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Адреса школе:    Књаза Милоша 26                                       

Телефон:             031/3 816-538, 031/811-751                                   

E-mail:               osemilijaostojic@gmail.com 



ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

 

У изради Школског програма Школа полази од следећих докумената:  

1. Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС број 55/2013) 

2. Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 

тумачење, 68/2015 и 62/2016) 

3. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Службени гласник РС – Просветни 

гласник  број 11/2012 и 15/2013), 

4. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 

(Службени гласник РС – Просветни гласник бр 11/2012 и 15/2013), 

5. Правилник о нормативима школског простора и наставних средстава у основној школи (Службени гласник СРС – Просветни 

гласник бр 4/1990), 

6. Правилник о ближим условима у погледу опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног 

рада у основним школама (Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 27/1987),  

7. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 

(Службени гласник РС – Просветни гласник број 2/1992, 2/2000), 

8. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног образовања и васпитања 

(Службени гласник РС број 75/2015), 

9. Правилник о програму за остваривање екскурзија у I и II циклусу основног образовања (Службени гласник РС број 7/2010) 

10. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка (Службени гласник РС број 77/2014) 

11. Правилник о наставном плану и програма за први и други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-

Просветни гласник“ бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 и 7/2011), 

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

трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 

7/2010, 3/2011 и 7/2011), 

13. Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни 

гласник број 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 и 7/2011), 

14. Правилник о наставном плану и програму за пети разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни 

гласник број 6/2007, 2/2010, 7/2010 и 3/2011), 



15. Правилник о наставном плану и програму за шести разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни 

гласник број 5/2008 и 3/2011), 

16. Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни 

гласник број 6/2009 и 3/2011), 

17. Правилник о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни 

гласник број 2/2010 и 3/2011), 

18. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Службени гласник РС број 

30/2010), 

19. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС – Просветни гласник  број 22/2005 

и 51/2008), 

20. Закон о уџбеницима (Службени гласник РС број 68/2015), 

21. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (Службени 

гласник РС 76/2010) 

22. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС број 67/2013) 

23. Правилник о стандардима квалитета рада установа  (Службени гласник РС 7/2011 и 68/2012) 

24. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (Просветни гласник број  

5/2011) 

25. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и 

природа и друштво (Службени гласник РС  - Просветни гласник број 5/2011) 

26. Правилник о образовним стандардима за крај обавезног образовања (Службени гласник РС  - Просветни гласник број 5/2010) 

27. Правилник о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС број 9/2012) 

28. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС 

број 85/2013 и 86/2015.) 

29. Правилник о програму свих облика рада  стручних сарадника (Службени гласник РС – Просветни гласник  број 5/2012) 

30. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС – Просветни гласник  број 

1/2011, 1/2012, 1/2014 и 12/2014) 

31. Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања (Службени гласник РС 38/2013) 

 
 
 



ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, 

у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова,  језичке, математичке, научне, 
уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак 
школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице; 

 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима 
различитих уметности; 

 Развој  способности   проналажења,   анализирања,   примене   и   саопштавања информација,  уз вешто и 
ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и 
свакодневном животу; 

 Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота; 

 Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања иизражавања свог мишљења; 

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

 Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

 Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 
потребе неговања и развоја физичких способности; 

 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и 
заштите животиња; 

 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са 
другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

 Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом 
друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права,као и основних вредности правде, истине, 
слободе, поштења и личне одговорности; 

 Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање 
свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, 
традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 
мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 

 Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и 
толеранције 

 



НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 
 

Редни 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

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 васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

 У К У П Н О:  А 19 684 20 720 20 720 20 720 

 

 

Редни 
број 

Б. ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње 
 

недељно 
 

годишње 
 

недељно 
 

годишње 
 

недељно 
 

годишње 

1. Верска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Лепо писање 1 36       

4. Чувари природе   1 36 1 36 1 36 

5. Народна традиција   1 36 1 36 1 36 

6. 
Од играчке до 
рачунара 

  1 36 1 36 1 36 

 У К У П Н О:  Б 2 72 2 72 2 72 2 72 

 У К У П Н О: А + Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

 
 
 



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

 

 

Редни 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

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

3. Додатни рад       1 36 

4. Настава у природи 7 дана  7 дана 7 дана 7 дана 

 
Редни 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
недељно 

 
годишње 

 
недељно 

 
годишње 

 
недељно 

 
годишње 

 
недељно 

 
годишње 

1. Час одељењског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, 
техничке, спортске, 
хуманитарне и 
културне 
активности 

 
 

1 – 2 

 
 

36 - 72 

 
 

1 – 2 

 
 

36 - 72 

 
 

1 – 2 

 
 

36 - 72 

 
 

1 – 2 

 
 

36 - 72 

3. Екскурзија 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 

 
 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 
 

Редни 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

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 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

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. 
Техничко и 
информатичко образ. 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

 У К У П Н О:  А 23 828 24 864 26 936 26 884 

 

Редни 
број 

Б. ОБАВЕЗНИ 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Верска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

4. Изабрани спорт 1 36 1 36 1 36 1 34 

 У К У П Н О:  Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

 У К У П Н О: А + Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

 

 

 



 

Редни 
број 

В.  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. 

Информатика и 
рачунарство/ Чувари 
природе/ Цртање, 
сликање, вајање/ 
Свакодневни живот у 
прошлости/ Домаћинство 

 
 

1 

 
 

36 

 
 
1 

 
 

36 

 
 
1 

 
 

36 

 
 
1 

 
 

34 

 У К У П Н О: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

 У К У П Н О: А + Б + В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

 

 

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

Редни 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Редовна настава 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

2. Допунска настава         

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Редни 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. 
Час одељењског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 

Друштвене, 
техничке, спортске, 
хуманитарне и 
културне 
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 2 дана годишње 3 дана годишње 

 



ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 
  

ПРВИ ЦИКЛУС 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 

С  Р  П  С  К  И     Ј  Е  З  И  К 
ЦИЉ: 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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Основе 
читања и 
писања 

Претходна испитивања 
 
Припрема за почетно 
читање и писање 
 
Почетно читање и писање 
 
Усавршавање читања и 
писања 

 

 
15 
 

79 

- коришћење претходног искуства и предзнања 
(претходна испитивања предзнања ученика 
-искуства из вртића и породице) 
- на основу испитивања настава се изводи на 
више нивоа уз примену инивидуалаизације, 
сваки ученик напредује својим темпом према 
својим способностима 
- дијалог између детета и наставника одвија се 
уз узајамно уважавање и поверење 
-деца се охрабрују да слободно износе своје 
мишљење 
-користе се различите методе којима се 
подстиче радозналост, пажња и развој 
критичког мишљења (игра, разговор, 
илустративно-демонстративна метода,  
експеримент, рад у пару , рад у групи, 
такмичење                                                             
-оспособљавање ученика да стечена знања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-посматрање 
-слушање 
-моторичке  
активности 
-гласовне игре 
-вајање, цртање, 
моделовање 
-рецитовање 
-драматизација 

Kњижевност 

Школска  и домаћа 
лектира (лирика, епика, 
драма, популарни и 
информативни текстови) 
 
Читање и тумачење 
текста. 
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Књижевни  појмови 

 

примењују у свакодневном животу (игра, 
активна настава,) 
-оспособњавање ученика да стечена знања 
примењују на друге наставне предмете 
(корелација са предметима математика, свет 
око нас, грађанско васпитање, ликовна и 
музичка култура, енглески језик) 
-оцењивање се обавља сагласно Правилнику о 
оцењивању ученика, критеријуми су 
усаглашени на нивоу разреда  
-праћење рада , напредовања и развоја деце 
је систематско и прилагођено узрасту а онда и 
конкретној групи деце (индивидуални  
приступ) 
-као подстицај користе се похвале 
  

-препричавање 
-читање 
-писање 
-преписивање                  
-игра словарицом 
-аналитичко - 
синтетичке вежбе 
-графичко  
представљање  
реченице 
 Језик 

 
Граматика 
- глас, слово, реченица 
- обавештење, питање, 
заповест 
- гласови: ч, ћ, џ, ђ, р 
  
Правопис 
- велико почетно слово 
- правилно потписивање 
- употреба знакова ? и ! 
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Језичка 
култура 

Основни облици усменог 
и писменог изражавања: 
- препричавање; 
- причање; 
- описивање 
 
Усмена и писмена 
вежбања 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

С  Р  П  С  К  И     Ј  Е  З  И  К 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

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.0.1.4. Уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст 



1СЈ.0.1.5. Уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему, држи се теме 

Вештина читања 
и разумевања 

прочитаног 

 
 
1СЈ.1.2.1. Влада основном техником  
читања ћириличког текста 
1СЈ.1.2.2. Одговара на једноставна  
питања у вези са текстом 
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.1.2.8. 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.2.2.2. Изводи једноставне  
закључке у вези са текстом 
1СЈ.2.2.3. Раздваја битне од  
неби тних информација;  
одређује след  догађаја у тексту 
1СЈ.2.2.5. Одређује основни  
смисао текста и његову намену 
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.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) 

 

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.1.3.7. препричава кратак  
једноставан текст 
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.) 

Граматика и 
лексикологија 

 
 
 
1СЈ.1.4.3. Препознаје врсте реченица 
по комуникативној функцији 
(обавештајне,упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне и 
одричне 
 
( ПОДОБЛАСТ ЛЕКСИКОЛОГИЈА)  
1СЈ.1.4.4. Препознаје антонимију 
1СЈ.1.4.5. Познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у сваконевној 
комуникацији  (у кући, школи и сл.)  
 

1СЈ.2.4.2. Препознаје подврсте 
речи ( основне и редне бројеве)  
1СЈ.2.4.6. Одређује врсте 
реченица по комуникативној 
функцији (обавештајне, упитне, 
узвичне, и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне)  
1СЈ.2.4.7. Саставља реченице 
различите по комуникативној 
функцији и облику  
 
( ПОДОБЛАСТ ЛЕКСИКОЛОГИЈА)  

 1СЈ.2.4.8. Препознаје 
синонимију  
1СЈ.2.4.9. Познаје значења речи 
који се јављају у школским 
текстовима (у уџбеницима, 
књигама из лектире и сл.) и 
правилно их употребљава 

( ПОДОБЛАСТ ЛЕКСИКОЛОГИЈА)  

1СЈ.3.4.4. Одређује значења 
непознатих речи на основу 
ситуације и текста/контекста у 
којем су употребљени  
1СЈ.3.4.5. Употребљава речи у 
основном значењу 
1СЈ.1.4.4. Препознаје 
антонимију  
1СЈ.2.4.8. Препознаје 
синонимију 
1CJ.3.4.4. Одређује значења 
непознатих речи и 
фразеологизама на основу 
ситуације и текста/контекста у 
којем су употребљени 
1CJ.3.4.5. Употребљава речи у 
основном и пренесеном/ 
фигуративном значењу  

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 
књижевно-уметничком тексту  
1СЈ.1.5.4. Одређује време и место 
дешавања радње у књижевно-
уметничком тексту  
 
 

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 
књижевно -уметничком тексту  
1СЈ.2.5.5. Уочава везе међу 
догађајима одређује редослед 
догађаја у књижевно – 
уметничком  тексту 

 



 
EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ:  оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику о темама из свог 
непосредног окружења. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Welcome to 
Happy house! 

 
 

Поздрављање 
Представљње себе, 
Казивање личних имена 
Одговори на једноставна 
питања. 
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Учење страног језика у првом и разреду треба 
да се одвија кроз игру и да детету представља 
задовољство, а не обавезу. Учење је претежно 
рецептивно, а језик се усваја спонтано. На овом 
узрасту деца су способна да верно репродукују 
оно што чују, а имагинативне и драмске 
способности, као и могућност учења кроз игру, 
олакшавају им меморисање и природно 
усвајање језика. 
 
 

 
 
 
- Игра 
 
-Слушање и 
реаговање на 
команде 
 
-Рад у паровима, 
малим и великим 
групама 
 
- Мануелне  
активности 
 
-Вежбе слушања 
 
-Игре, певање у  
Групи 
 
-Погађање  
предмета или  
лица 
 
 
-Игра по улогама 
 
 
 
-Цртање по  

Pens and 
pencils 

 
 
 

Именовање школског 
прибора. 
Бројење до 10. 
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Ученике треба, посебно кад посустану, 
охрабривати и подстицати да активно учествују 
у свим фазама часа, али их никад не треба на 
то присиљавати. Неким ученицима је потребно 
више времена да се активно укључе у рад на 
часу.  
 

Come and 
play! 

 

Именовање и описивање 
играчака. 
Основне боје. 
Именовање основних 
облика (квадрат, круг, 
троугао). 
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Важно је да се на часу створи пријатна 
атмосфера, да се активности прилагоде 
интересовањима ученика. Пошто је њихова 
пажња кратког даха, активности треба мењати 
чим се примети да је мотивација на часу опала - 
да се уведе живља активност ако интересовање 
почиње да попушта, а мирнија, цртање или 
бојење, на пример, ако дисциплина измиче 
контроли.  
 



 диктату 
 
 
 
-Превођење  
исказа у гест и  
геста у исказ 
 
 

Culture-
Festivals 

 
 
 
 

Честитање и изражавање 
лепих  жеља. 
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 Наставник треба да уважава разлике у 
стиловима учења, јер сви ученици не уче на 
исти начин и истим темпом, и да помогне 
ученицима да пронађу ону стратегију учења која 
највише одговара индивидуалном когнитивном 
стилу сваког ученика.  
 

Dressing up 

 
 
 
 
 
 

Идентификовање и 
именовање одеће. 
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Код деце треба развијати осећај да разумеју 
оно што им се каже на страном језику, да могу 
да ураде задатке које им наставник постави, јер 
то помаже стварању самопоуздања и олакшава 
учење. Језик није само говор, то је и израз лица, 
покрет. На часу треба да се користи страни 
језик кадгод је то могуће, готово увек за 
устаљена упутства на часу, јер су то једине 
ситуације у учионици када се страни језик 
користи природно и спонтано.  

Happy 
birthday! 

 

 

Идентификовање и 
именовање предмета 
везаних за прославу 
рођендана. 10 

Употреба матерњег језика је у неким 
ситуацијама оправдана. У оквиру тзв. warm-up 
активности може се, кроз песму, игру или 
покрет, обновити оно што је на претходном часу 
рађено. Ове активности мотивишу, опуштају и 
код ученика подстичу самопоуздање и свест да 
могу, самостално или уз помоћ наставника, да 
користе оно што су на претходном часу учили.  
 

Bathtime! 

 
 
 
 

Именовање предмета за 
личну хигијену. 10 

 
 
На овом нивоу ученици не усвајају граматичке 
структуре свесно. У почетној фази учења 
страног језика акценат је на говору и 
разумевању говора, јер је то природан начин 
општења међу децом, те стога не треба 
инсистирати на пуним одговорима, односно 
целим реченицама.. Деца усвајају језик свим 
чулима; она воле да виде, чују, додирну, осете. 
 



Animal 
friends 

 
 
 

Именовање и описивање 
домаћих и дивљих 
животиња. 
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Успех у усвајању страног језика у великој мери 
зависи од типа меморије ученика. Стога 
наставни час треба конципирати у складу са 
психофизиолошким особинама ученика, а 
наставно градиво и задатке примерити 
могућностима ученика. Треба имати на уму да 
деца брзо заборављају и стога је неопходно да 
се научено стално обнавља и увежбава. Учење 
песама напамет, хорско и индивидуално 
понављање, одлажу процес заборављања. 

 
 

 

 
М  А  Т  Е  М  А  Т  И  К  А 

ЦИЉ : 
 - да оспособи ученике за усвајање елементарних математичких знања која су потребна за схватање појава и законитости 
у природи и друштву; 
-  да оспособи ученике за примену својих математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; 
-  да оспособи ученике за успешно настављање математичког образовања и самообразовања; 
- да допринесе развијању менталних способности,формирању научног погледа на свет и свестраном развијању личности 
ученика. 
  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Предмети  у 
простору  и 

односи  
међу њима 

Посматрање предмета: 
положај и величина 
предмета 

Релације међу 
предметима: већи,  мањи; 
лево,  десно; испред,  иза: 
испод,  изнад; горе,  доле,  
итд. 
 
Предмети облика круга,  
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- коришћење претходног искуства и предзнања 
(претходна испитивања предзнања ученика 
-искуства из вртића и породице) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



правоугаоника и квадрата - на основу испитивања настава се изводи на 
више нивоа уз примену инивидуалаизације, 
сваки ученик напредује својим темпом према 
својим способностима 
- дијалог између ученика и наставника одвија 
се уз узајамно уважавање и поверење 
- ученици се охрабрују да слободно износе 
своје мишљење 
- користе се различите методе којима се 
подстиче радозналост, пажња и развој 
критичког мишљења (игра, разговор, 
илустративно-демонстративна метода,  
експеримент, рад у пару , рад у групи, 
такмичење                                                             
- оспособљавање ученика да стечена знања 
примењују у свакодневном животу (игра, 
активна настава,) 
- оспособњавање ученика да стечена знања 
примењују на друге наставне предмете 
(корелација са предметима српски  језик, свет 
око нас, грађанско васпитање, ликовна и 
музичка култура, лепо писање) 
- оцењивање се обавља сагласно Правилнику 
о оцењивању ученика, критеријуми су 
усаглашени на нивоу разреда  
- праћење рада ,напредовања и развоја 
ученика је систематско и прилагођено узрасту 
а онда и конкретној групи  (индивидуални  
приступ) 
- приликом сатављања задатака води се 
рачуна о индувидуалним способностима 
ученика 
-као подстицај користе се похвале и награде ( 
нпр. акција-математичар месеца и сл.) 
 

 
 
 
 
 

- посматрање 
- уочавањеа 
- именовање 
- препознавање 
- цртање 
- резање 
- упоређивање 
-г руписање 
- игра 
- разговор 
- бројање 
- сабирање и 
одузимање 
- решавање 
проблема 
- мерење 
- класификовање 
 

 

Линија  и 
област 

Крива и права линија  

Затворена  и отворена 
линија 

Унутрашњост и 
спољашњост,  речи у,  на 
и ва 

Тачка, права, дуж 

Класификација предмета 
према својствима 
Упоређивање предмета 
по дужини и боји 

20 

Природни 
бројеви до 

100 

Опис скупа  

Члан скупа 

Приказивање скупова 

Бројање унапред и уназад 
и са прескоком 

Цифре,  писање и читање 
бројева 

Упоређивање бројева  

Знаци: <,  >,  =  

Редни бројеви 

Сабирање и одузимање 
природних бројева: у 
првој десетици,  у оквиру 
20 (са прелазом преко 
десетице) и од 20 до 100 
(без прелаза преко 
десетице) 
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Мерење и 
мере 

Динар и пара 
 
Метар 

 
6 
 

 
 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

М  А  Т  Е  М  А  Т  И  К  А  
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Предмети у 
простору и 

односи међу 
њима 

1MA.1.2.1.Уме да именује 
геометријске објекте у равни 
(квадрат, круг, троугао, правоугаоник, 
тачка, дуж, права) и уочава 
међусобне односе објеката 

 

 
1MA.2.2.1.Уочава међусобне 
односе геометријских објеката у 
равни 
 
 
 

 

Линија  и област 

1МА.1.2.1. Уме да именује 
гоеметријске 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) 

  

Природни бројеви 
до 100 

1МА.1.1.1. Зна да прочита и запише 
задати број, уме да упореди бројеве 
по величини  и да прикаже број на 
датој бројевној полуправој 

1МА.1.1.2.Рачуна вредност бројевног 
израза  са највише две операције 
сабирања и одузимања до 100 

 
1МА.2.1.1.Уме да примени 
својство природних бројева ( 
паран, непаран, највећи, 
најмањи, претходни, следећи 
број) и разуме декадни бројни 
систем 
1МА.2.1.3. Сабира и одузима, 

 
 
1МА.3.1.1.  Уме да примени 
својства природних бројева  у 
решавању проблемских 
задатака  
1МА.3.1.2. Зна својства 
операција сабирања и 



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 

рачуна вредност израза 
1МА.2.1.4. Рачуна вредност 
израза  са највише две операције 

 

одузимања и уме да их 
примени  

 

     Мерење и 
мере 

1МА.1.2.3. Користи поступак мерења 
дужине објекта,приказаног на 
слици,при чему је дата мерна 
јединица 
1МА.1.4.1. Уме да изрази одређену 
суму новца преко различитих апоена  
и рачуна са новцем у једноставним 
ситуацијама 
 

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, миунут, сат, дан, 
месец, година) и уме да претвара 
веће у мање  и пореди 
временске интервале у 
једноставним ситуацијама 

 

1МА.3.4.1. Зна јединице за 
време (секунда, миунут, сат, 
дан, месец, година, век) и уме 
да претвара из једне јединице у 
другу  и пореди временске 
интервале у сложенијим 
ситуацијама 

 

 

СВЕТ  ОКО НАС 
ЦИЉ:  да ученици  упознају себе, своје окружење, уоче условљеност и повезаност појава, односа и процеса у природи и 
друштву,  као и да развију способност за одговоран живот  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Ја и други 
 

 

Ја као природно и 
друштвено биће 
Непосредна околина 
Породица   
Празници и обичаји  Права 
детета 

 

 
 

10 
 

- коришћење претходног искуства и предзнања 
(претходна испитивања предзнања ученика 
- искуства из вртића и породице) 
- на основу испитивања настава се изводи на 
више нивоа уз примену инивидуалаизације, 
сваки ученик напредује својим темпом према 
својим способностима 
- дијалог између ученика и наставника одвија 
се уз узајамно уважавање и поверење 
- ученици се охрабрују да слободно износе 
своје мишљење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- посматрање 
- описивање 

Култура 
живљења 

Становање, исхрана, 
одевање, очување 
здравља и животне 

10 
 



 средине   
Опасне ситуације по живот, 
здравље и околину 
Саобраћај и правила 
понашања 
 

- користе се различите методе којима се 
подстиче радозналост, пажња и развој 
критичког мишљења (игра, разговор, 
илустративно-демонстративна метода,  
експеримент, рад у пару , рад у групи, 
такмичење                                                             
- оспособљавање ученика да стечена знања 
примењују у свакодневном животу (игра, 
активна настава,) 
- изводи се амбијентална настава 
- оспособњавање ученика да стечена знања 
примењују на друге наставне предмете 
(корелација са предметима српски језик, 
математика, грађанско васпитање, ликовна и 
музичка култура,физичко васпитање ) 
- оцењивање се обавља сагласно Правилнику 
о оцењивању ученика, критеријуми су 
усаглашени на нивоу разреда  
- праћење рада , напредовања и развоја 
ученика је систематско и прилагођено узрасту 
а онда и конкретној групи  (индивидуални  
приступ) 
- коришћењем интерактивних метода од рада у 
пару до тимског рада развија се сарадња међу 
ученицима 
- као подстицај користе се похвале, као и 
учешће у разним актвностима које се 
организују у школи (Јесењи и Пролећни 
карневал, Дан здраве хране и сл.). 
 

