кризиОснаживање родитеља да препознају карактеристике деце које указују 

на њихове изузетне способности  

Оснаживање родитеља на пружању подршке деци у усмеравању и 

подстицању њиховог  професионалног развоја 

психолог 

6.Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима,пед.а

систентом и 

пратиоцем 

ученика 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу 

образовно-васпитног рада 

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 

психолог 

7. Рад са 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 

психолог 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организ. 

удружењима и 

јединицама 

локалне 

самоуправе 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити  

ученикаСарадња 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.) 

психолог 

9. Вођење 

документације, 

припрема за рад 

Вођење евиденције о сопственом раду 

Стручно усавршавање 

психолог 
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19.1. ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Теме Садржај  Начин  остваривања садржаја 

I.Израда домаћих 

задатака и 

провера 

тачности   

- Понављање,вежбање и утврђивање обрађеног 

градива: српски језик, математика, свет око нас . 

мултидисциплинарни приступ  

 

II.Ликовно 

изражавање 

-Сликање, цртање 

 

-цртање,бојење... 

III. Креативан 

рад 

Прављење предмета од папира, текстила,гипса, 

сламки, плодова 

-истраживачка настава 

 

IV.Израда паноа 

 

-,,Јесен“ , ,, Деца у саобраћају“ , ,, У сусрет Новој 

години“ ,,, Свети Сава“ , ,, Осми  март “,  ,, Ускрс“. 

-тимско и сарадничко учење  

 

V. Понашање у 

саобраћају 

-Илустрације, прављење 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. 

факултативни програми (спортске 

активности) 

 

-ванучионична и теренска настава 

 

 

19.2. ПРОГРАМ РАДА МЕНТОРА СА ПРИПРАВНИКОМ, УВОЂЕЊЕ 

ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 
 

Област Садржај Активност 

 Устав Републике Србије, 

Закон и правилници, акта 

школе 

Законска и подзаконска акта, 

правилници 

Упознавање приправника са Школском 

документацијом директор 

школе,педагог, секретар, ментор) 

Педагошка документација Израда годишњег,месечног, и припреме 

за час, вођење пед.докум. 

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 

 

670 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ 2018-2022. 
 

20. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 

Активности Начин реализације Носиоци 

Јавна промоција и награђивање 

ученика који постижу завидне 

резултате у наставним и 

ваннаставним активностима 

Припрема спискова за награде 

Припрема књига за награде 

педагог, директор, одељењске 

старешине 

Организовање наградних 

екскурзија за успешне ученике, 

најбоље одељењске заједнице 

Припрема спискова за награде 

Контактирање агенција 

директор, одељењске старешине, 

секретар 

Међудржавно умрежавање школа Успостављање контакта, договарање о 

начину реализације сусрета 

директор, тим за развој школског 

програма  

Сарадња са школама у региону Успостављање контакта, договарање о 

начину реализације сусрета 

директор, тим за развој школског 

програма  

Сарадња са агенцијом за 

истраживање 

Проналажење и писање пројеката 

усмерених на подизање квалитета 

наставе 

директор, тим за пројектно 

планирање 

Мотивисање наставника, ученика 

и родитеља за стицање и примену 

различитих знања и вештина кроз  

ваннаставне садржај 

Упућивање на образовне линкове  

 

педагог, наставници 

Организовање регионалног 

такмичења из једног наставног 

предмета 

Припремање  спискова ученика и 

учионица, идентификационих листића, 

припрема тестова 

Наставници одређеног предмета, 

директор 

При подучавању ученика на 

часовима повезивати знања из 

различитих предмета (тимски рад 

наставника – тематско 

планирање) 

Анализа остварености месечних 

планова на нивоу стручног већа 

Стручна већа 

Планирање и реализација 

угледних часова 

Корелација међу предметима Стручна већа 
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21. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ  И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Садржаји програма Активности Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Обука запослених из прве 

помоћи и противпожарне 

заштите 

Присуство предавњу, 

вежбање 

Усмено излагање, 

практичне вежбе 

Оспособоти одређени број 

запослених за пружање прве 

помоћи при повређивању, како 

ученика тако и запослених. 

Процедуре понашања 

професора физичког и 

здравственог 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 

понашања професора физичког и 

здравственог васпитања при 

повређивању ученика на 

вежбама, такмичењима, при 

изазивању нереда на утакмицама 

које организује школа ради 

повећања сигурности и заштите 

ученика 

Управљање отпадом и 

смећем 

Предавања Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти помоћно особље за 

правилно и безбедно по здравље, 

одлагање отпадом и смећем. 

Обука помоћног особља о 

правилном и безбедном 

коришћењу средстава за 

хигијену 

Предавања Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти помоћно особље да 

правилно и безбедно користи 

средстава за хигијену. 