- праћење 
- кспериментисање 
- бележење 
- груписање 
- израда плана и 
албума 
- шетња кроз 
насеље 
- истраживање 
- цртање 
- процењивање 
- сакупљање 
- стварање 
- посете и излети 
 

Жива и 
нежива 

природа 

Разликовање  живе од 
неживе природе  
Биљке и животиње 
различитих станишта из 
непосредне околине 
Разлике и сличности 
између живих бића 
Вода, ваздух, земљиште – 
основна својства   
Облици рељефа  
Материјали и њихова 
својства 
Значај и улога сунчеве 
светлости и топлоте за 
живи свет   
Светлост и сенка. Утицај 
природних појава на жива 
бића Значај воде, ваздуха 
и земљишта за живи свет 
 

40 

Оријентација 
у простору и 
времену 

 

Кретање свуда око нас  
Сналажење у времену 
Оријентација у простору 
 

     12 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 



СВЕТ  ОКО  НАС  
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Ја и други 
 
 

1ПД.1.5.1. Зна које друштвене групе 
постоје и ко су њихови чланови 
1ПД.1.5.2. Зна основна правила 
понашања у породици, школи и 
насељу 
1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори 
опасности по здравље и живот људи и 
основне мере заштите 
1ПД.1.2.3. разликује повољно и 
неповољно деловање човека по 
очување природе 
  

 

1ПД.2.5.1. Зна које су улоге 
различитих друштвених група и 
њихових чланова 
 

1ПД.3.5.1. Разуме заједничке 
карактеристике друштвених 
група и разлике међу њима 
 

1ПД.3.5.1. Разуме заједничке 
карактеристике друштвених 
група и разлике међу њима 

 

Култура живљења 
 

1СОН.1.2.3.  Разликује повољно и 
неповољно деловање човека по 
очување природе 
1СОН.1.5.5.  Зна поступке за очување 
и унапређивање људског здравља 
1СОН.1.6.2.  Зна основне типове 
насеља и њихове карактеристике 
1СОН.1.6.5.  Зна основне информације 
о начину живота  људи у прошлости 
 

1СОН.2.2.3. Зна основне мере 
заштите живе и неживе 
природе као природних ресурса 
1СОН.2.2.4. Зна шта је 
добробит животиња  и поступке 
којима се она штити 
1СОН.2.6.5.Уочава сличности и 
разлике између начина живота 
некад и сад 

 

 

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.1.1.5.Препознаје и именује делове 
тела живих бића. 
1ПД.1.2.3.Разликује повољно и 
неповољно деловање 

1СОН.2.1.1. Разуме повезаност 
живе и неживе природе  на 
очигледним примерима 
1СОН.2.1.2. Зна основне 
разлике између биљака, 
животиња и људи 
 

1СОН.3.1.1.Разуме повезаност 
живе и неживе природе на 
мање очигледним примерима 
 

Оријентација у 
простору и 

времену 

1ПД 1.4.1. Уме да препозна кретање 
тела у различитим појавама 
1СОН.1.4.2.Зна помоћу чега се људи 

1СОН.2.4.1.Зна да кретање 
тела зависи од силе која на 
њега делује, врсте подлоге и 

 



орјентишу у простору: лева и десна 
страна,карактеристични објекти 
1СОН.1.4.4.Зна јединице за мерење 
времена: дан, недеља, месец, година, 
деценије и век 
1СОН.1.4.5.Уме да прочита тражене 
информације са часовника и 
календара 
 

облик теле 
1ПД 2.4.2.Зна да се светлост 
креће праволинијски 
 

 

 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА  
ЦИЉ: развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности 
музичког изражавања, развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и 
других народа и неговање способности извођења музике (певање/свирање). 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Певање 

Извођење музичких игара 
Песме по слуху 
Бројалице 
Музичке игре 

 
 

20 
 

- на сваком часу се прожима певање, 
свирање,слушање музике, као и активности у 
музичком стваралаштву; 
-активно учешће ученика на часу; 
-- дијалог између ученика и наставника одвија 
се уз узајамно уважавање и поверењешто 
доприноси ведрој и радној атмосфери 
-ученици се охрабрују да слободно износе 
своје мишљење 
- користе се различите методе( разговор, 
имитација, драматизација,демонстративна) 
,облици рада( фронтални,индивидуални, рад у 
пару , рад у групи, такмичење), као и наставна 
средства (цд,Орфов инструментар. слике)                                                              
- дијалог између наставника и ученика одвија 
се уз узајамно уважавање и поштовање ,што 
доприноси ведрој и радној атмосфри начасу 
- наставни садржаји су у корелацији са другим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- певање 
- свирање 
- слушање музике 
- драматизација 
- израда дечјих 
инструмената 
- цртање 
- илустровање 
- уочавање 

Слушање 
музике 

Слушање вокално- 
инструменталних 
композиција за децу, 
инструменталних  
композиција, музичких 
прича, народних  
песама и игара 
 

10 
 

Свирање 

Упознавање, разликовање 
прављење  дечјих 
инструмената 
Свирање такта, свирање 

2 



ритма наставним предметима ( српски језик, 
математика,свет око нас, грађанско 
васпитање, ликовна  култура,физичко 
васпитање ) 
- праћење рада , напредовања и развоја 
ученика је систематско и прилагођено узрасту, 
а онда и конкретној групи  (индивидуални  
приступ) 
 

- запажање 
- пантомима 
- изражавање 
- комуникација 
- опажање 
- игра 
 
 

 

Стварање 
музике 

 
 
Опонашање звукова 
Креирање једноставних 
пратњи за бријалице и 
песме 
 
Музичке игре 

4 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Певање 

1МК.1.1.1.Разликују специфичне звуке 
из окружења 
1МК.1.1.2.Препознају звуке из 
окружења 
1МК.1.1.3.Препознају различита темпа 
1 МК.1.1.4.Разликују звуке неких 
музичких инструмената 
 
 

1МК.1.1.5.Певају једноставне 
песме у складу са текстом 
1МК.1.1.6.Прате певање 
одговарајућим ударима 
 
 

1МК.1.1.7.Изражавају свој 
доживљај музике кроз 
импровизацију покрета 
1МК.1.1.8.Својим речима опишу 
и размене с другима доживљај 
музике коју су певали или 
слушали 
1МК.1.1.9.Препознају начине на 
које песма учествује у 
свакодневном животу 

Слушање музике 

1МК.1.2.1.Препознају слушану 
композицију и композитора који ју је 
компоновао 
 1МК.1.2.2.Разликује инструменте који 
изводе слушану композицију 

1МК.1.2.3. Пажљиво слушају и 
разликују композиције 

 

1МК.1.2.4.Изражавају слушану 
композицију ликовним путем 

Свирање 

1МК.1.3.1. Свира уз помоћ штапића, 
звечки, бубња најједноставније песме 
и бројалице 
 
 

1МК.1.3.2. Изводи ритмичке 
комбинације покретима тела и 
на ритмичким удараљкама 
 
 

1МК.1.3.3. Свирање на 
металофону или фрулици 

Стварање  МК. 1.4.1. направи музичке  МК. 3.4.2. импровизује и/или 



музике инструменте користећи предмете из 
окружења 
 МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и 
мелодијско–ритмичке деонице на 
направљеним музичким 
инструментима  

компонује мање музичке 
целине 

 
 

ЛИКОВНА  КУЛТУРА 
ЦИЉ:  подстицање и развиј  учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са карактером овог премета 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

ОДНОСИ  У     

ВИДНОМ   ПОЉУ 

Лево – десно, горе – 
доле, испред – иза, 
ниже –више, између, 
усправно – положено, 
косо, испод, у, на, 
дубоко, плитко, пуно – 
празно, отворено – 
затворено 
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- атмосфера на часу је пријатна и 
опуштена 
- почетне активности се односе на 
усмеравање  
ученика на коришћење нових медија 
- захтеви се прилагођавају узрасту и 
индивидуалним ликовним 
способностима ученика  
- кроз наставне садржаје развијати 
особине ученика: уредност, 
креативност, прецизност, доследност, 
упорност, критичност,оригиналност 
- ученици се охрабрују да слободно 
износе своје мишљење 
- подстицати ученичке стваралачке 
способности и слободе у ликовном 
изражавању и то избором одговарајућих 
облика рада (фронтални, групни, у пару 

 
 

 
 
 
 
 
-цртање 
 
-сликање 
 
-вајање 
 
-моделирање 
 
-поређење 
 
-истраживање 
 
-анализирање 
радова 
 
-излагање радова 
-резање 

 

     ВРЕМЕНСКИ  И 

ПРОСТОРНИ НИЗОВИ 

Асоцијације у низу, 
цртежи у низу, слике у 
низу, покретни цртежи, 
мрље, облици... 

 

 

7 
 

 

 

Углови осветљавања, 
даљина и близина 
светлосног извора, 
утврђивање 
променљивости 

4 



  СВЕТЛО И СЕНКА облика и сенке 
зависно од угла и 
даљине осветљавања 

 

или индивидуални) и одговарајућих 
метода (игра, илустративно-

демонстративна, разговор 

- праћење рада напредовања и развоја 
ученика је систематско и прилагођено 
узрасту и уважавају се индивидуалне 
разлике међу ученицима 
- као подстицај користе се похвале и 
изложбе 

  
 

 
-лепљење 
 
-опажање 
 
-игра 
 
-драматизација 
 
 

  

ОДРЕЂЕН ПРЕДМЕТ 

КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА 

РАД 

ПРЕОБЛИКОВАВАЊЕ 

ПРЕДМЕТА И 

МАТЕРИЈАЛА 

- Акција, радња, 
доживљај, реч, 
забелешка, музичка 
вињета 
 
- Преобликовање 
материјала или 
предмета њиховим 
спајањем 

 

4 

ИЗГЛЕД 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

- Развијање 
осетљивости за разне 
материјале путем 
додира 
- Предмети  који су 
прилагођени 
ученичком узрасту и 
упоређивање 
предмета који нису 
прилагођени 
ученичком узрасту 

9 

 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ЛИКОВНА  КУЛТУРА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
ОДНОСИ  У     

ВИДНОМ   ПОЉУ 

 
1ЛК.1.1.1. Препознају и именују неке 
облике у свом окружењу 
2 ЛК.1.1.2. Именују различите облике 

 
1 ЛК.1.1.8. Правилно 
представљају ликовним 
техникама односе у свом 
окружењу 
 

 
1 ЛК.1.1.9. Адекватно и 
активно учествују у 
презентацији сопствених и 
радова друге деце 

ВРЕМЕНСКИ  И 
ПРОСТОРНИ НИЗОВИ 

 
1 ЛК.1.2.1. Опажају и препознају 
разлику између природних 
творевина у окружењу и оних које је 
направио човек 
 

 
1 ЛК.1.2.2. Опажају и 
препознају различите 
површине (глатко, храпаво, 
меко, тврдо) 
 

 
1 ЛК.2.3.1.Поштују свој рад и 
рад друге деце у оквиру 
представљања временских и 
просторних низова 

СВЕТЛО И СЕНКА 

 
1ЛК.1.2.4. Препознаје сенку 
2ЛК.1.2.5. Разликује сенку одређене 
фигуре 
 
 
 

 
1ЛК.1.2.6.Уме да представи 
сенку одређене фигуре 
 

 
1ЛК.1.2.7. Представља 
ликовно сенке у зависности од 
светлости 
1ЛК.1.2.8. Познаје правила 
представљања сенке у 
зависности од угла светлости 
која пада на предмет 
 

 

ПРЕОБЛИКОВАВАЊЕ 

ПРЕДМЕТА И 

МАТЕРИЈАЛА 

ОДРЕЂЕН ПРЕДМЕТ 

КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА 

РАД 

 
1ЛК.1.2.9. Именују различите боје и 
материјале 
 
 
 
 

 
1ЛК.1.2.10. Опажају и 
препознају разлику између 
природних творевина у 
окружењу и оних које је 
направио  

 
1ЛК:1.3.1. Уме да обликује 
материјал и створи ликовно 
дело 
 



 

ИЗГЛЕД 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 
1 ЛК.1.3.2. Познају употребу и 
намену предмета 
 
 
 

 
1ЛК.1.3.3. Ликовно 
представљају употребне 
предмете 
 
 

 
1 ЛК.1.3.4. На свој начин 
исказују утисак о урађеним 
ликовним радовима о 
употребним предметима 
 

 
 
 

ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно-образовним 
подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких 
способности,као и стицању,усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 
свакодневном и специфичним условима живота и рада 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

ПРИРОДНИ 

ОБЛИЦИ 

КРЕТАЊА 

Ходање и трчање 
Ходање на различите 
начине 
Трчање на различите 
начине 
Скакања и   прескакања 
Поскоци у месту 
Поскоци у кретању 
Скок увис 
Скок удаљ 
Прескакање вијаче 

 

Бацања и хватања 
Бацање лоптице 
Бацање лопте увис 
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- утврђивање стања и одређивање радних 
задатака за појединце и групе ученика 
- настава и садржаји рада су прмерени 
узрасту и и инивидуалним разликама међу 
ученицима 
- упутства за рад су прецизни и јасно 
формулисани 
- радни простор се оптимално користи, као и 
справе и реквизити 

 
 

 
 
 
- вежбање 
 
- играње 
 
- трчање 
 
- скакање 
 
- сарађивање 
 
- посматрање 
 



Додавање лопте на 
различите начине 
Вођење лопте 
Игре лоптом 

 

Вишења, упори и 
пењања 
Пењање,  
Спуштање, 
 Вис 

 

- наставне методе  (дијалошка, 
демонсративна, имитација...), као и облици 
рада (фронтални, групни, рад у пару, 
индивидуални) се комбинују 
- сви делови часа су функционално повезани 
- на часовима преовладава игра, али су и 
заступљени садржаји који захтевају 
прецизност извођења 
- оцењивање је описно и врши се током целе 
школске године, а оцена је стимулативна и у 
складу са физичким способностима учника 
- настава је у корелацији са свим наставним 
предметима 
 

- ношење 
 
- додавање 
 
- ходање 
 
- скакање 
 
- бацање 

 

ГИМНАСТИКА 

Вежбе на тлу 
Поскоци 
Ваљање на тлу 
Колут напред 
-Вежбе (скакања и 
прескакања)  упором 
рукама 
-Вежбе равнотеже 
Вежбе реквизитима 
Елементарне игре 
реквизитима 
Штафетне игре 
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ЕЛЕМЕНТАРНЕ 

И ШТАФЕТНЕ 

ИГРЕ 

-Елементарне игре 
реквизитима 
-Штафетне игре 
-Ритмичке игре и народни 
плесови 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ПРИРОДНИ 
ОБЛИЦИ 

КРЕТАЊА 

1ФВ.1.1.1. Разликује правилно од 
неправилног држања тела 
1ФВ.1.1.2. Разликује различите форме 
природних облика кретања 
1ФВ.1.1.3. Изводи покрете у задатом 
смеру 
3ФВ.1.1.6. Вешто изводи једноставне 
форме природних облика кретања 
 
 

1ФВ.1.1.4. Усклађује своје 
кретање са кретањем 
реквизита у једноставним 
кретним задацима 
1ФВ.1.1.5. Остварује напредак 
у развоју моторичких 
способности у складу са 
индивидуално постављеним 
нормама 
 3ФВ.1.1.6. Вешто изводи 
једноставне форме природних 
облика кретања 
 

1ФВ.1.1.7. Правилно изводи 
вежбе обликовања са 
реквизитима 
1ФВ.1.1.8. Влада изабраним 
умењима из вежби на справама 
и тлу 
1ФВ.1.1.9. Уочава своје 
моторичке и друге способности 
и особине и сличности и 
разлике међу вршњацима 

ГИМНАСТИКА 

1ФВ.2.1.1. Изводи најједноставније 
гимнастичке елементе 
2ФВ.2.1.2. Правилно хода по правој 
линији 
 
 
 

1ФВ.2.1.3. Изводи различите 
облике кретања по  линији, 
обрнутој шведској клупи,  или 
ниској греди, суножни окрет у 
чучњу и успону 
 

1ФВ.2.1.4. Примењује научени 
комплекс јутарње гимнастике уз 
подршку одраслих 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ И 

ШТАФЕТНЕ ИГРЕ 

1ФВ.3.1.1. Разликује елементарне од 
штафетних игара 
2ФВ.3.1.2. Познаје основна правила у 
извођењу елементарних и штафетних 
игара 
 

1ФВ.3.1.3. Усклађује 
једноставне покрете уз музику у 
игри 
2ФВ.3.1.4. Памтомимом и 
покретом приказује појаве и 
ситуације из свакодневног 
искуства 
 
 

1ФВ.3.1.5. Позитивно вреднује 
успешне потезе и уложени труд 
свих учесника у игри, уз 
подстицање свих учесника у 
игри 
1ФВ.3.1.6. Током вежбања и 
игре, пријатељски комуницира 
и сарађује са вршњацима 
3ФВ.3.1.7.Ни на који начин у 
игри не угрожава оне који се од 
њега разликују 

 

 



ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  У  ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:   
- ученицима пружити основ за разумевање човека као бића заједнице  
- пружити ученицима елементарно знање о Богу као бићу заједнице  
- пружити основ за разликовање и упоређивање породичних односа и односа који владају у Цркви  
- пружити основ за упознавање односа који владају између човека и Бога  
- пружити основ за разумевање да је молитва наш разговор са Богом  
- омогућити ученицима да увиде да се породични односи и односи у Цркви исказују на конкретан начин  
- ученицима пружити основ за разумевање да се кроз међусобне односе љубави остварује јединство  
- указати ученицима на величину Христове љубави према људима и свету 
- пружити ученицима елементарно знање о Христовом страдању и васкрсењу  
- омогућити ученицима да у Христу препознају узор љубави према свету и човеку  
- подстицати ученике да љубав према Богу изражавају кроз љубав према људима и природи  
- установити обим разумевања и квалитет стечених знања у току школске године из Православног катихизиса  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 
I 

УВОД 
1. Учимо о нашој 
вери - уводни час 

1 
 упознавање ученика и вероучитеља  

 упознавање ученика са садржајима предмета и начином рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- слушање 
 
- разговор 

II 
ЗАЈЕДНИЦА КАО 
ОСНОВ ЖИВОТА 

2. Моја породица  
3. Моја школа и 
другари  
4. Ми смо део Божје 
породице (Цркве) 

4 

причање прича и показивање слика које приказују породицу  

причање приче о „малој породици“ (деца са једним родитељем, 
или старатељем)  

цртање породице 

разговор о Божијој породици (ко су чланови Божје породице; 
како се постаје њен члан...) 

III 
ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 
ЧОВЕКА И 
ПРИРОДЕ 

5. Послушност 
6. Даривање – нашa 
љубав  
7. Цео свет на дар 
 8. Оче наш - зовемо 
нашег Бога 

5 

Причање приче о послушности 

Разговарање о томе како можемо да помогнемо другоме; 
љубављу чинимо добра дела  

Приказивање презентације која приказује лепоту створеног 
света (слике предела, животиња, људи) 

Певање песмице: „Ал` је леп овај свет“, Ј.Ј. Змај  

Бојење бојанке планете 



IV 
НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ БОЖЈА - 
ХРИСТОС 
СЕРОДИ! 

9. Бог долази у овај 
свет  
10. Христос се роди 
– Божић у мом дому  
11. Како је Растко 
постао Св. Сава 
12. Свети Сава, 
слава у школи и у 
мојој породици 

7 

Препричана прича о рођењу Христовом 

Учење божићне песме: „Божић, Божић благи дан“  

Причање приче о Светом Сави ( кроз љубав и заједницу са 
Богом, свако од нас постаје као Свети Сава)  

Учење и певање химне Светом Сави 

 
- цртање 
 
- посматрање 
 
- илустровање 

V 
ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА 
БОГОМ 

13. Бог ствара свет 
14. Свет је наш дом.  
15. Прихватимо 
дарове Божје 
16. Где је љубав ту 
је Бог  
17. Христова вечера 
са ученицима  
18. Литургија - 
окупљање Божје 
породице  
19. Пост – стаза 
љубави 
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Причање библијске приче о стварању света 

Илустровање приче о стварању света 

Бојење бојанке „Адам и Ева“ 

 Причање приче:“Где је љубав, ту је Бог“, Л.Н. Толстој  

Причање приче „Прва Литургија“ (Христови ученици); 
„Православна читанка“, с. Нина Неранџић и Ана Савковић 

VI 
ХРИСТОВА 

ЉУБАВ ПРЕМА 
ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

20. Христова љубав 
према човеку и 
свету  
21. Препознајемо 
Христову љубав  
22. Христос васкрсе! 
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Причање Јеванђелске приче о Милостивом Самарјанину 

 Певање песме: „Знаш ли ко те љуби слилно“  

Причање приче о Христовом васкрсењу 

Илустрација приче о Христовом васкрсењу 

 Прича: „Добро дрво“ Ш. Силверстејн 

VII 
НАША БРИГА О 

СВЕТУ 

23. Човек домаћин у 
свету  
24. Радост служењa 
25. Љубав према 
људима и природи је 
љубав према Богу 
26. Сваки човек је за 
нас Христос 
27 .Научили смо о 
нашој вери 
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Разговори о добрим односима међу људима 

Разговори о очувању природе и читавог створеног света 

 Причање приче Свети Герасим и лав Јордан  

Деца доносе слике својих љубимаца и разговарају о њима 

 



 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:  
- да ученици изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, 
одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге; 
-олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције – успостављање и развијање 
односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима; 
-подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и особености, 
самопоштовања и самопоуздања. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Олакшавање процеса 

адаптације на школску 

средину и подстицање 

социјалне интеграције 

- Сусрет родитеља, 
наставника и ученика.  
- Размена о узајамним 
очекивањима, 
потребама, захтевима, 
тешкоћама везаним 
запромену средине 
одрастања.  
- Упознавање ученика 
са садржајем предмета 
и начином рада 
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- коришћење раније стечених искустава 
(у породици,вртићу)  
- интерактивне радионице,размена 
искуства у кругу, рад у пару, у групи, 
тимски рад 
- дијалог између ученика и наставника 
одвија се уз узајамно уважавање и 
поверењешто доприноси ведрој и радној 
атмосфери 
- ученици се охрабрују да слободно 
износе своје мишљење 
- нема апожељних, очекиваних и тачних 
одговора,нагласак је на откривању 
сазнања о себи и другима кроз размену 
информација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- причање 
 
- разговор 
 
- игра 
 
- илустрација 
 
- импровизација 
 
- драматизација 

Подстицање развоја 

сазнања о себи, о 

сопственим осећањима 

и потребама, свести о 

личном идентитету и 

особености, 

самопоштовања и 

самопоуздања 

- Свест о себи 
- Времеплов  
- Снови (непријатни 
снови)  
- Снови (пријатни 
снови)  
-  Моје жеље  
- Ја кад порастем  
- Ја и како ме виде 
други  
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Изражавање и 
- Шта ме брине  
- Моје место за 

10 



комуникација осећања; 

проширивање знања и 

умења за решавање 

индивидуалних 

проблема, учење 

техника за 

превладавање 

непријатних 

емоционалних стања 

опуштање 
- Изражавање осећања 
- Комуникација осећања  
- Мој бес  
- Страхови 
-Туга 
- Љубав 

- у раду се користе и примењују 
различите наставне методе, као и 
наставни облици 
-подстиче се..Радаозналост, 
толеранција, емпатија,сарадња,развој 
критичког мишљења,међусобно 
уважавање 
- оспособљавање ученика да стечена 
знања примењују у свакодневном 
животу (игра, активна настава) 
- оспособњавање ученика да стечена 
знања примењују на друге наставне 
предмете (корелација са свим 
наставним предметима) 
- као подстицај корисре се похвале, 
иложбе 
- праћење напредовања ученика врши 
се континуирано, али се не оцењује 
класичним школским оценама, нити се 
пореде. 
 

 
- вежбе слушања 
 
- одговори на 
питања 
 
- постављање 
питања 
 
- игра улога 
 
- процењивање 
 
- мимика 
 
- игра 
 
- описивање 
 
- цртање 

Подстицање групног 

рада, договарања и 

сарадње 

Сарадња 
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Подстицање социјалног 

сазнања, разумевање и 

прихватање 

међусобних разлика; 

учење видова 

самопотврђивања без 

агресивности и уз 

уважавање других 

- Увредљиви надимци  
- Пријатељство 
- Тајни пријатељ 
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Развијање 

комуникативне 

способности, 

конструктивног 

разрешавања сукоба са 

вршњацима и 

одраслима 

- Комуникација и 
неспоразуми 
- Неспоразуми са 
родитељима  
- Тужакање 
- Конфликти  
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Упознавање ученика са 

дечјим правима и 

подстацање и 

оспособљавање 

ученика за активну 

партиципацију у животу 

школе 

-  Права деце 
- Школа какву желим  
- Да кажем слободно  
- Право на игру 
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Евалуација 

- Ја пре, ја после 
- Презентација 
резултата рада 
родитељима 

2 

 
 
 
 
 

ЛЕПО   ПИСАЊЕ 
ЦИЉ је оспособљавање ученика за лепо писање и развијање сензибилитета за препознавање писма упоредо са развојем 
моторичких способности ученика, као и усвајање читког и уредног писања. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Писање 
 

Појмови: писмо, 
ћирилица, 
калиграфија-
ћирилична слова  

 
 

      3 
 

 
- атмосфера на часу је пријатна и 
подстицајна за рад. 
- на часу се смењују различите активности, 
облици рада (индивидуални, фронтални, у 
пару) и наставне методе (разговор, 
графичких и писаних радова, објашњавање, 
активна настава, рад на рачунару). 
- коришћење претходних искустава и 
предзнања. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- цртање 

 

Облици и њихови 

квалитети 

 
- цело-део, високо-
ниско, уско-широко 
- светло-тамно, обло-
рогљасто, медијуми 
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 - на основу испитивања настава се изводи 
на више нивоа и уз примрну 
индивидуализације 
- сваки ученик напредује својим темпом 
према својим способностима. 
- кроз наставне садржаје развијају се 
особине ученика: уредност, тачност, 
прецизност, доследност 
-писање се учи цртањем, преписивањем, 
диктатом 
- дијалог између ученика и наставника 
одвија се уз узајамно уважавање и 
поверење што доприноси ведрој и радној 
атмосфери 
- оспособљавње ученика да стечена знања 
примењују на друге наставне предмете. 
-праћење рада, напредовање и развоја 
ученика је систематско и прилагођено 
узрасту, а онда и конкретној групи деце( 
индивидуални приступ).. 
- као подстицај користе се похвале, 
такмичење, изложбе 

 
- писање 
 
- посматрање 
 
- бојење 
 
- разговор 
 
- анализа 
 
- уочавање 
 
- процењивање 

 

Односи у видном 

пољу 
 

- лево-десно, 
усправно-положено, 
косо 
- пуно-празно, 
отворено-затворено 
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         Контраст 
 

- испупчен-удубљен,  
прав-крив,  
 - једноставан-  
сложен 
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Врсте знакова и 

симбола 
 

- словни знаци: 
штампана слова, 
писана слова, 
 - бројеви 14 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  

У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ДРУГОМ РАЗРЕДУ 
 

Српски језик 
ЦИЉ:  Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене 
потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе 
уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприносе демократском, економском и 
културном развоју друштва 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

ЈЕЗИК 

 

 
 

а) Правопис 

 *употреба великог почетног 
слова 

 *писање адресе 

 *подела речи на слогове 

 *растављање речи на крају 
реда 

 *писање речца не и ли 

 *скраћенице за мере 

 *тачка, упитник, узвичник, 
две тачке 

   и  запета у набрајању 
 

б) Граматикка 

 *реченица 

 *главни делови реченице 

 *именице и глаголи 

 *разликовање основних 
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* Систематска вежбања, елементарна 

   и сложена, која се организују често, 
   разноврсно и у различитим облицима 
 
 
 
 
 
 
 

* Коришћење погодног полазног текста,  
  коришћење исказа-говорних ситуација; 
* Подстицање ученика да полазни текст 

   доживе и схвате у целини и 

   појединостима; 
 * Дефинисање језичког појма 

 

*Читање 

 

*Уочавање 
 

*Бележење 
 

*Записивање 

 

*Издвајање 

 

*Графичко   
представљање 
 

*Илустровање 

 

*Увежбавање 

 

*Примена стеченог 
знања 



глаголских 

  облика 

 *разликовање рода и броја 
именица 

  глас, слог, самогласници, 
сугласници 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

 
 

*   Лирика 

 

*   Епика 

 

*   Драма 
 

*   Популарни и 
информативни  
    текстови 
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* Читање наглас и у себи; вредновање  
   читања 

* Тумачење текста (спонтани и слободни 

   разговор са ученицима, самостално 

   саопштавање утисака о прочитаном 

   тексту, одкривање и схватање порука у 

   тексту, препознавање одељка, 
   уочавање особина ликова, уочавање 

   карактеристичких, језичких и стилских 

   појмова) 
* Укључивање ученика у библиотеку 

 
 

* Читање 

 
 

* Анализирање 

 
 

* Илустровање 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

 

 

(основни облици културног и  
писменог изражавања) 
* препричавање 

* причање 

* описивање 

* усмена и писмена вежбања 

(ортоепске и ортографске 
вежбе, 
аутодиктат,контролни диктат, 
лексичке и семантичке 
вежбе, 
синтаксичке вежбе) 
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* самостално препричавање 

* репродуковање прочитаног 
* описивање догађаја 

* описивање доживљаја 

* правилно, садржајно, јасно и стилски 

   примерено језичко општење у усменој  
   и писменој форми 

* слободан     
разговор 

* усмерен   разговор 

* 
уочавање,издвајање 
и 

   графичко 

   представљање 

* вежбање 

 
 
 
 
 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 (Назив наставног предмета) 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ЈЕЗИК 

 

1СЈ 0.1.1.користи форме учтивог 
обраћања 
1СЈ  0.1.2.познаје основна начела 
вођења разговора;уме да започне 
разговор,учествује у њему и оконча га, 
пажљиво слуша своје саговорнике 
1СЈ 1.2.1.влада основном техником 
читања ћириличног и латиничног текста 
1СЈ 1.2.2.познаје и користи основне 
делове текста и књиге(наслов, име 
аутора,садржај) 
1СЈ 1.2.3.одговара на једностсвна 
питањан из текста(ко, шта , где , 
када,колико и сл. 
 
 
 
 

 

1СЈ 0.2.1.казује текст природно 
поштујући интонацију реченице- 
стиха, без тзв. ,,певушења или ,, 
скандирања 
1СЈ 0.2.2.уме да преприча 
изабрани краћи текст на основу 
претхпдне израде плана текста и 
издвајања значајних делова или 
занимљивих детаља 
1СЈ 2.2.1.чита текст природно, 
поштујући интонацију реченице- 
стеха; уме да одреди на ком 
месту у тексту је пауза; који део 
текста  треба прочитати брже а 
који спорије 
1СЈ 2.2.2.раздваја битне од 
небитнх информација, одређује 
след догађаја у тексту 
1СЈ 2.2.3.одређује основни 
смисао текста и његову намену 

1СЈ 0.3.1.уме самостално 
(својим речима) да описује и да 
прича на задату тему 
1СЈ 0.3.2.јасно структуира 
казивање (уводни, средњи и 
завршни део казивања 
 
1СЈ 3.2.1.изводи сложеније 
закључке на основу текста 
обједињујући информације из 
различитих делова дужег текста 
1СЈ 3.2.2.објашњава и вреднује 
догађаје и поступке ликова у 
тексту, износи свој став о 
догађајима из текста 
 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

1СЈ 1.5.1.препознаје књижевне врсте 
(бајку, басну ) 
1СЈ 1.5.2.одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње  ) у 
тексту 
 

 

1СЈ 2.5.1.одређује фолклорне 
форме (кратке народне 
умотворине , пословице , 
загонетке , брзалице) 
1СЈ 2.5.2.препознаје риму , стих 
и стрфу у лирској песми 
1СЈ 2.5.3.одређује 
карактеристичне особине , 
осећања , изгледи поступке 
ликова у тексту 

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

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 
1СЈ 1.3.1.пише кратким реченицама 
једноставне структуре 
1СЈ 1.3.2.почиње раченицу великим 
словом, завршава је одговарајућим 
интероукцијским знаком 
1СЈ 1.3.3. употребљава велико слово 
приликом писања личних имена, назива 
места (једночланих), назива школе 

1СЈ2.3.1.зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латаницу ) 
1СЈ 2.3.2.употребљава велико 
слово приликом писања имена 
држава и места; правилно пише 
гласове :Ћ, Ч Ђ Џ; правилно 
пише речцу ЛИ и речцу  НЕ; 
употребљава запету при 
набрајању 

 
1СЈ 3.3.1.издваја пасусе 
1СЈ 3.3.2.пише јасним , 
потпуним, добро обликованим 
реченицама 



 

 
1СЈ 2.3.3.пише писмо (правилно) 
и уме да га адресира 
2.3.4.саставља кратак наративни 
текст 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 
вештина 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 наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и 
сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног 
језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји 
норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу 
образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.   
 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

- Hello, I’m (name). 
- Goodbye. 
- It’s a (book). 
- Mum, Dad, Jack, Polly, 
Daisy, Otto, Spike, Ruby, 
Tina 
- a book, a jumper, a pencil, a 
car, a hat, a cake, a sock, a 
pen, a bag, a toothbrush 
- a T-shirt, a hairbrush, a 
guitar, a balloon, a towel, a 
pencil-case, a dog, a train, a 
shoe, a cat 
- Numbres 1 – 10 
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Уводни часови предвиђени су  да 
подстакну ученике да користе и обнове 
већ стечено знање из предхоног разреда. 
Употребом различитих активности ученици 
се полако припремају и загревају за 
предстојеће градиво.   

 
 
Рад у паровма, вежбе 
слушања, повезивање 
звучног материјала са 
сликама, проналажење 
детаља које недостају. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- a tiger, a monkey, a zebra, 
a snake, a crocodile, a lion 

 
 

Комуникативна настава за циљ има језик 
као средство комуникације. Примена овог 



 
UNIT 1 

 
PLAYROOM 

SAFARY 
 

- I can / can’t (see)... 
- Can you (snap) like a 
(crocodile)? Roar / Hiss 
- Can (zebras) (run)? Climbе 
trees / Fly 
- Hello / Goodbye 
- I’m (Lenny Lion) 
- Can you see me? 
- Look! A (zebra). 

9 приступа у настави страних језика заснива 
се на настојањима да се доследно 
спроводе и примењују следећи ставови: 
циљни језик употребљава се у учионици у 
добро осмишљеним контекстима 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. 
Корелација са предметом Свет око нас. 
 

 
Рад у паровима, мини 
дијалог, уочавање 
правила, употпуњавање 
низа речи, повезивање 
гласова у групе речи, 
класирање и 
упоређивање - наведене 
активности се динамично 
смењују током часа. 
 
Претраживање текста, 
вежбе слушања, 
прикупљање 
информација, 
одговарање на 
једноставна питања, 
певање у групи 
 
 
 
 
 
 
Рад у пару, мини 
дијалози, симулација, 
тражење информација, 
одговори на питања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вежбеслушања, 
повезивањезвучногмате

 
 

UNIT 2 
 

SCHOOOL TIME 
 
 

- a chair, a table, a pen, a 
techer, a book, a clock 
- This is my / your (table) 
- Numbers 1 – 10 
- Colours 
- It's loud/quiet/fast/slow 
- How many (cars)? 
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У пријатној и опуштеној атмосфери 
обрађују се теме које су занимљиве 
ученицима. Наставник свој говор мора 
прилагодити узрасту и интересовањима 
ученика. Од ученика се очекује да активно 
и одговорно учествују у настави, посебно 
када су у питању заједнички пројекти.  
Корелација са предметом Музичка 
култура. 

 
 

UNIT 3 
 

I’MHUNGRY 
 
 

- fish, cheese, yoghurt, 
bread, rice, pasta 
- Here's some (cheese). 
- Do you like (cheese)? Yes / 
No. 
- coffee, tea, lemonade, 
orange juice, water, milk 
- I like / don't like (milk). 
- From (cows) we get (milk). 
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Ученици као активни и одговорни учесници 
наставног процеса користе уџбенике као 
извор активности који су праћени 
употребом аутентичних материјала. 
Наставник, као посредник у процесу 
учења, омогућава приступ и прихвата нове 
идеје. 
Корелација са предметом Свет око нас. 

 
 

CHRISTMAS 
 
 

- Happy Christmas 
- Christmas Eve 
- Christmas Day 
- Father Christmas 
- elves, reindeer, sleigh, 
magic 
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У оквиру ове тематске целине ученици се 
упознају са традицијом и обичајима 
прославе Божића у другој земљи. Ученици 
и наставник пореде обичаје и традиције 
две културе, опажајући и сличности и 
разлике, а кроз то, усвајају и нове појмове. 



Корелација са преметима Народна 
традиција и Свет око нас. 

ријаласасликама, 
проналажењеречикојене
достају, аналитичко 
читање 
 
 
 
 
 
 
Рад у пару, замењивање 
речи сликом, 
повезивање 
 
 
 
 
 
 
 
Рад у паровима, мини 
дијалог, уочавање 
правила, употпуњавање 
низа речи, повезивање 
гласова у групе речи, 
прављење паноа, 
певање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад у паровима, мини 
дијалог, уочавање 

 
 

CULTURE 
 

MY SCHOOL 
 
 

- a class, a classroom, an 
exercise book, a lunch box, a 
pencil-case, a school bag 
- T-shirt, jumpers, trousers, 
skirt 
- I’m wearing my school 
uniform. 
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Ученици и наставник се у оквиру ове 
тематске целине (лекције) упознају са 
основама школског система земље чији 
језик уче. Разговара се о сличностима и 
разликама. 

 
 
 

UNIT 4 
 

HAPPY FACES 
 
 
 

- Face, hair, eyes, nose, 
ears, mouth 
- Look at my (face). 
- I’ve got (a pink nose). 
/tail/big/small/teeth/ 
- I’ve got (brown) hair. 
/black/blond/red/ 
- I (see) with my (eyes). 
/hear/taste/smell/touch 
- I’ve got spots on my (face). 
/feet/hands/tummy/ 
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Са циљем унапређивања квалитета и 
количине језичког материјала, настава се 
заснива и на социјалној интеракцији; рад у 
учионици и ван ње спроводи се путем 
групног или индивидуалног решавања 
проблема, потрагом за информацијама из 
различитих извора. 
Корелација са предметом Свет око нас. 