Укључивање родитеља 

ради елиминисања 

могућег злостављања од 

стране ученика према 

вршњацима и према 

запосленима 

Састанак са саветом 

родитеља, родитељски 

састанци 

Усмено излагање Елиминисање могућег 

злостављања од стране ученика 

према вршњацима и према 

запосленима, избећи ризичне 

ситуације, оснажити ученике и 

запослене за мирно решавање 

конфликата 
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22. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

Активности Начин реализације Носиоци 

Сваки ученик  има право: - 

бити упознат са пожарним 

опасностима; “Превентивно 

деловање је боље него 

гашење “ 

Обука и провера знања ученика о могућим 

опасностима при настанку пожара, мерама, 

средствима и опреми за гашење пожара; 

Одељењске старешине, домар 

Презентација заштите  од пожара у школама; Ватрогасна јединица Горњи 

Милановац 

Обележавања улаза, излаза, 

прилаза и пролаза у случају 

пожара 

Обeлежавање противпожарних путева 

одговарајућим светлосним или другим знацима 

који ће се користити за случај евакуације; 

Секретар, домар 

Утврдити мере за 

збрињавање ученика 

Прва и најбитнија дужност директора школе или 

било којег запосленог у школи је, наравно, да се 

побрине за децу или лица за која је одговоран 

(нарочито деца са посебним потребама), што 

подразумева организовану евакуацију из зграде; 

Директор, наставници, 

помоћно-техничко особље 

Ученике  млађих разреда држати у учионицама у 

приземљу; 

Унапређивање и 

учвршћивање позитивних 

ставова и понашања 

значајних за заштиту од 

пожара 

Постављање разних упозорења, обавјештења и 

забрана (за пушење и сл.); 

Секретар , домар 

Забрана употребе ватрогасне опреме и уређаја у 

друге сврхе, осим за гашење пожара; 

Директор и дежурни 

наставници 

Забрана спаљивања отпадака и смећа, те ложења 

ватре   у школи и школском дворишту; 

дежурни наставници и 

помоћни радници чистачице 

Пријављивати све појаве које би могле 

узроковати пожар; 

дежурни у школи ученици 

Правилно руковање 

електричним инсталацијама 

Периодични прегледи исправности електричних 

инсталација и уређаја и замена дотрајалих и 

неисправних делова средстава опреме и 

прибора; 

домар 

Одржавање чистоће и 

редовно уклањање отпадака 

на одређено место 

Свакодневно одржавање чистоће школског 

простора и редовно уклањање отпадака на 

одређено место 

чистацица 
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23. ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Област Садржај Начин остваривања садржаја 

Неговање културе говора Уочавање и правилан изговор гласова у 

речима и реченицама; упућивање ученика да 

своје мисли и осећаје вербално изражавају. 

Учење путем открића, 

дијалошка,демонстративна, 

илустративна метода, групни облик 

рада. 

Припрема за почетно 

читање и писање 

Почетно читање у складу са дечијим 

могућностима;препознавање имена, као и 

разних назива без обраћања пажње на слова 

од којих се састоје. 

Учење путем открића, дијалошка, 

демонстративна метода. 

Формирање појмова у 

математици 

Уочавање положаја тела, положаја предмета 

у односу на тело(лево,десно, испред,изнад). 

Учење путем открића, 

метода практичних радова 

Природна и друштвена 

средина 

Упознавање фаза човековог 

живота од зачећа, рођења и детињства до 

зрелости и старости; разговори о породици; 

правила понашања у кући, лепим догађајима 

Учење путем открића, дијалошка, 

илустративна метода, презентација 

гледања филмова 

Ликовно васпитање Представљање људи, биљака, животиња 

коришћењем разних врста линија. 

Дијалошка, 

илустративна метода, практичан 

рад. 

Музичко васпитање Певање бројалица, музичких игара, песама 

чији је текст жив, сликовит, чије су речи за 

изговор једноставне, а мелодија лака. 

Певање, цд, 

хармоника 

Физичко васпитање 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. 

Учење путем открића, групни облик 

рада, демонстративна метода, 

практичан рад. 

 

23.1. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА 

 

Област подршке Садржај Носиоци 

Подршка новопридошлим 

ученицима из других 

школа 

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 

Директор 

Секретар 

ППС, ОС 

Подршка будућим 

првацима у адаптацији на 

школске услове 

размена информација васпитача учитељи ППС 

Подршка будућим 

петацима  у адаптацији на 

предметну наставу,  

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 

учитељи, ОС, ППС 
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24. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Задаци Садржај Носиоци 

Пружање оптималне подршке 

ученицима са који имају 

тешкоће у учењу, сметње у 

развоју или живе у социјално-

нестимулативној средини, 

анализа потреба ученика за додатном  подршком  у 

учењу(мере индивидуализације, ИОП са прилагођеним 

програмом, ИОП са измењеним програмом, ИОП са 

обогаћеним програмом) 

ОС, наставници 

Педагог, 

психолог 

Тим за ИО  

Тимови за 

додатну подршку 

Унапређивање сарадње свих 

кључних носилаца  

инклузивног образовања    

Јасно дефинисање и поштовање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака утврђивања потреба за 

подршком, реализације и вредновања исте (План......) 

тим и родитељ 

Едукација наставника  Похађање акредитованих семинара директор 

Унапређивање сарадње са 

родитељима 

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); 

директор 

наставници 

Подстицање  инклузивне 

праксе 

Размена информација и сарадња у процесу идентификовња 

ученика којима је потребна додатна подршка , планирања, 

праћења и вредновања подршке; 

директор 

наставници 

Праћење идетфиковање ученика за подршку у учењу и праћење у 

остваривању натавног садржаја 

директор 

наставници 

Вредновање ИОП-а на крају првог и другог полугодишта се анализира усвојеност 

знања према плану за ученика. 

Тим ИО 
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