 
 

UNIT 5 
 

MY HOUSE 
 

(МОЈА КУЋА) 
 

- kitchen, bedroom, 
bathroom, sitting room, hall, 
garden 
- I'm in the (bedroom). 
- Where's my (sock)? 
- Is it in the (kitchen)? 
-Is it on the (table)? 
- Its' in / on... 
- It's upstairs / downstairs. 
- on the left / right 

9 

 
 
Учионица постаје 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. 
 

 
 
 

 
- Happy Easter 
- chicken, duck, snake, 

2 
У оквиру ове тематске целине ученици се 
упознају са традицијом и обичајима 
прославе Ускрса у другој земљи. Ученици 



EASTER 
 
 

crocodile 
Is this my egg? 

и наставник пореде обичаје и традиције 
две културе, опажајући и сличности и 
разлике, а кроз то, усвајају и нове појмове. 
Корелација са преметима Народна 
традиција и Свет око нас. 
 
 

правила, употпуњавање 
низа речи, повезивање 
гласова уг рупе речи, 
класирање и 
упоређивање - наведене 
активности се динамично 
смењују током  часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вежбе слушања, 
повезивање звучног 
материјала са сликама, 
проналажење речи које 
недостају, аналитичко 
читање 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад у пару, мини 
дијалози, симулација, 
тражење информација, 
одговори на питања 
 
 

 
CULTURE 

 
ATHOME 

 
 

- a castle, a pirate ship, a 
slide, a swing 
- I like (the slide). 
- I’ve got (a castle). 1 

Ученици и наставник се у оквиру ове 
тематске целине (лекције) упознајунеким 
општим појмовима везаним за слободно 
време и активности које се тада 
упражњавају.  
 

 
 
 

UNIT 6 
 

SUMMERTIME 
 
 

- a T-shirt, shorts, trainers, a 
sunhat, a dress, sandals 
- I’m wearing... 
- What are you wearing? 
- Are you wearing something 
(red)? 
- It’s sunny / rainy / snowy / 
windy. 
- I’m wearing my (yellow) 
(sunhat). 
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Усвајање лексичких јединица обухвата 
семантизацију и асимилацију речи. 
Семантизација се врши коришћењем 
предмета, или предмета на слици, 
односно визуелних средстава. 
Асимилација речи врши се у контексту, у 
реченици и везује се за одређене говорне 
ситуације. Поред продуктивног лексичког 
фонда ученици треба да савладају и 
рецептивно извесне речи, реченице и 
изразе. 
Корелација са предметом Свет око нас. 

 
 
 

UNIT 7 
 

PLAYTIME 
 

(ВРЕМЕ ЈЕ ЗА 
ИГРУ) 

 

- a ball, a bike, a boat, a 
scooter, a skipping rope, a 
trampoline 
- I’m playing wtih my (bike). 
- I’m swimming / jumping / 
hopping / running 
- I’m pushing / pulling. 9 

Да би се ученици оспособили да 
продуктивно усвоје предвиђене елементе 
говорног језика, користе се и 
комуникативне вежбе. Комуникативне 
(говорне) вежбе обухватају оне типове 
вежби у којима се језик користи 
самостално, функционално у одређеној 
говорној ситуацији. У ситуационим 
вежбама ученици треба да усвајају и 
правилно користе комуникативне функције 
које су дате уз тематику 
Корелација са предметом Физичко 
васпитање. 



 

Математика 
ЦИЉ:  Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање  математичке писмености, неопходне за живот у 
савременом и сложеном друштву 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

 
Обнављање градива првог 
разреда 

6 
Вежбање, сликовито представљање - разговор, писање, 

  графичко приказивање 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 
ОБЛИЦИ 

 Геометријска тела и 
фигуре (коцка, 
 квадар, лопта, 
ваљак,квадрат и 
  правоугаоник) 
- упоређивање предмета    
по 
  облику 
- геометријска тела 

3 + 6 

-упоређивање предмета по облику 
-визуелан начин  дијаграм, слике 
-уочавање односа у простору кроз 
експеримент 

- уочавање, 
препознавање 
  именовање линија, 
цртање 
  помоћу лењира 
- цртање, резање, 
  упоређивање, 
поклапање 

 

   Дуж 
- крива и права линија 
- дуж 

8 + 6 

 
-упоређивање предмета по дужини 
 

-уочавање, 
препознавање 
именовање линија, 
цртање 
помоћу лењира 
-цртање, резање, 
упоређивање, 
поклапање 

МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ 

Мерење и мере 
- мерење времена 

4 + 5 

-упоређивање предмета по дужини 
- упоређивање јединица за мерење 
времена 

- 
посматрање,описивање, 
  примена стечених 
  знања, цртање 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ ДО 

100 

Природни бројеви до сто 
- сабирање и одузимање 
природних 
 бројева до сто 17 + 27 

 
-поступност,коришћење таблице, 
текстуални задаци  
-усвајање математичких термина,  
уочавање нуле кроз рачунске 
 операције 
-откривање решења погађањем 

- употреба дидактичког 
  материјала  
- одређивање збира, 
  разлике, производа, 
  количника 
- увежбавање 
- упоређивање 



- употреба цртежа, 
скица и шема  

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ ДО 

100 

Природни бројеви до 100 
- таблица множења 
- множење једноцифреног и 
двоцифреног броја 
- дељење двоцифреног 
броја 
 једноцифреним 
- знаци * ( пута ) и : 

34 + 64 

 
- поступност,коришћење таблице, 
 текстуални задаци  
- усвајање математичких термина, 
- уочавање нуле кроз рачунске 
  операције 
- откривање решења погађањем 

- употреба дидактичког 
  материјала  
- одређивање збира, 
  разлике, производа, 
  количника 
- увежбавање 
- упоређивање 
- употреба цртежа, 
скица и  
  шема  

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 (Назив наставног предмета) 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 
ОБЛИЦИ 

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 геометијска 
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.2.2.1. уочава међусобне 
односе геометријских 
објеката у равни 
1МА2.2.2. претвара јединице 
за мерење дужине 

1МА3.2.2. претвара јединице 
за мерење дужине 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

1МА 1.1.1.зна шта је дуж и да она 
мора имати дужину  
1МА 1.1.2.разуме основне појмове 
мера за дужину , m   и   cm 
1МА 1.1.3.зна да постоје јединице  за 
мерење времена  

1МА 2.2.1.зна однос метар (m) 
и центиметар (cm ) и уме да 
користи лењир 
1МА 2.2.2.правилно црта 
задате односе у равни 
користећи јединицу мере за 

1МА 3.3.1.зна појмове који 
саопштавају јединице за 
време (месец , седмица , дан , 
час , минут ) и уме да 
претвори веће у мање 
1МА 3.3.2.пореди временске 



1МА 1.1.4.разликује пјмове : месец , 
седмица , дан , час и минут  

 

дужину , центиметар 
1МА 2.2.3.добро се орјентише 
у времену , коректно 
употребљава појмове који то 
изражавају 
1МА 2.2.4.зна да упореди 
метар и центиметар и зна да 
је то исто као однос : прва 
стотина и јединице прве 
стотине 
 
1МА 3.3.1.зна појмове који 
саопштавају јединице за 
време (месец , седмица , дан , 
час , минут ) и уме да 
претвори веће у мање 
1МА 3.3.2.пореди временске 
интервале у једноставним 
ситуацијама 
1МА 3.3.3.ума да користи 
податке приказане графички 
или табеларно у решавању 
једноставних задатака 

интервале у једноставним 
ситуацијама 
1МА 3.3.3.уме да користи 
податке приказане графички 
или табеларно у решавању 
једноставних задатака 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ ДО 100 

1МА 1.1.1.уме да прочита и запише 
дати број, уме да упореди бројеве 
по величини 
1МА 1.1.2.зна да сабира и одузима у 
скупу бројева до 100 
1МА 1.1.3.зна да помножи два 
једноцифрена броја 
1МА 1.1.4.уме да подели два 
дељива броја у скупу бројева до 100 
1МА 1.1.5.на основу једноставног 
текста уме да постави прост израз и 
да га реши 
1МА 1.1.6.решава најједноставније 
примере једначина  
 

 

1МА 1.2.1.уме да прикаже број 
на датој бројевној полуправој 
и да примени својства 
природних бројева  
1МА 1.2.2-зна да одреди 
десетицу у којој се број 
налази 
1МА 1.2.3.зна таблицу 
множења и таблицу дељења 
1МА 1.2.4.сабира и одузима , 
рачуна вредност израза 
1МА 1.2.5.уме да израчуна 
вредност израза са више 
операција поштујући 
приоритет 
1МА 1.2.6.сложенији текст 

1МА 1.3.1.примењује својства 
природних бројева (паран, 
непаран, највећи , најмањи, 
претходник , следбеник) у 
решавању задатака 
1МА 1.3.2.зна својства 
операција сабирања и 
одузимања  и уме да их 
примени  
1МА 1.3.3.решава текстуалне 
задатке помоћу једначина  
1МА 1.3.4.успешно решава 
сложеније текстуалне задатке 
проблемског карактера 



претвара у израз и решава га 

 
 

 

Свет око нас 
 ЦИЉ:  Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и 

света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

ЖИВА И 
НЕЖИВА 
ПРИРОДА 

Жива бића (људи,биљке 
иживотиње) 

Нежива природа( вода, 
ваздух, сунце, земљиште) 

18 + 9 

 

  Формирање елементарних појмова и 

  постављање мреже за систем појмова из 

  наведених области (концепција спиралних 

  кругова ) полазећи од несистематизованих 

  искуствених сазнања детета и иде се ка 
општим 

  научно заснованим знањима из области 

  природе, друштва  

 
 

- посматрање 

- описивање 

- процењивање 

- груписање 

- праћење 

- бележење 

 

ГДЕ ЧОВЕК 
ЖИВИ 

Насеља, облици рељефа, 
саобраћај 

10 + 5 

 

- практично реализовање садржаја 

- стицање умења и навика 

- развијање вештина 

- ормирање ставова из области: екологија,  
  демократичност, здравље и технологија 

- практиковање 

- експериментисање 

- истраживање 

- сакупљање 

- стварање 

- играње 

- илустровање 

ЉУДСКА 
ДЕЛАТНОСТ 

Материјали, занимања, 
извори енергије 

12 + 6 

 
 

- илустрација, демонстрација 

- рад на различитим изворима информација 

- амбијетално учење 
 

- посматрање 

- описивање 

- процењивање 

- груписање 

- праћење 

- бележење 

КРЕТАЊЕ 
Врсте кретања тела, 

оријентација у простору и 
времену 

9 + 3 

 
 

- практично реализовање садржаја 

- рад на различитим изворима информација 

- практиковање 

- експериментисање 

- истраживање 

- сакупљање 



- решавање проблемских ситуација - стварање 

- играње 

- илустровање 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 (Назив наставног предмета) 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ЖИВА И НЕЖИВА 
ПРИРОДА 

1.2.1.зна шта чини природу 
1.2.2.набраја неке заједничке 
особине живих бића 
1.2.3.препознаје делове биљке 
1.2.4.зна да наброји неке животиње 
према начину исхране 
1.3.1.зна да вода , ваздух , земља и 
Сунце чине неживу природу   
1.3.2.зна основна својства воде , 
ваздуха , земље и Сунца  
 
 

2.2.1.зна шта чини живу и 
неживу природу 
2.2.2.зна заједничке особине 
живих бића 
2.2.3.зна улогу основних 
делова биљке 
2.2-4.зна да групише 
животиње према начину 
исхране 
2.3.1.зна особине воде , 
ваздуха , земље и Сунца  
2.3.2.зна агрегатна стања 
воде, како настаје ветар 
 

3.3.1.разуме како загревање и 
хлађење  воде и ваздуха 
утиче на појаве у природи 
3.3.2.уме да изводи пгледе о 
води и ваздуху на 
очигледним средствима 

3.2.1.разуме повезаност живе 
и неживе природе на 
очигледним примерима  
3.2.2.зна заједничке особине 
и разлике живих бића 
3.2.3.разуме повезанист 
различитих делова биљке 
3.2.4.уме да класификује 
групе животиња према 
начину исхране 

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 1.1.1.именује насеља 
1.1.2.препознаје основне облика 
рељефа и врсте површинских вода 
1.1.3.зна нека правила понашања у 
згради 
1.1.4.зна да улица има назив, а 
зграда број 
1.1.5. набраја врсте саобраћаја и 
саобраћајна средства  
1.1.6.зна да чита боје на семафору,  
где пешак може да пређе улицу, 
чему служи тротоар 
 

 

2.1.1.именује насеља и зна 
њихове основне 
карактеристике 
2.1.2.зна да именује облике 
рељефа и површинске воде у 
околини 
2.1.3.зна основна правила 
понашања у згради и насељу 
2.1.4.зна да се орјентише у 
насељу : лева и десна страна 
улице, адреса, објекти 
2.1.5.зна врсте саобраћаја и 
саобраћајна средства која им 
припадају и културу 

3.1.1.зна појам насеља, врсте 
насеља и чиме се бави 
становништво у насељу 
3.1.2.зна основне 
карактеристике рељефа и 
површинских вода у околини 
3.1.3.уме да примени правила 
понашања у насељу и згради 
3.1.4.уме да се орјентише у 
улици, пронађе објекте у 
насељу 

 



понашања у саобраћају 

 
ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 
1.5.1.зна да наброји нека занимања 
људи 
1.5.2.зна да набрији неке врсте 
материјала и предмете направљене 
од њих 
1.5.3.набраја предмете направљене 
комбиновањем материјала 
1.5.4.зна да покаже како настаје 
електрицитет (трљањем о косу ..) 
 

 

2.5.1.зна занимања људи и 
важност тог занимања  
2.5.2.препознаје материјале и 
предмете од чега су 
направљени  
2.5.3.зна да неки материјали 
проводе топлоту и 
електричну енергију 
2.5.4.зна извор електричне 
енергије (батерија , 
акумулатор  

3.5.1.уме да објасни сврху 
занимања људи и њихову 
отрбу за становништвом 
3.5.2.зна особине материјала  
3.5.3.зна који материјали 
проводе или не проводе 
топлоту и електричну 
енергију 
3.5.4.зна шта чини електрично 

коло 

КРЕТАЊЕ 1.6.1.зна стране света 
1.6.2.зна да наброји јединице за 
мерење времена (сат, дан, седмица , 
месец , година ) 
1.6.3.зна да се сва тела крећу 
 
 

2.6.1.уме да одреди стрне 
света према свом положају 
2.6.2.уме дда прочита 
тражене информације са 
часовника и календара  
2.6.3.зна врсте кретања тела 

 

3.6.1.примењује знање о 
странама света и уме да се 
орјентише у насељу 
3.6.2.уме да препозна 
кретање тела у различитим 
појавама 
3.6.3.зна да кретање тела 
зависи од силе која на њега 
делује, врсте подлоге и 
облика тела 

 

 

Ликовна култура 
ЦИЉ:  Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање  ликовне писмености, неопходне за живот у 
савременом и сложеном друштву 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

 
Увод у наставу ликовне 
културе 

2 
- Вођење разговора са ученицима како би 
сваки ученик дошао до своје идеје 

-Уводити ученике у процес опажања 
извора светлости 

 

* разговор 

(слободан и усмерен  
* посматрање 

КРЕТАЊЕ 
ОБЛИКА У 

Кретање облика у простору 
4 + 2 



ПРОСТОРУ - Визуелне припреме ученика 
 

- Идентификација садржаја полазећи од 
опажања околине 
 
 

- Посматрање, опажање и уочавање  
  непоновљивости природе 

- Посматрање предмета из непосредне 
околине 

- Репродукција уметничких дела 

 
 
 

- Оспособљавање ученика да комбинују 

* уочавање 

* показивање 

* цртање 

* сликање 

* колаж 

* вајање 

* спајање 

* лепљење 

*запажање 

*упоређивање 

*мерење 

*повезивање 

*играње 

*преобликовање 

*везивање 

ДЕЈСТВО 
СВЕТЛОСТИ НА 

КАРАКТЕР 
ОБЛИКА 

Дејство светлости на 
карактер облика 

2 + 4 

АМБИЈЕНТ- 
СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР 

Амбијент-сценски простор 

4 + 2 

ЛЕПО ПИСАЊЕ С 
КАЛИГРАФИЈОМ 

Лепо писање с 
калиграфијом 

8 + 6 

КОНТРАСТ Контраст 8 + 4 

ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА 

Индивидуално коришћење 
различитих материјала 

2 + 2 

ЗНАЦИ И 
СИМБОЛИ 

Знаци и симболи 
2 + 2 

ЈЕДНОБОЈНА 
КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

Једнобојна композиција 
употребних предмета 

4+2 

ЗАМИШЉАЊА Замишљања 4+2 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 

ПРЕДМЕТА 
ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ 

Преобликовање материјала 
или  предмета њиховим 
спајањем 4 + 2 

 

 
 
 
 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 (Назив наставног предмета) 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 
ПРОСТОРУ 

1.1.1.схвата појам кретања 
1.1.2.познаје облике кретња у 
природи 
1.1.3.опажа кретање облика у 
простору 
1.1.4.опажа однос међу облицима у 
простору 
1.1.5.има позитиван однос према 
раду и уметности 
 
 

1.2.1.има развијену машту и 
креативност 
1.2.2.уочава равнотежу 
1.2.3.открива шта све може 
настати лепљењем , 
спајањем и везивањем 
разног материјала  
 

1.3.1.самостално обликује 
елементе ликовног рада  
1.3.2.самостално користи 
разне материјале  
1.3.3.врш процену завршених 
радова 

ДЕЈСТВО 
СВЕТЛОСТИ НА 

КАРАКТЕР ОБЛИКА 

2.1.1.познаје природну и вештачку 
светлост 
2.1.2.опажа сенку 
 

 
 

 
2.2.1.користи нове начине 
изражавања 
2.2.2.уочава повезаност  
сенке са извором светлости  
2.2.3.научно тумачи појаве у 
природи 

 

2.3.1.ликовно приказује 
природне појаве  
2.3.2.повезује узроке и 
последице појава  
3.3.3.научно тумачи појаве у 

природи 

АМБИЈЕНТ- 
СЦЕНСКИ ПРОСТОР 

3.1.1.опажа природне и вештачке 
облике и њихове карактеристике  
3.1.2.посматра околину  
3.1.3.усвојио је појмове ,, контраст 
;сложен- разложен; једнобојан – 
вишебојан ; обрађен – необрађен 
;прав – крив ; испупченбо : 
удубљено ; рељеф 
 

 

3.2.1.тумачи околину 
3.2.2.уочава ,, контрасте,,  
између природних и 
вештачких облика  
3.2.3.опажа на предметима 
контраст сложен – разложен; 
једнобојан – вишебојан; 
обрађен – необрађен; прав – 
крив; испупчено – удубљено 
;рељеф 

 

3.3.1.схвата значај људског 
стваралаштва  
3.3.2.примењује стечено 
знање 

3.3.3.уклапа и компонује 
природне облике у целину 

ЛЕПО ПИСАЊЕ С 
КАЛИГРАФИЈОМ 

4.1.1.схвата историјску важност 
писма  
4.1.2.познаје врсте старих писама 
4.1.3.познаје појам и принципе 

4.2.1.примењује основне 
калиграфске принципе 
4.2.2.употребљава различите 
врсте линија  

4.3.1.комуницира путем 
ликовних решења 

4.3.2.практично примењује 
стечена знања 



калиграфије 
4.1.4.познаје појам иницијала  
4.1.5.усвојио појам екслибрис 

4.2.3.пише различитим 
средствима 

 

КОНТРАСТ 

5.1.1.опажа природне и вештачке 
облике и њихове карактеристике  
5.1.2.посматра околину  
5.1.3.усвојио је појмове ,, контраст 
;сложен- разложен; једнобојан – 
вишебојан ; обрађен – необрађен 
;прав – крив ; испупченбо : 
удубљено ; рељеф 
 

 

5.2.1.тумачи околину 
.2.2.уочава ,, контрасте,,  
између природних и 
вештачких облика  
5.2.3.опажа на предметима 
контраст сложен – разложен; 
једнобојан – вишебојан; 
обрађен – необрађен; прав – 
крив; испупчено – удубљено; 
рељеф 

5.3.1.схвата значај људског 
стваралаштва  
5.3.2.примењује стечено 
знање 
5.3.3.уклапа и компонује 
природне облике у целину 

ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА 

6.1.1.усвојио појам ,,клуаж“ 
 
6.2.1.осмишљава и повезује делове 
у складну целину 
6.2.2.поседује знања и искуства о 
промени значења предмета  

6.2.1.осмишљава и повезује 
делове у складну целину 
6.2.2.поседује знања и 
искуства о промени значења 
предмета  

 

6.3.1. самостално прави 
употребне предмете 
користећи вештачке облике  
6.3.2.креативно се игра са 
материјалима и предметима 
са употребном вредношћу 

ЗНАЦИ И СИМБОЛИ 

7.1.1.познаје значај и начине 
визуелне комуникације 
7.1.2.познаје саобраћајне знаке и 
њихову улогу 
7.1.3. познаје појмове ,,застава и 
,,грб 

7.2.1.уочава функцију знакова 
у савременом свету 
7.2-2.уочава битне особине и 
визуелно их изражава 

 

7.3.1.служи се знаковима 

ЈЕДНОБОЈНА 
КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

8.1.1.опажа предмете у 
непосредниој околини  
8.1.2.познаје врсте материјала и 
њихове особине 
8.1.3.познаје различите начине 
спајања материјала у један облик 

8.2.1.преводи визуелне 
перцепције у ликовни рад 

 

8.3.1.самостално одабира 
материјале и спаја у нов 

облик 

ЗАМИШЉАЊА 

9.1.1.познаје природне и вештачке 
материјале 
9.1.2.негује пријатељске односе 
међу ученицима 
 

9.2.1.спајањем различитих 
материјала и предмета 
ствара нову замишљену 
целину  
9.2.2. мења функцију 
предмета спајањем 

9.3.1.увиђа значај спајања и 
везивања у циљу стварања 
нове целине са другачијом 
функцијом 
9.3.2.увиђа значај 
повезивања у међуљудским 
односима 



ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 

ПРЕДМЕТА 
ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ 

10.1.1.усвојио појам ,,клуаж“ 
10.2.1.осмишљава и повезује делове 
у складну целину 
10.2.2.поседује знања и искуства о 
промени значења предмета  
 

 

10.2.1.осмишљава и повезује 
делове у складну целину 
10.2.2.поседује знања и 
искуства о промени значења 
предмета  

 

10.3.1. самостално прави 
употребне предмете 
користећи вештачке облике 
10.3.2.креативно се игра са 
материјалима и предметима 
са употребном вредношћу 

 

 

Музичка култура 
ЦИЉ:  Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање  музичке писмености, неопходне за живот у 
савременом и сложеном друштву 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

ПЕВАЊЕМ И 
СВИРАЊЕМ 

 

              а ) певање 

б ) свирање 

23 + 4 

- Певање и свирање уз поступно 

  упознавање и усвајање ритмичких 

  структура музичког писма и интонације 

- Певање једноставних модела и наменских 

  песама као звучне припреме за поставку 

  музичке писмености  

- разговор, развијање 
меморије ученика,  
  упознавање 
музичких дела, 
усвајање 

  музичког речника, 
музичких 

  инструмената, 
прављење дечјих  
  инструмената 

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Слушање музике 5 

- Слушање музике и усвајање основних 

  појмова из опште музичке културе 

- усвајање музичког 
речника у вези са 

  слушањем 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

Музичко стваралаштво 4 

- Подстицање ученика на изражајно певање  
- Опонашање звука из непосредне околине 

  спонтаном или договореном 

  импровизацијом 

- импровизација 
мелодије, слободно  
  измишљање 
покрета уз музику, 
  измишљање малих 
ритмичких целина 

- импровизација 
остварена рукама 
или ногама 



 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 (Назив наставног предмета) 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
ПЕВАЊЕМ И 
СВИРАЊЕМ 

1.1.1.пева по слуху самостално или 
у групи 
1.1.2.на ритмичким инструментима  
свира пратње за бројање 
 
 

1.2.1.пева и  изводи дечије 
песме  
1.2.2.изводи дечије и 
уметничке игре 
1.2.3.изражава доживљај 
музике кроз импровизацију 
покрета 
 

1.3.1.свира на дечијим 
музичким инструментима  
1.3.2.учествује у музичким 
активностима школе  
1.3.3.креира једноставне 
пратеће звучне ефекте за 
музичке игре 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

2.1.1.разкликује звуке неких 
инструмената  
2.1.2.препознаје једноставне 
елементе слушаних композиција 
 
 
 
 

 

2.2.1.препознаје слушане 
композиције 
2.2.2.препознаје различит 
темпо и степен јачине звука у 
музици  
2.2.3.разликује ммузику 
других народа од културне 
баштине српског народа  

 

2.3.1.активно слуша музику  
2.3.2.зна да опише и са 
другим размени доживљај 
музике  
2.3.3.зна примену музике у 
свакодневном животу 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

3.1.1.импровизује покрете на задату 
музику 
 

 

3.2.1.ствара и пева мелодију 
на задати текст 

 

3.3.1.импровозује мелодије 
на дечијим ритмичким на 
предложени стих 
3.3.2.импровизује пратњу на 
дечијим ритмичким 
инструментима на 
предложени стих 

 

 

 

 

 



Физичко васпитање 
ЦИЉ:  подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

ХОДАЊЕ И 
ТРЧАЊЕ 

Ходање и трчање 18 
 

 
 
 
 
Утврђивање стања  
Одређивање радних задатака за појединце и 
групе ученика 

Утврђивање средстава и метода за 
остваривање радних задатака  
Остваривање васпитних задатака 

Праћење и вредновање ефеката рада 

Оцењивање 

Укључивање ученика у ваншколске 
организационе облике рада 

( излет, крос )  

 
 
 
 
- разговор 

- посматрање 

- уочавање 

- процењивање 

- ходање 

- трчање 

- скакање 

- прескакање 

- бацање 

- хватање 

- вишење 

- пузање 

- ритмичке вежбе 

- народни плесови 

СКАКАЊЕ И 
ПРЕСКАКАЊЕ 

Скакање и прескакање 20 

ВЕЖБЕ( 
СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА) 
УПОРОМ 
РУКАМА 

Вежбе ( скакања и 
прескакања ) упором рукама 

18 

БАЦАЊЕ И 
ХВАТАЊЕ 

Бацања и хватања 12 

ВИШЕЊЕ И 
ПЕЊАЊЕ 

Вишења и пењања 6 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ Вежбе на тлу 8 

ВЕЖБЕ 
РАВНОТЕЖЕ 

Вежбе равнотеже 10 

ВЕЖБЕ 
РЕКВИЗИТИМА 

Вежбе реквизитима 4 

РИТМИЧКЕ 
ВЕЖБЕ И 
НАРОДНИ 

ПЛЕС 

Ритмичке вежбе и народни 
плесови 

12 

 

 

 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 (Назив наставног предмета) 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 
 

СКАКАЊЕ И 
ПРЕСКАКАЊЕ 
 
ВЕЖБЕ( СКАКАЊА И 
ПРЕСКАКАЊА) 
УПОРОМ РУКАМА 
 
БАЦАЊЕ И 
ХВАТАЊЕ 
 
ВИШЕЊЕ И 
ПЕЊАЊЕ 
 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
 
ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 
 
ВЕЖБЕ 
РЕКВИЗИТИМА 
 
 
РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 
НАРОДНИ ПЛЕС 
 

1.1.разликује правилно од 
неправилног држања тела 
1.2.одржава личну хигијену и 
одржава колективну хигијену 
1.3.поседује информације о 
штетности дувана , алкохола и 
дроге 
1.4.изводи покрет, кретање по 
праволинијској путањи 
1.5.правилно изводи једноставне 
вежбе обликовања 
1.6.изводи покрете , кретање у 
задато смеру 
1.7.именује основне положаје и 
ставове (усправни став, седећи и 
лежаћи положај, чучањ) 
1.8.неспретно баца и несигурно 
хвата лопту 
1.9.правилно повезује природне 
облике кретања(трчање и скакање) 
1.10.са напором и тешкоћама изводи 
вежбе на тлу 
 
 
 
 

 

2.2.упознаје се са основним 
принципима здраве исхране  
2.3.остварује напредак у 
развоју моторичких 
способности у складу са 
индивидуално постављеним 
нормама 
2.4.вешто изводи једноставне 
форме природних облика 
кретања 
2.4.5.примењује природне 
облике кретања у играма и 
полигонима  
2.6.усклађује своје кретање 
са кретањем реквизита и са 
кретањем пара у 
једноставним кретним  
задацима  
2.7.унапређује моторне 
способности и вешто изводи 
разноврсне форме 
природних облика 
кретања(ходање, скакање, 
трчање) 
2.8.препознаје неспортско 
понашање(груба игра , 
кршење правила, 
непристојно понашање..) и 
заузима коректан став према 
томе  
2.9.позитивно вреднује 
успешне потезе и муложени 
труд свих учесника у игри 
2.10.познаје правила 

3.1води рачуна о правилном 
држању тела у седећеми 
положају. и усправном ставу 
3.2.редовно и активно 
учествује у настави физичког 
васпитања 
3.3.поседује и друга 
моторичка искуства у 
зависности од лићних 
интересовања и могућности 
средине (нпр. Вожња бицикла 
, смучање, санкање, 
пешачење у природи , стони 
тенис...) 
3.4.уме да одреди ком делу 
тела је намењена одрерђена 
вежба обликовања(за руке ,за 
ноге , за труп) 
3.5.препознаје основне врсте 
вежби обликовања(вежбе 
јачања, вежбе истезања, 
вежбе лабављења ) 
3.6.покретом изражава своје 
емоције и искуства , покрет 
усклаћђује са музиком 
 



елементарних игара и 
придржава их се 
 
 
 

 

 

ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ДРУГОМ РАЗРЕДУ 
 

Грађанско васпитање 
ЦИЉ:  Поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у 
демократски уређеном друштву 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

* Подстицање групног реда,  
договарања и сарадње са 
  вршњацима и одраслима 
- сусрет родитеља, 
наставника и ученика 
- упознавање ученика са 
садржајем предмета и 
начином 
  рада 

2 

 
 
 
 
 
 
- Сусрет с родитељима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Уобличавање и 
  поимање личних и 
  аутентичних доживљаја 

 
 
 
 
 
 
*договор 
 
*откривање 
 
*сазнавање 
 
*сарадња 
 
*интерактивни 
 разговор 
 
*цртање 
 
*драматизација 

 

* Подстицање развоја 
самосвести,  
самопоштовања и 
   уважава-ња других 
- репортери 
- поносим се што 
- изражавање захвалности 
другима 

3 

 
* Оспособљавање ученика 
да препознају и разумеју 
   сопствена осећања, 

7 



потребе и њихову међусобну 
   повезаност и да штите и 
остварују своје потребе на 
   начин који не угрожава 
друге 
- речник осећања        - 
кривица 
- како се ко осећа        -  ја и 
љубав 
- о стиду и срамоти     - моје 
потребе 
- љубомора 
 

 
 
 
 
 
Интерактивне радионице са фокусом на 
симболичком изражавању и размени у кругу 
јер дају могућност ученицима да постану 
свесни својих унутрашњих доживљаја 
 
 

 
 
 
 
 
 
*играње 
 
*имитација 
 

 

* Развијање комуникативне 
способности, невербалне и 
  вербалне комуникације, 
вештина ненасилне 
  комуникације 
- како да кажем 
- слушање и неслушање 
- да ли чујемо 
- чујем ти срце 

4 

  

 

* Оспособљавање ученика 
за примену вештина 
ненасилне 
   комуникације у решавању 
сукоба и вршњачком 
   посредовању 
- кад ја нећу 
- посредовање између 
ученика истог пола 
- посредовање у сукобу 
родитеља и деце  

4 

 

* Оспособљавање ученика 
да упознају напосредно 
  друштвено окружење и 
сопствено место у њему и да 
  активно доприноси развоју 
школе по мери детета 

4 



- проодично стабло 
- жирафе у учионици 
- шта се коме допада 
- шта можемо да урадимо 

 

* Оспособљавање ученика 
да упознају  и уважавају 
дечја 
   права и да буду способни 
да активно учествују у 
   њиховом остваривању 
- дечја права 
- моја одговорност 
- кад деца крше дечја права 
- кад родитељи крше дечја 
права 
- кад одрасли у школи крше 
дечја права 
- различити смо али су нам 
права иста 

6 

 

* Развијање и неговање 
основних људских вредности 
- ја то већ умем 
- шта кад се то деси 
- мој омиљени јунак из 
приче(бајке, филма) 
-сарадња 

4 

  

 

* Евалуација 
- ја пре, ја после 
- презентација резултата 
рада родитеља 

2 

 

 

 

 



ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:  
-омогућити ученицима разумевање Крштења као уласка у Божју породицу  
- омогућити ученицима да разликују појмове: Црква, храм, Литургија  
- указати ученицима да је учешће у Литургијизасновано на слободи  
-  ученицима пружити основно знање о литургијским службама  
- омогућити ученицима да уоче да Црква не може да постоји без свих служби  
- омогућити ученицима да уоче да свако у Цркви има своју службу  
- ученицима пружити основно знање о литургијским службама  
- омогућити ученицима да уоче да Црква не може да постоји без свих служби  
- омогућити ученицима да уоче да свако у Цркви има своју службу  
- ученицима пружити основно знање о великим празницима Цркве 
- указати ученицима да се празници прослављају литургијски – на заједничкој молитви 
- ученицима пружити основно знање о важности личности Пресвете Богородице 
- пружити ученицима неопходно знање да у Литургији свет приносимо Богу 
- омогућити ученицима основ за разумевање да се кроз Причешће остварује наша заједница са Богом 
- ученицима пружити основно знање о предметима који се користе на Литургији 
- упознати ученике са основним елементима славе и њеном везом са Литургијом 
- пружити ученицима основ за разумевање Литургије као догађаја остварeња наше заједнице са Богом 
- побољшати знање о догађајима везаним за Васкрсење Христово 
- омогућити ученицима да упознају који су основни делови храма 
- приближити ученицима појам Царства Божјег 
- указати на иконе као на посебну пројаву Царства Небеског 
- приближити ученицима појам светих 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

I 
УВОД 

1. Ми смо Црква – 
уводни час 

1  Упознавање са садржајем програма и начином рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
МОЈЕ МЕСТО 

У ЦРКВИ 

2.Крштењем 
постајемо чланови 
Цркве  
3.Црква – заједница  
 4.Храм – место 
окупљања заједнице  
5. Литургија – догађај 
Цркве  
6.Заједница радости 
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Разговор о икони Христовог рођења 

Причање приче о Ноју – Нојева барка – брод спасења  

Илустрација приче о Ноју 

 Народна приповетка „Седам прутова“  

Презентација са сликама разних православних храмова 
(изнутра и споља) 

 



III 
ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

7. Народ Божји, 
различите службе  
8. Литургијске службе: 
Епископ, свештеник и 
ђакон  
9. Многе службе, 
једна Црква 
10.Епископ – слика 
Христова на 
Литургији  
11.Ко су монаси? 
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 Причање приче „Отац управља бродом“  

Разговор о одласку у Цркву и службама које се врше 

 Разне илустрације епископа, свештеника, ђакона 

 Слике са Литургије – презентација. 

 Слике монаха, монахиња - презентација;  

 Причање приче: „Велики монаси најсличнији анђелима“  

Цртање цркве. 

 Слике манастира и цркава – презентација. 

- слушање 
 
- разговор 
 
- цртање 
 
- посматрање 
 
- илустровање 

IV 
ЖИВОТ У 
ЦРКВИ – 
ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

12. Пресвета 
Богородица – мајка 
Христова  
13.Божић – Христос 
се роди!  
14. Богојављење – 
Христос је Син Божји  
15. Свети Сава и 
Свети Симеон 
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Причање приче о Пресветој Богородици 

Разговор о Богородичиним празницима 

Учење и објашњење молитве „Богородице Дјево“  

Причање приче „ Мали Данило сведок Христовог рођења“  

Певање Божићне песме: „Витлејеме славни граде“  

Причање о празнику Богојављења 

Причање о Светом Сави и Симеону, цртање 

V 
ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

16. Литургија наш дар 
Богу  
17. Литургијски 
предмети  
18. Причешће - храна 
за живот вечни  
19. Слава у мојој 
породици 
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Прича о Литургијским даровима: вину и хлебу  

Слике литургијских предмета:Путир, кашичица, дискос, 
звездица, кадионица... - презентација 

Слике славе – презентација, ученици доносе своје слике. 

VI  
СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА – 
ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

20. Христос је са 
нама у Литургији  
21. Причешће у мом 
животу 
 22.Празнујемо 
ВаскрсењеХристово 
23. Христово 
Васкрсење – наше 
васкрсење 
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Причање приче „Причешће, храна љубави“ – прича из књиге 
«Мали анђео», Невена Витошевић  

 Одломак „Корица хлеба“ (Из житија Св. Онуфрија)  

 Причање приче„ Божије старање“(о томе како је у сиромашном 
манастиру аве Теодосија понесталохлеба и вина, а ава се уздао 
у Божју помоћ. И Бог се постарао да монаси добију све што је 
потребно за причешће) 



VII 
ИКОНА - 
ПРОЗОР 

У ВЕЧНОСТ 

24.Православни храм 
25. Икона - прозор у 
Царство Божје  
26. Буди и ти 
иконописац  
27. Царство Божје у 
светима 
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Основни делови храма - презентација 

Иконе Господа, Богородице, празника, светитеља - 
презентација 

Цртање светитеља/иконе 

 

 

Народна традиција 
ЦИЉ изборног предмета је развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

БИЉКЕ 

 

 

* расковник 
* дан и ноћ 
* ружа 
* бели лук 
* папрат 
* лековито биље  
 

36 

- Активан додир са објектима који чине 
  материјалну компоненту традицијске 
  културе 
- Читање фолклорних текстова који на 
  одговарајући начин прате стицање 
  елементарних знања о традицији и 
  култури 
- Пласирање локалних предности и 
  ресурса 
- Истраживачки рад ученика 
- Стална повратна информација од стране 
  породице ученика (реакција на градиво и 
  начин његовог усвајања ) 

- Разговор, читање, 
  прикупљање 
материјала 
  (сликовног и 
текстуалног), 
  описивање, 
прављење 
  хербаријума, 
прикупљање 
  семена, обрада 
одрећеног 
  биља ( прављење 
хлебова ), 
  цртање, 
посматрање, 
  уочавање, 
фотографисање, 
  прављење албума, 
  организовање 
одељењске 
  изложбе 

КУЋА 

 

 

* огњиште 
* вода 
* осветљење 
* економске зграде сеоског 
  домаћинства 
* разликовање мушких и 
  женских радова у животу 
  на селу 

 



 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 
У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

 
ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ТРЕЋEМ РАЗРЕДУ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ:  Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 

усмено и писмено правилно изражавати,  да упознају,  доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, 

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

     ГОВОРНА 

     КУЛТУРА 

 

Основни 
облици усменог 
и писменог 
изражавања 
Препричавање 
Причање 
Описивање 
Извештавање 
Усмена и 
писмена 
вежбања 

10 - Мотивисање , подстицање и усмеравање ученика на 
језичко изражавање- препричавање, причање, 
описивање 
- Оспособљавање ученика да пажљиво посматрају, 
уочавају, откривају, запажају, упоређују, па тек онда 
дату предметност да мисаоно заокруже и језички 
уобличе. 
- Подстицање и усмеравање ученикада из сложеног 
процеса описивања најпре усвоје неколика општа места 
којима се  служе све дотле док се не оспособе за 
самостално описивање 
- Систематска и осмишљена вежбања у говору и 
писању; 

- запажање, 

- уочавање,  

- усвајање 

појмова, 

- разликовање, 

- употреба, 

- обнављање, 

- систематизација 

- вежбања 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

18 

- Читање и тумачење текста превасходно у функцији 
даљег усавршавања гласног читања, уз постепено, 
систематско и доследно увођење у технику читања у 
себи, као и усвајање основних појмова, односа и 
релација које садржи у себи прочитани текст 



 
ВЕШТИНА  
ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 

 
Читање текста 
Тумачење 
текста 
Књижевни 
појмови 
Функционални 
појмови 

- Поступно, систематично оспособљавање ученика за 
читање у себи 
- Читање текста, доживљавање и разумевање, 
схватање порука  
- Изражајно читање увежбава се на текстовима 
различите садржине и облика 
- Осмишљено и интерпретативно учење текста напамет 
- Усавршавање учениковог истраживачког, 
проналазачког и стваралачког однос према 
књижевноуметничком делу. 
- Књижевне појмове ученици упознавају уз обраду 
одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно 
читалачко искуство. 
- Подстицање ученика да речи: слично, различито, 
супротно, изражајно; запажање, понашање, поступак, 
убедљиво, неочекивано; сналажљивост, радозналост,  
разумеју и схвате и да их примењују у одговарајућим 
ситуацијама 
- Учење путем открића; упућивање ученика да у тексту, 
уоче узрочно-последичне односе/поетске слике; 
односно да у току разговора уоче примере језичке 
појаве која је предмет сазнавања 
-Вербални (монолошки и дијалошки); повезивање 
наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 
подстицање активности и мисаоног осамостаљивања 
ученика;  

- сазнавање 

- препознавање, 

- објашњавање и 

-утврђивање, 

- примена 

стеченог знања и 

умења 

- упоређивање, 

- закључивање, 

- доказивање, 

- дефинисање и 

навођење нових 

примера. 

- читање 

- издвајање и 

заокруживање 

битних 

својстава/особина 

- формирања 

личног 

става/односа 

према датој 

појави 

- слушање 

 
ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
      (правопис) 

 

Обнављање и 
вежбе у 
примени 
правописних 
правила  
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- Правопис се савлађује путем систематских вежбања 
елементарних и сложених које се организују често, 
разноврсно и различитим облицима писмених вежби. 
- Ученици се упућују на служење правописом и 
правописним речником 
- Остваривање континуитета у систему правописних и 
стилских вежбања;  

КЊИЖЕВНОСТ 

Лирика 
Епика 
Драма 
Научно - 
популарни и 

79 

- Читање и тумачење текста 
- Усавршавање учениковог истраживачког, 
проналазачког и стваралачког однос према књижевн-
оуметничком делу. 
- Истраживачки метод; подстицање ученика да 



информативни 
текстови 

прочитани текст истраживачки сагледају;  
 

- рецитовање 

- драматизација 

- препричавање 

- писање 

 

 

ГРАМАТИКА И 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

 
 
 
 
 
 
Именице 
Глагол  
Придеви 
Реченица  
Управни говор у  
Речи које значе 
нешто умањено и 
увећано.  
Речи истог 
облика, а 
различитог 
значења.  
Речи различитог 
облика, а истог 
или сличног 
значења. 
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- подстицање свесне активности и мисаоног 
осамостаљивања ученика;  
- сузбијање мисаоне инерције и ученикових 
имитаторских склоности;  
- заснивање тежишта наставе на суштинским 
вредностима, односно на битним својствима и стилским 
функцијама језичких појава;  
- уважавање ситуационе условљености језичких појава;  
- повезивање наставе језика са доживљавањем 
уметничког текста;  
-аналитичко – синтетички; неговање примењеног знања 
и умења;  
- откривање стилске функције, односно изражајности 
језичких појава;  
- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за 
учење матерњег језика;  
- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања 
језичких појава;  
- неговање примењеног знања и умења;  
- континуирано повезивање знања о језику са 
непосредном говорном праксом;  
- побуђивање учениковог језичког израза животним 
ситуацијама;  
- указивање на граматичку сачињеност стилских 
изражајних средстава;  
- коришћење прикладних илустрација одрђених језичких 
појава 
-метод демонстрације (приказивање, илустрације, 
цртежи); илустровање и графичко представљање 
језичких појмова и њихових односа;  

 

 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ГОВОРНА 
КУЛТУРА 

 

1.СЈ.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), 
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 

 
 
 
 
 
 
 

ВЕШТИНА  
ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.1.2.1. влада основном 
техником читања ћириличног и 
латиничног текста 
1СЈ.1.2.2. одговара на 
једноставна питања у вези са 
текстом, проналазећи 
информације експлицитно 
исказане у једној реченици, пасусу 
или у једноставној табели (ко, 
шта, 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 

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, 
утабели, или 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 

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 
различита 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 



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 
 

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 са поступцима ликова 
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му 
нејасни 
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност информација 
које прате текст; наводи разлоге за избор 
одређене  илустрације 

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) 

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. уптребљава велико 
слово приликом писања личних 
имена, назива места 
(једночланих), назив школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и 
латиницу) 
1СЈ.2.3.2. употрбљава 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; употрбљава запету при 
набрајању 
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; 
варира језички израз ( ред речи у реченици, 

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 



структуре 
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 
углавном се држи теме 
1СЈ.1.3.7. препричава кратак 
једносттаван текст ( до 400 речи) 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 
речи ( у односу на узраст); 
правилноих 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) 

типове реченица, дужину реченице...) 
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује 
око основне идеје текста коју поткрепљује 
одговарајућим детаљима 
1СЈ.2.3.5. језички изразприлагођава 
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 примерн 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 

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 

КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.2.3.2. 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 књижевно 
уметничком тексту 

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 употрбу језика у 
књижевноуметничком 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, аргументује их 
позивајући се на текст 

 
 
 

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

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице, 
заменице, придеве, бројеве и глаголе) 
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и 
подврсте речи (властите и 
заједничке именице; 



 
 
 

ГРАМАТИКА И 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

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,запо
ведне) и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 
1СЈ.1.1.4.  препознаје антонимију 
1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у свакодневној 
комуникацији ( у кући, школи, и 
сл.) 
 

заједничке именице; описне, присвојне придеве 
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 
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 употрбљава 

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 
1СЈ.3.4.4. одређује 
значења непознатих речи 
и фразеологизама на 
основу ситуације и текста/ 
контекста у којем су 
употрбљени 
1СЈ.3.4.5. употрбљава 
речи у основном и 
пренесеном/ 
фигуративном значењу 

 
 
 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 
вештина и развијањем способности и метода ученња 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 наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и 
сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног 



језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји 
норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика које учи, као и да настави, на више нивоу 
образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
            1      
Welcome to 
Happy Street 

-Главни ликови из 
уџбеника 
-представљање 
(I’m/My name’s…, 
What’s your 
name?) 
-поздрављање 
(Hello, Goodbye, 
See you tomorrow) 
-читање и 
разумевање 
текста 
-Слушање и 
разумевање 
текста 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
Трећа година учења енглеског језика има за задатак да утврди 
претходно стечена знања и уведе ученике у вештине 
разумеванја писаног текста и писања већ усвојених садржаја. 
На крају сваке тематске целине налази се додатни текст у виду 
стрипа који помаже ученицима да још више усаврше технику 
читања 

 
 
Слушање и 
реаговање на 
команде 
наставника, игра 
по улогама, 
повезивања речи 
и слике, мини 
дијалози, 
класирање и 
поређење 

     
  
 
 
2 

At school 

 
-школски прибор, 
боје и бројеви 
-wh-питања и 
кратки одговори 
(What’s this? It’s 
a…) 
-државе широм 
света у којима се 
говори енглески 
језик 
-писање  кратког 
писма 
-типичан школски 
дан у Британији 

 
 
 
 
 
8 

 
Метод је и даље у основи комуникативан. Језичка грађа 
презентира се и увежбава на занимљив и динамичан начин у 
добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике. 
Атмосфера у учионици је опуштена и подстицајна 

 
Певање у групи, 
игре прилагођене 
узрасту, 
мануелне 
активности, игра 
по узрасту, 
цртање по 
диктату 



3 
At Happy 

house 

-називи играчака 
-читање и 
разумевање 
кратког текста 
-слушање и 
разумевање 
текста 
-рециклирани 
материјали 
-писање кратког 
писма 
-туристичке 
атракције у 
Лондону 
 

8 

Деца имају нова интересовања и обавезе и у стању су да 
самостално одлучују и планирају. Ученици се стога третирају 
као одговорни и активни учесници наставног процеса. 
Наставник је ту да омогући приступ и прихвати идеје ученика 

Повезивање 
слике и речи, 
слушање и 
реаговање на 
команде, певање 
у групи, играња 
игара 
прилагођених 
узрасту 

4 
Аt the shop 

-храна 
-Can I have…, 
please? 
-постављање 
питања у вези са 
храном  
( I like/I don’t like, 
Do you like? ) 
-читање и 
разумевање 
кратког текста 
-слушање и 
разумевање 
текста 
-енглеска валута 
-писање кратког 
писма 
-типична 
британска јела 

8 
Наставник прилагођава свој говор узрасту ученика. Ученици у 
почетку већином слушају и реагују а потом почињу и да говоре 

Рад у пару, мини 
дијалози, 
симулација, 
тражење 
информација, 
уочавање 
граматичких 
правила, 
одговори на 
питања 

5 
At the park 

-боје, бројеви и 
играчке 
-постављање 
питања и давање 
одговора у вези 

8 
Са циљем да се унапреди квалитет и квантитет језичког 
материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији 

Слушање и 
реаговање на 
команде 
наставника, игра 
по улогама, 



са играчкама        
 ( I've got/ I haven't 
got, Have you 
got?) 
-читање и 
разумевање 
кратког текста 
-слушање и 
разумевање 
текста 
-безбедност на 
путу 
-писање кратког 
писма 
-типични хобији 
деце у Британији 

повезивања речи 
и слике, мини 
дијалози, 
класирање и 
поређење 

6 
Greg’s flat 

-називи 
просторија и 
намештаја 
-Where’s? 
-описивање 
просторија и 
намештаја 
(предлози: in, on, 
under) 
-читање и 
разумевање 
кратког текста 
-слушање и 
разумевање 
текста 
-куће и намештај 
кроз историју 
-писање кратког 
писма 
-типично 
британско село 

8 
Учионица је такође битан фактор у процесу наставе. Она 
постаје простор који је могуће прилагођавати потребама 
ученика из дана у дан 

Певање у групи, 
игре прилагођене 
узрасту, 
мануелне 
активности, игра 
по узрасту, 
цртање по 
диктату 

7 
In the street 

-описивање људи 
и животиња (he’s, 

8 
Јазичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену. 
У овом узрасту не треба инсистирати на тачности граматичког 

Повезивање 
слике и речи, 



she’s + adjective, 
he’s,she’s got) 
-придеви (fat,thin, 
tall,short,old,young) 
-читање и 
разумевање 
текста 
-слушање и 
разумевање 
текста 
-различити 
стилови 
уметности 
-писање кратког 
писма 
-типични 
британски 
градови 

исказа, већ на значењу језичке поруке 
 

слушање и 
реаговање на 
команде, певање 
у групи, играње 
игара 
прилагођених 
узрасту 

8 
In the 

playground 

-називи одеће 
-whose? 
-постављање 
питања и давање 
одговора у вези 
са јединицама 
мере 
-читање и 
разумевање 
текста 
-слушање и 
разумевање 
текста 
-писање кратког 
писма 

8 
Уџбеници, заједно са пратећим аудио визуелним помагалима, 
постају извор активности у учионици 

Игре 
прилагођене 
узрасту ученика, 
певање у групи, 
одговори на 
једноставна 
питања, слушање 
и реаговање на 
команде 
наставника, 
погађање лица 

9 
At the sports 

centre 

-називи делова 
тела 
-I can, I can’t, Can 
you? 
-здраве навике, 
вежбе  

8 
Рад на различитим задацима подстиче ученике на студиозни и 
истраживачки рад и доводи их у везу са другим предметима 

слушање и 
реаговање на 
команде 
наставника, игра 
по улогама, 
повезивања речи 



-читање и 
разумевање 
текста 
-слушање и 
разумевање 
текста 
-писање кратког 
писма 
-спортски дан у 
школама у 
Британији 

и слике, мини 
дијалози, 
класирање и 
поређење 

Free time 
activities 

-учење и 
обнављање кроз 
игру 1 Избор садржаја последњег часа препуштен је ученицима 

 

Written work 

-писмена провера 
наставног 
садржаја 3 

- писмени задаци се раде у учионици, у пријатном простору и у 
опуштеној и подстицајној атмосфери  

 
 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ: 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 развоју личности ученика. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

 

Декадно 
записивање и 
читање бројева 
до 1000 

 

 

- Истицање битног и занемаривање небитног, развијање 
""дидактичке писмености" и оспособљавање детета за 
сврсисходно мишљење 
- Коришћење дијаграмских слика и рад са њима 

- сабирање и 
одузимање до 
1000  
- множење и 



 

Блок 

бројева до 

1000 

 

Упоређивање 
бројева до 1000; 
Писање бројева 
римским 
цифрама; 
Сабирање и 
одузимање, 
Множење и 
дељење до 1000 
Дељење са 
остатком до 100; 
Једначине и 
неједначине, 
Текстуални 
задаци 

135 - Издвајање погодних природних и дидактички припремљених 
ситуација које дају значење операцијама и бројевима уз 
истицање непроменљивости резултата. 
- Упознавање својстава операција 
- Предвиђање довољног броја вежбања чијим обављањем 
ученици изграђују сигурност и спретност усменог и писменог 
рачунања 
- Ученици текстуално записане задатке приказују бројевним 
изразима и да речима исказују бројевне изразе, 
-При рачунању, које се мора обављати тачно развија се брзина 
рачунања 
- Аналитичко – синтетички; повећање ефикасности наставе 
кроз аналитички и синтетички приступ решавању текстуалних 
задатака;  
- Решавање проблема  

дељење  
- меморисање  
- примењивање 
стечених 
знања  
- решавање 
проблема  
- запажање  
- уочавање 
  
- посматрање  
- именовање  
- упоређивање  
- разликовање  
- примена 
стечених  
знања  
- упоређивање  
- мерење  
- прављење 
модела  
- примена 
стечених  
знања  

 

Геометријски 

објекти и 

њихови 

међусобни 

односи 

 
 
Правоугаоник, 
квадрат, 
троугао, круг 
Линија, 
надовезивање 
дужи 
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- Експериментална настава -најпростије геометријске фигуре и 

нека њихова својства упознају се практичним радом, преко 

разноврсних модела фигура у току посматрања, цртања, 

резања, пресавијања, мерења, процењивања, упоређивања, 

поклапања 

- Систематски рад на развијању елементарних просторних 

представа 

Мерење и 

мере 

 

Мере за дужину 
Мере за 
запремину 
течности 
Мере за време 

11 
- Коришћење очигледних средстава и мерење предмета из 
околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.) 
- Ученици вежбају да процењују "одока“ 

 

 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Блок бројева 

до 1000 

 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и 
запише дати број, уме да упореди 
бројеве по величини и прикаже 
број на датој полуправој 
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 
1.МА.1.1.5. уме да решава 
једноставне једначине у оквиру 
прве хиљаде 
 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 

Природни бројеви и операције са 
њима 
1МА.2.1.1. уме да примени својства 
природних бројева (паран, непаран, 
највећи, најмањи, предходни, 
следећи број)  и разуме декадни 
бројевни систем 
1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу, 
стотину и хиљаду најближу датом 
броју 
1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна 
вредност израза 
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с 
највише две операције 
1МА2.1.5.уме да решава једначине 
 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) 

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 
 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 

Геометријски 

објекти и 

њихови 

међусобни 

1МА.1.2.1. уме да именује 
геометријске објекте у равни 
(квадрат, круг,троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, права, 
полуправа, и угао) и уочава 

Геометрија 
1МА.2.2.1. уочава међусобне 
односе геометријских објеката у 
равни 
1МА.2.2.2. претвара јединице за 

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 



односи 

 

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 

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.3.2.3. уме да израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и 
сложених фигура у равни када су подаци 
дати у истим мерним јединицама 
 

 

Мерење и 

мере 

 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену 
суму новца преко разкичитих 
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 употрби за мерење задате масе 
( g, kg,t ) 
1MA. 1.4.4. уме да чита 
једноставније графиконе, табеле и 
дијаграме 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену 
суму новца преко разкичитих 
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 једноставнијих 
задатака и уме графички да 
представи дате податке 

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 

 
 
 
 
 
 



ПРИРОДА И ДРУШТВО 
ЦИЉ:  да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а 
истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање 
природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем 
појмова из области природе, друштва и културе. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстиче се 

природна радозналост деце. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

Природа, 
човек, 

друштво 
 

Облици рељефа, воде у 
крају; нежива природа; 
животне заједнице 
(природне и култивисане, 
водене и копнене) 
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 вербални (монолошки и дијалошки); 

заједничка реализација задатака на нивоу 
групе или радом у пару  

 метод демонстрације (приказивање, 
илустрације, цртежи); стварање ситуација 
учења у којима ће доћи до изражаја различите 
активности ученика које омогућују различите 
начине учења;  

 истраживачки метод; организовање посета, 
излета, шетњи, наставе у природи; активирати 
ученика у процесу стицања знања;  

 аналитичко – синтетички; практиковати 
диференциране задатке у циљу поштовања на 
различитост, нивоа предзнања и динамике 
развоја;  

 метод експеримента; практиковати 
практичан рад, једноставне огледе, 
истраживачке задатке  

 учење путем открића; решавање 
проблемских ситуација које развијају мисаоне 
способности ученика; мењати амбијент тако да 
ученици исте ствари сагледавају са 
различитих аспеката у различитим 
околностима;  

-посматрање, 
-описивање, 
-процењивање, 
-груписање, 
-праћење, 
-бележење, 
-практиковање, 
-
експериментисање, 
-истраживање, 
-сакупљање, 
-стварање, 
-играње, 
-активности у 
оквиру мини-
пројекта,... 
-примена 
савремених 
наставних метода. 
 

Људска 
делатност 

Становништво нашег 
краја, делатност људи, 
дечја права, насеља, 
саобраћајнице у 
окружењу 

Кретање у 
простору и 

времену 
 

Различити облици 
кретања и карактеристике 
кретања 
Орјентација (према 
Сунцу, на географској 
карти Србије, помоћу 
плана насеља 
Временске одреднице 

6 

Наше 
наслеђе 

 

Сведоци ближе и даље 
прошлости  
Трагови прошлости 
Некад и сад 

18 

Материјали 
и њихова 
употреба 

 

Материјали, 
карактеристике 
материјала, воде, ваздух 
Електричне 
проводљивости воде, 
ваздуха 

9 



Магнетна својства 
материјала 

 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
НАСТАВНА 
ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ 
НИВО 

Природа, 
човек, 

друштво 
 

1ПД.1.1.1.прави разлику између природе и проиѕвода 
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 бићаа према 
једном од следеђих категорија; 
Исгледу,начину исхране,кретања и размножавања 
1ПД.1.1.5.препознаје и именује делове тела живих 
бића 
1ПД.1.1.6.раѕликује станишта према условима ѕивота 
и ѕивим бићима у њима 

1ПД.2.1.1.разуме повеѕаност живе и неживе 
природе на очигледним примерима 
1ПД.2.1.2.зна основне разлике између 
жѕивотиња,биљака и људи 
1ПД.2.1.3.примењује вишеструке 
критееријумекласификацијеѕивих 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.1.2.6.разуме међусобну зависност 
живих бића у животној ѕаједници 
1ПД.2.2.3.зна основне мере заштите живе и 
неживе природе као природних ресурса 

1ПД.3.1.1.разуме 
повезаностживи 
и неживе 
природе на 
мање 
очигледним 
примерима 
1ПД.3.1.2.разуме 
функционалну 
повезаност 
различитих 
делова тела 
живих бића 

Кретање у 
простору и 

времену 
 

1ПД.1.4.1.уме да препоѕна кретање тела у раѕличитим 
појавама 
 1ПД.1.4..2. ѕна помоћу чега се људи орјентишу у 
простору-лева и десна страна,стране света, 
адресакарактеристични објекти 
 1ПД.1.4.3..3. уме да одреди стране света помоћу 
сунца 
1ПД.1.4.4.ѕна јединице ѕа мерење времена-дан, 
недеља,  месец, година, деценија век 
1ПД.1.4.5.уме да прочита траѕене информације са 
часовника и календара 

1ПД.2.4.1.зна да кретање тела зависи од 
силе која на њега делује,врсте подлоге 
иоблика кретања 
1ПД.2.4.2.зна да се светлост креће 
праволинијски 
1ПД.2.4.23.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 
1пПД.2.4.5.уме да пронађе и упише тражене 
информације на ленти времена 

1ПД.3.4.1.уме да 
чита географску 
карту 
примењујући 
знања о 
странама светаи 
ѕначењу 
географских 
знакова 

Наше 
1ПД.1.6.1.зна све основне облике рељефа и 
површинских вода 

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

1ПД.3.6.1.зна 
шта је 



наслеђе 
 

1ПД.1.6.2.ѕна 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 

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 

предходило,а 
шта је уследило 
након важних 
историјских 
догађаја и појав 

Материјали 
и њихова 
употреба 

 

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,провидн
ост,намагнетисаност 
1ПД.1.3.5.зна да својства материјала одређују њихову 
употребу 
1ПД.1.3.6.зна промене материјала које настају због 
промене тенпературе,услед механичког утицаја и 
деловање воде и ваздуха 

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 судобри 
проводници топлоте и електрицитета од 
оних који то нису 
1ПД.12.23.5.разликује повратне и 
неповратне промене материјала 
 

1ПД.3.3.1.разуме 
како загревање и 
хлађење воде и 
ваздуха утичу на 
појаве у природи 
1ПД.3.3.2.приме
њује знања о 
променама 
материјла за 
објашњење 
појава у свом 
окружењу 

Људска 
делатност 

 

1ПД.1.5.1.зна које друштвене групе постоје и ко су 
њихови чланови 
1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у 
породици,школи и насељу 
1ПД.1.5.4.зна који су главни извори опасности по 
здравље људи и основне мере заштите 
1ПД.1.5.3.зна које људске делатности постоје и 
њихову улогу 
 

1ПД.2.5.1.зна које су улоге различитих 
друштвених група ињихових чланова 
1ПД.2.5.2.зна која су права и обавезе 
чланова у различитим друштвеним групама 
1ПД.разуме повезаност и међузависност 
различитих људских делатности 
 

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 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ:  да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 
друштва и карактером овог наставног предмета. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗНИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА 
КОМПОНОВАЊЕ 

Дорада и преобликовање 
започетих облика 

12  
 
 
 
 

вербални (монолошки и дијалошки); 
објаснити основне карактеристике различитих 
техника; разговор са ученицима како би сваки 
ученик дошао до своје идеје, а на основу 
понуђеног ликовног садржаја  

метод демонстрације (приказивање, 
илустрације, цртежи); мењати амбијент, али 
препустити и ученицима избор амбијента; 
организовање посета изложбама  

метод практичног рада; организовање 
заједничког реализовања теме (формирати 
групе, парове); организовање одељенске 
изложбе; учешће у ликовним конкурсима;  

метод драматизације; повезивање ликовне 
уметности са искуствима из других области 
(етно, споменици, обичаји, одевање, музика  

метод посматрања; опажање сличности и 
разлика творевина природе и човека  
 

- цртање  
- прављење  
- сликање  

КОМПОЗИЦИЈА И 
ПОКРЕТ У 

КОМПОЗИЦИЈИ 

Композиција линија, боја, 
облика, светла и сенке 

14 - посматрање  
- закључивање  
- цртање  
- сликање  

 
ОРНАМЕНТ Линеарна, површинска, 

тродимензионална 
орнаментика 

12 - посматрање  
- уочавање  
- цртање  
- сликање  
- вајање  

ПРОСТОР 
(ПОВЕЗИВАЊЕ 

РАЗНИХ ОБЛИКА У 
ЦЕЛИНУ) 

Аутоматски начин цртања, 
субјективно осећање 
простора, илузија простора 

10 - цртање  
- процењивање  
- колаж - сликање  

ОДАБИРАЊЕ 
СЛУЧАЈНО 

ДОБИЈЕНИХ 
ЛИКОВНИХ 

ОДНОСА ПО 
ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

Слика случај 

8  
- сликање  
- комбиновање  

ПЛАКАТ, 
БИЛБОРД, 
РЕКЛАМЕ 

Визуелне информације, 
поруке, препоруке 

8 - уочавање  
- цртање  
- креирање  
- сликање  

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ 
КАО МОГУЋНОСТ 

СПОРАЗУМЕВАЊА 
Визуелно споразумевање 

10 - сликање  

- цртање  
- вајање  



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗНИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА 
КОМПОНОВАЊЕ 

1ЛК.1..1. Уредан у раду са разним 
материјалима; 
 
1ЛК.1..2.  разликује и користи (у свом 
раду) основне медије, материјале  и 
технике  визуелних уметности;; 

 

1ЛК.2.1.  Препознаје различите 
цртачке, сликарске и вајарске 
технике и почиње да их користи 
у раду; 
1ЛК.2..2.  безбедно и 
примерено користи материјале 
и алатке; 
1ЛК.2.3.   одабира адекватан 
медиј и технику да би 
представио неку идеју или 
концепт; 

1ЛК.3.1.  Свесно користи  
различите изражајне 
могућности  класичних  и 
савремених медија и техника; 
 

КОМПОЗИЦИЈА И 
ПОКРЕТ У 

КОМПОЗИЦИЈИ 

1ЛК.1..3. разликује различите цртачке, 
сликарске и вајарске технике;  
 

1ЛК.2.3.   одабира адекватан 
медиј и технику да би 
представио неку идеју или 
концепт; 
1ЛК.2..4.  препознаје и користи 
(у свом раду) линије, боје и 
облике; 

*1.ЛК.3.2. одабира адекватна 
средства (медиј, материјал, 
технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабрану) 
идеју; 
 

ОРНАМЕНТ 
1ЛК.1..4. ;препознаје  и разликује 
линије, боје и облике у свом окружењу;  

1ЛК.2..4.  препознаје и користи 
(у свом раду) линије, боје и 
облике; 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 
изрази о свом раду и радовима 
других 

ПРОСТОР 
(ПОВЕЗИВАЊЕ 

РАЗНИХ ОБЛИКА У 
ЦЕЛИНУ) 

1ЛК.1..5. уочава и представља 
елементарне просторне односе; 
1ЛК.1..6.  ликовним путем изражава 
свој доживљај везан за искуство и свет 
маште; 
 

1ЛК.2..6. уме да представи 
сенку облика у зависности од  
изворе светлости ; 
*1ЛК.2.7. изражава свој 
доживљај и идеју помоћу 
елементарних просторних 
односа ; 
*1ЛК.2.8.користи (у свом  раду) 
принцип компоновања по ритму 
и контрасту; 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 
изрази о свом раду и радовима 
других 

 
ОДАБИРАЊЕ 

СЛУЧАЈНО 

1ЛК.1..6.  ликовним путем изражава 
свој доживљај везан за искуство и свет 
маште; 

1ЛК.2.7. изражава свој 
доживљај и идеју помоћу 
елементарних просторних 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 
изрази о свом раду и радовима 
других 



ДОБИЈЕНИХ 
ЛИКОВНИХ ОДНОСА 

ПО ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 

1ЛК.1..7. користи једноставне термине 
из ликовне културе: слика, сликар, 
вајање, вајар;  
 

односа ; 
1ЛК.2.8.користи (у свом  раду) 
принцип компоновања по ритму 
и контрасту; 
1ЛК.2.9.  образлаже свој рад и 
радове других  
 1ЛК.2.10. познаје неколико 
дела из наше и светске 
културне баштине;  

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, 
РЕКЛАМЕ 

1ЛК.1..8. зна да тумачи једноставне 
визуелне поруке; 
 

1ЛК.2.1.1.   уме читати и 
тумачити (декодирати) 
визуелне поруке; 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 
изрази о свом раду и радовима 
других 

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ 
КАО МОГУЋНОСТ 

СПОРАЗУМЕВАЊА 

*1ЛК.1.9.  описује свој рад и радове 
других (нпр. исказује утисак). 
 

*1ЛК.2.11.   уме читати и 
тумачити (декодирати) 
визуелне поруке; 
*1ЛК.2.12.    исказује свој 
позитиван или негативан став о 
уметничком делу и објашњава 
свој одговор 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 
изрази о свом раду и радовима 
других 

 

 

Музичка култура 
ЦИЉ:   
- 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 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

ПЕВАЊЕМ И 
СВИРАЊЕМ 

Певање (по слуху, 
музичке игре) 
Свирање (пратња за 
бројалице,  песме ...) 

24 

вербални (монолошки и дијалошки); 
вежбе памћења  

метод демонстрације (приказивање, 
илустрације, цртежи); вежбе моторике;  

метод драматизације; осмишљавањем 
различитих активности развити музичке 
способности код ученика,  

- слушање  
- певање  
- илустровање  
- закључивање  
- слушање  
- изражавање  
- закључивање  

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Слушање вокално – 
инструменталних 
композиција, музичких 

7 



прича, инструменталних 
композиција. 

вокално-инструментално извођење 
песам различитог карактера;  

мотивационо подстицање ученика 
(одељенска такмичења) на изражајно 
певање;  

одабир и презентовање различитих 
музичких дела прилагођених узрасту 
ученика;  

кроз музичке и едукативне игре 
објаснити елементе музичке писмености;  

повезати наставу музичке културе са 
другим предметима, али са музичким 
животом средине у којој ученици живе и 
раде (школа, град);  

- истраживање  
- уочавање  
- изражавање  
- истраживање  
- креирање  

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

Ритмичким и звучним 
ефектима; креирати 
једноставне пратње за 
бројалице 

5 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Извођење музике 
певањем и 
свирањем 
 

 
1.МК.1.1.1.  Пева песме по слуху. 
1.МК.1.1.2.   Разликује појмове 
народна и   уметничка музика. 
 
1.МК.1.1.5.  Уз помоћ изводи дечје и 
уметничке игре 
МК.1.2.3. музичке жанрове 
МК.1.2.4. српски музички фолклор 
 

1МК.2.1.1. Изражајно пева 
песмице, различитог садржаја и 
карактера, по слуху. 
 1МК.2.1.2. Зна  основне 
појмове у вези са динамиком у 
певању и свирању и њеним 
ознакама 
1МК.2.1.7. Успешно изводи игре 
уз покрет и дидактичке игре 

1МК.3.1.1Изражајно пева 
песмице, различитог садржаја и 
карактера, на основу нотног 
текста. 

Слушање музике 
 

1.МК.1.2.1. Зна разлику између шума и 
тона. 
1.МК.1.2.2.  Разликује звучне 
боје(људски гласови, музички 
инструменти). 
1.МК.1.2.3.  Пажљиво слуша 
композиције. 

1МК.2.2.1. Препознаје неке 
музичке инструменте у 
слушаним композицијама. 
1МК.2.2.2. Зна нека музичка 
дела и њихове ауторе. 
 

1МК.3.2.1. Препознаје  музичке 
инструменте у слушаним 
композицијама. 
1МК.3.2.2. Зна  музичка дела и 
њихове ауторе(композиција које 
су слушане на часовима) 

Стварање музике 
 

1.МК.1.2.3.  Пажљиво слуша 
композиције. 

1МК. 2.3.1. Импровизује  
мелодије на задати стих. 

1МК.3.3.1. Самостално креира 
музику користећи различите 



1МК.1.3.1.  Импровизује покрете уз 
музику 

 изворе звука. 

 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:  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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

Атлетика 
 

- техника трчања 
- скокови 
- скок увис, даљ 
- бацања 

30 

 
 
 

вербални (монолошки и 
дијалошки); примена теоријских 
знања о здравњу у оквиру спортских 
и едукативних игара;  

метод демонстрације 
(приказивање, показивање, 
илустрације, цртежи, скице, 
дијаграми); вежбе на тлу; вежбе 
моторичких знања, умења и навика; 
елементарне игре спретности, 
брзине и издржљивости; вежбе 
снаге (трчање, скокови/ увис и 
удаљ, бацање ); такмичарске игре;  

метод драматизације и 
имитације; такмичења; слободне 
активности;  

метод вежбања и игре; вежбе 
обликовања (од општих ка 
самосталним вежбама);  

излети; настава у природи; 
кросеви:  

аналитичко – синтетички; 
упућивање ученика на самостално 

 
- вежбе 
обликовања  
- вежбе за стицање 
и увежбавање 
мотор. 
информисаности  
- елементарне игре  
- вежбе и игре са 
елементима 
атлетике  
- вежбе и игре са 
елемент. 
гимнастике  
- ритмичке вежбе и 
народни плесови  
- вежбе и игре са 
елементима 
спортских игара 
(кошарка, одбојка,  
рукомет)  
 
- закључивање  
- уочавање  

Вежбе на тлу 
и справама 

 

- вежбе на тлу 
- прескок 
- вратило 
- клупа, ниска греда 
- паралелни разбој до висине груди 

39 

Ритмичке 
вежбе и 
народни 
плесови 

 

- окрети 
- скокови 
- вијаче 
- лопта 
- плесови 

13 

Основи 
тимских 

игара 

-основни ставови у месту и кретању; 
-држање лопте у рукомету и кошарци, 
додавање у пару, вођење у месту;  
-одбојка: из основног става у обручу: 
подбацивање лопте изнад главе, 
одбијање прстима, хватање, 
подбацивање 

9 

Здравствено 
васпитање 

-правилно држање тела,  
-лична хигијена и хигијена здравља,  
-правилна исхрана,  
-ритам рада и одмора 

3 



Елементарне 
игре 

 

- рукомет 
- кошарка 
- одбојка 

14 

вежбање;  
  

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Атлетика 
 

1.ФВ.1.1.1. Уз 
помоћ(додатно објашњење) 
примењује технике трчање. 
1.ФВ.1.1.2. Препознаје 
технику старта из високог 
положаја и чучња. 
1.ФВ.1.1.3. Лаганим темпом 
трчи на 40 метара. 
1.ФВ.1.1.4. Изводи лакше 
вежбе скакања и 
прескакања. 
1.ФВ.1.1.5. Разликује 
различите врсте скокова и 
прескока. 
1.ФВ.1.1.6. Баца лоптицу 
левом и десном руком. 
 1.ФВ.1.1.7.Савладава 
лакше препреке. 
1.ФВ.1.1.8. Унапређује 
моторичке способности 

1.ФВ.2.1.1. Вешто изводи 
разноврсне форме природних 
облика кретања 
1.ФВ.2.1.2. Правилно изводи 
једноставније вежбе 
обликовања, са и без реквизита 
1.ФВ.2.1.3. Вешто изводи 
сложеније форме природних 
облика кретања  
1.ФВ.2.1.4. Унапређује 
моторичке способности у складу 
са својим растом. 
1.ФВ.2.1.5. Примењује 
различите технике трчања. 
 1.ФВ.2.1.6. Правилно 
примењује технику старта из 
високог положаја и чучња. 
 1.ФВ.2.1.7. Користи правила 
технике трчања на 40 метара. 
1.ФВ.2.1.8. Примењује 
различите вежбе скакања и 
прескакања 

1.ФВ.3.1.1. Познаје основна начела безбедности  
на игралишту и учионици 
1.ФВ.3.1.2. Упознаје и прихвата своје 
способности, особине и ограничења значајна за 
учешће у физичкој активности 
1.ФВ.3.1.3. Уочава своје моторичке и друге 
способности и особине и сличности и разлике 
међу вршњацима 
1.ФВ.3.1.4.  Успешно примењује технику старта 
из високог положаја и чучња и комбинује их са 
трчањем на 40 метара. 
 1.ФВ.3.1.5. Успешно изводи све вежбе скакања и 
прескакања. 

Вежбе на тлу и 
справама 

 

1.ФВ.1.2.1.Изводи 
гимнастичке покрете 
предвиђене за  трећи 
разред,уз помоћ 
 

1.ФВ.2.2.1. Познаје елементе 
ритма и гимнастичког покрета и 
сједињује их у целину 
 

1.ФВ.3.2.1. Примењује самостално научени 
комплекс јутарње гимнастике 

Ритмичке 
вежбе и 

1.ФВ.1.3.1.Изводи основне 
вежбе са вијачом; 

1.Ф.В.2.3.1.  Игра правилно 
основне дечије игре; 

1.Ф.В. 3.3.1. У  ритму и  правилно изводи научене  
игре и плесове. 



народни 
плесови 

 

 1.ФВ.2.3.2. .Покретом изражава 
своје емоције и искуства, покрет 
усклађује са музиком 

Основи 
тимских игара 

1.ФВ.1.4.1. Познаје правила 
елементарних и штафетних 
игара 
1.ФВ.1.4.2.Прави разлику по 
карактеристикама 
елементарних и штафетних 
игара 
1.ФВ.1.4.3. Води и хвата 
лопту на различите начине 
у месту. 
 
 

1.ФВ.2.4.1.  Спретно учествује у 
елементарним и штафетним 
играма 
1.ФВ.2.4.2.  Познаје неспортско 
понашање 
1.ФВ.2.4.3.  Правилно баца 
лоптицу левом и десном руком. 
1.ФВ.2.4.4.   Води и хвата лопту 
на различите начине у  кретању. 
1.ФВ.2.4.5.   Препознаје основне 
елементе рукомета, кошарке и 
одбојке. 
1.ФВ.2.4.6.   Познаје правила 
спортског понашања и етике. 
 

1.ФВ.3.4.1.  Упознаје и прихвата своје 
способности, особине и ограничења значајна за 
учешће у игри 
1.ФВ.3.4.2. Поседује позитивно искуство 
успешности кроз овладавање правила 
елементарних и штафетних игара 
1.ФВ.3.4.3. Упознаје и прихвата себе и друге кроз 
игру 
1.ФВ.3.4.4. Правилно води и хвата лопту на 
различите начине у месту и кретању. 
1.ФВ.3.4.5.  Правилно води и хвата лопту на 
различите начине у месту и кретању. 
 1.ФВ.3.4.6. Зна основне елементе рукомета, 
кошарке и одбојке. 
 1.ФВ.3.4.7. Примењује правила спортског 
понашања и етике. 

Здравствено 
васпитање 

1.ФВ.1.5.1. Правилно држи 
тело 
 
 

1.ФВ.2.5.1.  Схвата значај 
физичке активности за здравље 
 

1.ФВ.3.5.1.  Схвата значај физичке активности, 
хигијене и правилне исхране за здравље. 

Елементарне 
игре 

 

1.ФВ.1.4.1. Познаје правила 
елементарних и штафетних 
игара 
1.ФВ.1.4.2.Прави разлику по 
карактеристикама 
елементарних и штафетних 
игара 
1.ФВ.1.4.3. Води и хвата 
лопту на различите начине 
у месту. 
 
 
 

1.ФВ.2.4.1.  Спретно учествује у 
елементарним и штафетним 
играма 
1.ФВ.2.4.2.  Познаје неспортско 
понашање 
1.ФВ.2.4.3.  Правилно баца 
лоптицу левом и десном руком. 
1.ФВ.2.4.4.   Води и хвата лопту 
на различите начине у  кретању. 
1.ФВ.2.4.5.   Препознаје основне 
елементе рукомета, кошарке и 
одбојке. 
1.ФВ.2.4.6.   Познаје правила 
спортског понашања и етике. 
 

1.ФВ.3.4.1.  Упознаје и прихвата своје 
способности, особине и ограничења значајна за 
учешће у игри 
1.ФВ.3.4.2. Поседује позитивно искуство 
успешности кроз овладавање правила 
елементарних и штафетних игара 
1.ФВ.3.4.3. Упознаје и прихвата себе и друге кроз 
игру 
1.ФВ.3.4.4. Правилно води и хвата лопту на 
различите начине у месту и кретању. 
1.ФВ.3.4.5.  Правилно води и хвата лопту на 
различите начине у месту и кретању. 
 1.ФВ.3.4.6. Зна основне елементе рукомета, 
кошарке и одбојке. 
 1.ФВ.3.4.7. Примењује правила спортског 
понашања и етике. 



ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 
 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:  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. 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

I Подстицање групног рада, договарања и  
сарадње са вршњацима и одраслима        

 
2 

 
вербални (монолошки и 

дијалошки); јасно артикулисање 
циља активности и договор о 
правилима којих се придржавају сви 
учесници;  

метод демонстрације 
(приказивање, илустрације, цртежи); 
реализација интерактивних 
радионица;  

метод драматизације; искуствено 
учење кроз игровни контекст;  

учење путем открића; 
уобличавање и поимање личних 
доживљаја и ставова ученика кроз 
размену у групи; константно 
подстицање и одржавање 
интересовања и сазнајне мотивације 
ученика;  
 

 
- слуша  
- разговара  
- црта  
- препознаје своја  
осећања  
- игра се  
- илуструје  
- користи технике  
опуштања и вежбе  
кретања  
- игра асоцијација  
- посматра 
- проверава 
- комуницира 
- имитира 

II Уважавање различитости и особености; 
уочавање и превазилажење стереотипа 
везаних за пол, узраст, изглед, понашање, 
порекло 

 
 
9 

III Пријатељство и моралне дилеме у вези са 
тим; развијање појма пријатељства и 
моралног расуђивања (крађа, лаж) 

 
5 

IV Појединац и заједница; правила која 
регулишу живот у заједници; права и 
одговорности; договарање 

 
9 
 

V Заштита од насиља: ненасилно решавање 
 сукоба 

 
3 

VI Развијање моралног расуђивања 
 
4 

VII Развијање еколошке свести; брига о 
животињама и биљкама 

 
3 

VIII Евалуацуја 
 
1 

 

 

 

 



ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:   
- Пружити ученицима основна знања о учењуЦркве о стварањусвета;  
-Омогућити ученицима да разумеју да Бог ствара природу и човека, јер жели да их воли и да буде са њима заједно;  
-Омогућити ученицима да увиде разлику између Бога и створене природе.  
- Омогућити ученику да увиди да је Бог створио свет из љубави;  
-Омогућити ученику да увиди да се Бог брине о свету;   
-Омогућити ученику да разуме да је Бог из бриге према свету и човеку послао свога Сина у свет.  
- Пружити ученицима основ за разумевање да се личниоднос са Богом остварује кроз служење Богу и ближњима;  
- Пружити ученицима основ за разумевање да природи и човеку вечно постојање дарује Бог;  
-Пружитиученицимаосновназнања о оСветомеСавикаонашемпримеруслужења.  
- Ученицимапружитиосновзаразумевањедахлеб и вино – нашидарови -представљајусвет у малом;  
-УченицимапружитиосновзаразумевањеразлогаприношењаБогухлеба и винанаЛитургији;  
-ПружитиосновзаразумевањедасенаЛитургијимолимозаспасењецелогасвета;  
-ОмогућитиученицимадаувидедасенаЛитургијиостварујеспасењечовека и света;  
-УченицимапружитиосновзаразумевањеданасХристостоликоволидаједаосвојживотзанас и дајеваскрсаодапобедисмртзанас.  
- Ученицимапружитинеопходнознањедаразумејудајечовекодговоранзаочувањеприроде;  
-Омогућитиученицимадаувиденакојесвеначинељудиданасуништавајуприроду, тј. даувидедазагађењеприродепотичеодчовека;  
-ОмогућитиученицимадаразумејудајечовекпозванодБогадабрине о природи; 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

I 
УВОД 

1. Свет је створен за тебе, 
чувај га! – уводни час 

1 
 Упознавање са садржајем програма и начином 
рада 

 
 
 
 
 
 
 
 
- слушање 
 
- разговор 
 
- цртање 
 

II 
БОГ СТВАРА 

СВЕТ И 
ЧОВЕКА 

2. Свето Писмо нам 
сведочи о настанку света 
3. Света некада уопште 
није било (1. и 2. дан 
стварања)  
4. Све је биље створено и 
Сунцем обасјано (3. и 4. 
дан стварања)  
5. Све врви од живота ( 5. 
и 6. дан стварања)  
6. Створен сам да личим 
на Бога 
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Разговор о Светом Писму 

Разговор о духовном свету - анђелима 

Причање Библијске приче о стварању света 

Илустровање Библијске приче о стварању света 

Причање Библијске приче о стварању човека 

Читање и разговор о песми „Молитва“ Бранко 
Радичевић(песник се диви Божјем стварању и моли 
благослов...)  

 Причање приче „Паче“ А. Солжењицин, 
илустровање 



III 
БОГ НАС 

ВОЛИ 

7. Бог ствара свет из 
љубави  
8. Бог, људи и природа  
9. Свет не може без Бога  
10. Бог се брине о свету  
11. Божићни весници 
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 Причање приче „Шишарка“ или прича „Себични 
џин“ О. Вајлд (са правим крајем, кад се појављује 
Христос...)  

 Причање приче Св. Владике Николаја о томе како 
је Господ са Богородицом избавио пастира Давида 
из невоље (кад је заспао у пећини а змија му легла 
на груди...)Акад је одрастао Цар Давид је описао 
Богородицу и Христа у псалму  

Читање и разговор о „Љубавној песми“, М. 
Данојлић (о маслачку и облачку)  

 Јављање анђела Богородици – разговор и 
илустровање 

 Јављање анђела Јосифу – разговор и бојење 
бојанке 

 Јављање анђела пастирима – разговор и 
илустровање 

 Јављање анђела мудрацима – разговор и 
илустровање 

Учење и разговор о молитви Анђелу чувару;  

 Певање песме: „Анђели певају“. 

- посматрање 
 
- илустровање 

IV 
ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 
КРОЗ ЧОВЕКА 

12. Човек домаћин и 
свештеник у свету  
13. Свети Сава 
14. Свети Сава брине о 
нама  
15. Радост служења 
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 Причање приче „ Три дрвета“(Ова прича је и 
Божићна и Васкршња)  

 Подизање задужбина – најзначајније задужбине 
Светога Саве и Светог СимеонаМироточивог, 
разговор, презентација. 

Причање Јеванђелске о Христовом служењу – 
прање ногу апостолима и Тајна вечера  

 Причање приче: Доброчинство – најлепши начин 
да постојиш, из књиге «Мали анђео», Н. Витошевић 

V 
ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 
СВЕТ 

16. Наши дарови 
благодарности (опис н.ј. - 
твар у Литургији)  
17. Литургија - преображај 
света 18. Литургија – 
молитва за спасење 
човека и света  
19. Васкресење Лазарево  
20. Васкрсење Христово 
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 Твар у Литургији – хлеб и вино - разговор 

Читање и разговор о песми“Како настаје хлеб“ 
Лидија Поповић  

 Твар у Литургији – тамјан, уље, восак, вода, врба, 
бадњак, јаје, жито, грожђе... - презентација 

 Причање приче о удовичиној лепти  

 Причање приче „Мудри чобанин“ Патријарх српски 
Иринеј Гавриловић(прича о причешћу)  

Причање и илустрација библијске приче о 
васкрсењу Лазара 

 Васкрсење Христово - бојанка 

 Васкршња прича „ И животиње“ Зинаида Хипијус 



VI 
ЧОВЕК И 
ПРИРОДА 

21. Све чека на љубав 
човека  
22. Чувамо дарове Божије 
љубави 23. Стварање 
света у православној 
иконографији  
24. Икона света створеног 
за мене 
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Причање и илустрација разних прича о животињама 
од којих су неке: 

 „Свети Власије благосиља животиње “  

 „Игуман и медвед “ 

 „Необична лађа“ (Свети Елије и крокодил)  

 „Свети Серафим и медвед “  

 Песма „ Радуј се “ М. Одаловић  

 Израда иконе Израда стрипа 

 
 
 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
ЦИЉ:  
 - разумевање појава везаних за непосредну животну средину;  
- препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, 
биљног и животињског света);  
- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини;  
- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извоёењем једноставних огледа;  
- васпитавање ученика да чува и уреёује простор у коме живи и учи;  
- стицање навика одговорног понашања према животињама;  
- развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине;  
- решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;  
- развијање правилног става и критичког мишљења. 
ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

Животна 
средина 

 

 - повезаност елемената  
животне средине и њихов 
значај  
- утицај човека на животну 
средину  
- правила понашања у 
природи     

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

вербални (монолошки и дијалошки)  
метод демонстрације (приказивање, 

илустрације, цртежи)  

 
- разговор  
- посете  
 
- уочавање и 
препознав.  
- запажање  
 
- бележење  
- закључивање  
 
- експеримент  

Природне 
промене и 

појаве у 

- природне појаве и 
промене  
- уочавање промена на 
живој средини  
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животној 
средини 

 

- повезаност у животној 
средини; ланци исхране 

метод драматизације  
учење путем открића  
експериментални метод  

 

- читање  
- илустровање  
- обиласци  
- практична 
примена знања  
 
 

Загађивање 
животне 
средине 

 

- загађивање воде, 
ваздуха, земљишта 
(извори, последице и 
заштита)  
- бука (извори, последице 
и заштита )  
- посматрање и 
истраживање извора 
загађивања животне 
средине  
- истраживање промена у 
непосредној околини 
(узрочно- последичне 
везе) 
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Заштита 
животне 
средине 

 

- активно упознавање и 
заштита животне средине  
- угрожене врсте (њихова 
заштита)  
- одговоран однос према 
животињама  
- чување и урешење 
животног простора  
- сакупљање и раздв. 
отпада  
- правилан однос према 
себи и животној средини  
- право на здраву животну 
средину, критич. и отворен 
став 
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ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
ЦИЉ:   
- развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, уређаја и рачунара;  
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;  
- развијање конструкторских вештина;  
- упознавање и употреба образовних програма;  
- упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће “алате”;  
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и свакодневном животу;  
- развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

ЦРТАМО  И  
ПИШЕМО 

 

- цртање  и  писање  текста; 
- цртање  по  слободном  избору  и  
познатој  теми 
сложенијих  цртежа комбинованих  са  
текстом; 
- комбиновање  појединих  алата  за  
цртање  и  писање  у  решавању  
конкретних  проблема; 
- покретање  програма; 
- чување  цртежа; 
- штампање. 
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-Упознавање   и  рад  са  
сложеним  порграмима за  
обраду  текста  коришењем  
опција  које  ученици  сами  
одаберу. 
  -Упознавање  и  примена  
могућности  рачунара  при  
изради  новина  кроз  игру  и  
коришењем  алата: линија,  
оловка,  гумица,  спреј, кантица. 
  -Покретање  програма  у  којима  
може  бити  померање  објеката  
што  доприноси  развијању  
креативности, координације  и  
моторике  руку. 
  -Креирање  честитки, 
позивница, писама, 
комбиновањем  обраде  
материјала, руковање  
фотоапаратом, камером, 
електронском  поштом. 

 
 
- отварање 
програма 
- креирање цртежа 
и текста 
- форматирање 
- чување и 
штампање рада 
- креирање, 
уређивање 
- креирање 
- фотографисање 
- чување и 
- штампање радова 
- конектовање 
- креирање 
- слање поште 

ПРАВИМО  

ОДЕЉЕЊСКЕ  

НОВИНЕ 

- припрема  материјала  за  новине; 
- уређивање  текста   и  цртежа  

5 

ИГРАМО  СЕ   

И  СНИМАМО 

 

- Wеb  камера; 
- Прикључивање  камере  на  рачунар; 
- Покретање  програма  за  снимање; 
- Меморисање  у  уређивање  снимака. 
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КРЕИРАМО – 

СТВАРАМО 

- креирање  одељењског CD–а; 
 -комбинација  снимака  Wеб; 
- камером,  музике, текста, фотографија  иy  
разних  ситуација  и  активности  одељења; 
- електронска  пошта, покретање  
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 програма, креирање, слање  и  примање. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ:  Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 

усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, 

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

ЈЕЗИК 

 

 

- граматика 

 

(реченица:појам глаголског 

предиката, синтагма у функцији 

објекта и прилошких одредби за 

место, време, начин; 

именице:збирне и 

градивне;придеви:присвојни и 

градивни;заменице:личне, 

бројеви:основни и редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;управни и 

неуправни говор;утврђивање 

садржаја обрађених до 4.разреда 

- правопис 

Употреба великог слова у 

писању:имена држава и покрајна и 

њихових становника,имена насеља 
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-Мотивисање , подстицање и 

усмеравање ученика на језичко 

изражавање- препричавање, 

причање, описивање 

-Оспособљавање ученика да 

пажљиво посматрају, уочавају, 

откривају, запажају, упоређују, па тек 

онда дату предметност да мисаоно 

заокруже и језички уобличе. 

-Подстицање и усмеравање 

ученикада из сложеног процеса 

описивања најпре усвоје неколика 

општа места којима се  служе све 

дотле док се не оспособе за 

самостално описивање 

- систематска и осмишљена вежбања 

-запажање, 

-уочавање,  

-усвајање 

појмова, 

-разликовање, 

-употреба, 

-обнављање, 

-систематизација 

-вежбања 

-Сазнавање 

-Препознавање, 

-објашњавање и 



и њихових становника; писање 

управног и неуправног 

говора;наводници, заграда;писање 

присвојних придева изведених од 

властитих имена;писање 

сугласника ј, писање 

скрађеница:које означавају имена 

држава;примена правописних 

правила 

 

 

 

у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење 
нивоа препознавања језичких појава;  
- неговање примењеног знања и 
умења;  
- континуирано повезивање знања о 
језику са непосредном говорном 
праксом;  
- побуђивање учениковог језичког 
израза животним ситуацијама;  
- указивање на граматичку 
сачињеност стилских изражајних 
средстава;  
 

-Правопис се савлађује путем 
систематских вежбања 
елементарних и сложених које се 
организују често, разноврсно и 
различитим облицима писмених 
вежби. 
-Ученици се упућују на служење 
правописом и правописним речником 
- остваривање континуитета у систему 

правописних и стилских вежбања; 

-Утврђивање, 

-примена 

стеченог знања и 

умења 

-упоређивање, 

-закључивање, 

-доказивање, 

-дефинисање и 

-навођење нових 

примера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Читање и тумачење текста 

превасходно у функцији даљег 

усавршавања гласног читања, уз 

постепено, систематско и доследно 

увођење у технику читања у себи, 

као и усвајање основних појмова, 

односа и релација које садржи у себи 

прочитани текст 

-Поступно, систематично 

-читање 

-издвајање и 

заокруживање 

битних 

својстава/особина 

-формирања 

личног 

става/односа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и  

тумачење текстова, 

функционални појмови) 
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оспособљавање ученика за читање 

у себи 

-Читање текста, доживљавање и 

разумевање, схватање порука  

-Изражајно читање увежбава се на 

текстовима различите садржине и 

облика 

-Осмишљено и интерпретативно 

учење текста напамет 

- Усавршавање учениковог 

истраживачког, проналазачког и 

стваралачког однос према 

књижевноуметничком делу. 

-Књижевне појмове ученици 

упознавају уз обраду одговарајућих 

текстова и помоћу осврта на 

претходно читалачко искуство. 

-Подстицање ученика да речи: 

слично, различито, супротно, 

изражајно; запажање, понашање, 

поступак, убедљиво, неочекивано; 

сналажљивост, радозналост,  

разумеју и схвате и да их примењују 

у одговарајућим ситуацијама 

- учење путем открића; упућивање 

ученика да у тексту, уоче узрочно-

последичне односе/поетске слике; 

односно да у току разговора уоче 

према датој 

појави 

-слушање 

-рецитовање 

-драматизација 

-препричавање 

-писање 

 



 

 

 

 

примере језичке појаве која је 

предмет сазнавања 

-вербални (монолошки и дијалошки); 

повезивање наставе језика са 

доживљавањем уметничког текста; 

подстицање активности и мисаоног 

осамостаљивања ученика; 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препричавање текста,причање у 

дијалошкој форми, 

описивање слика који приказују 

пејзаже, ентеријере, портрете 

46 

  Мотивисање , подстицање и 

усмеравање ученика на језичко 

изражавање- препричавање, 

причање, описивање 

-Оспособљавање ученика да 

пажљиво посматрају, уочавају, 

откривају, запажају, упоређују, па тек 

онда дату предметност да мисаоно 

заокруже и језички уобличе. 

-Подстицање и усмеравање 

ученикада из сложеног процеса 

описивања најпре усвоје неколика 

општа места којима се  служе све 

дотле док се не оспособе за 

самостално описивање 

- систематска и осмишљена вежбања 

у говору и писању; 

-Читање и тумачење текста 

- Усавршавање учениковог 

истраживачког, проналазачког и 

стваралачког однос према 



 књижевноуметничком делу. 

- истраживачки метод; подстицање 
ученика да прочитани текст 
истраживачки сагледају;  

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

JEЗИК 

 

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 

 

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. одређујс врсте реченица по 

комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по 

 

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 



употребљавају у свакодневној 

комуникацији (у кући, школи и сл.) 

 

 

потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по 

комуникативној функцији и облику 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију 

 

 

 

 

 

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 

KЊИЖЕВНОСТ 1СЈ. 1.2.1. влада основном 

техником читања ћириличког и 

латиничког текста 

IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна 

питања у вези са текстом, 

проналазећи информације 

експлицитно исказане уједној 

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; 

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) 

ЈСЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и 

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 

симболички системима (нпр. 

текст, табела, графички 

приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује 

различита гледишта 

заступљена у 

информативном тексту (нпр. 

мишљење аутора текста \>х. 

мишљења учесника у 

догађају) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 



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 

еитуација 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 

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 

1 СЈ.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 

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) 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке ликова   

позивајући се на текст     

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-



 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 

последичне везе међу 

догађајима у тексту  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се 

на текст 

ЈЕЗИЧКА  
КУЛТУРА 

 

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); 

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/-ии, -ски/-чки/-шки)\ 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, Љ; правилно 

пише сугласник ј у интервокалској позицији; 

правилно пише речцу л_и 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...) 

] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује 

око основне идеје текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима 

1 СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава 

комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној) 

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 

ЈСЈ.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) 



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) 

 

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) 

I СЈ.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.2.3.1 1. пише писмо (приватно) и уме да га 

адресира 

 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

 

 

 

Енглески језик 
ЦИЉ:   
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 
вештина 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 наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 
функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 
омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и 
невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, 
учење истог или другог страног језика. 
 



ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Welcome back! 
 

aлфабет, 
показне 
заменице 
 

4 

У уводној тематској целини ученици су се кратко 
подсетили прошлогодишњег градива. Од IV 
разреда наставник ученицима скреће пажњу и 
упућује их на важност граматичке прецизности 
исказа. Са циљем унапређења квалитета и 
обима језичког материјала од овог разреда 
ученици групно или индивидуално трагају за 
различитим информацијама 

Писање и спеловање слова, слушање и 
понављање дијалога, рад у паровима, 
певање, игре примерене узрасту, 
драматизација, читање, израда часописа. 
 
 

Happy families 
 

чланови 
породице, 
бројеви до 
100, 
присвојни 
придеви 
his/her, 
глагол have 
got, музички 
инструменти 

8 
Уџбеници представљају изворе активности и 
праћени су адекватним материјалом, као што су 
ЦД, постери, флеш картице, i-Tools. 

Слушање и понављање дијалога, рад у 
паровима, певање, допуњавање, 
повезивање, драматизација, читање, 
израда часописа. 

Food, food, 
food! 
 

храна, 
оброци, 
казивање 
времена, 
наручивање 
хране,  
енглески 
новац, 
садашње 
просто 
време, 
прилози за 
учесталост, 
some/any 

9 

Учионица постаје простор који је неопходно 
прилагођавати потребама наставе из дана у дан. 
Ученици су стављени у реалне или виртуелне 
ситуације са јасно одређеним контекстом, 
поступком и циљем. 

 
Драматизација, активно учествовање у 
разговору, рад у пару, певање, слушање 
и понављање дијалога, читање, 
решавање проблема 
 

A day at the zoo  
 

дивље 
животиње, 

8 
За увођење новог лексичког градива користе се 
познате граматичке структуре и обрнуто 

Слушање и понављање дијалога, рад у 
паровима, певање, допуњавање, 



придеви, 
поређење 
придева 
 

 повезивање игре примерене узрасту, 
драматизација 

In the town 
 

градско 
окружење, 
превозна 
средства, 
читање мапе 
града, 
there's/there 
are 

8 

 
Циљни језик који се користи у учионици добро је 
контекстуално осмишљен и одговара потребама 
и интересованима ученика 

Драматизација, активно учествовање у 
разговору, рад у пару, певање, слушање 
и понављање дијалога, читање, израда 
часописа 
 

Just for fun! 
 

активности и 
спортови 
дани у 
недељи 
месеци 
тв програм 
празници 

9 
Од четвртог разреда наставник упућује ученике у 
законитости усменог и писаног кода и њиховог 
међусобног односа 

Слушање и понављање дијалога, рад у 
паровима, певање, допуњавање, 
повезивање, драматизација, читање, 
израда часописа, писмено и усмено 
одговарање на питања 

People at work 

занимања, 
свакодневне 
активности 
 

8 

Говор наставника прилагођен је узрасту и знању 
ученика. Наставник мора бити сигуран да је 
схваћено значење поруке укључујући њене 
културолошке и васпитне елементе 

Слушање и понављање дијалога, рад у 
паровима, певање, допуњавање, 
повезивање, драматизација, читање, 
израда часописа, писмено и усмено 
одговарање на питања 

What’s the 
weather like? 
 

временске 
прилике, 
одећа, 
спортови 
 

8 

Ученици се третирају као одговорни, активни и 
креативни учесници у друштвеном чину. 
Наставник је ту да омогући приступ и 
прихватање нових идеја 

Драматизација, активно учествовање у 
разговору, рад у пару, певање, слушање 
и понављање дијалога, читање, израда 
часописа 
 

What 
happened? 

 

кратке 
реченице у 
прошлом 
времену, 
увођење 
неправилних 
глагола 

10 

За увођење новог лексичког градива користе се 
познате граматичке структуре и обрнуто. 
Наставник ученицима скреће пажњу и упућује их 
на важност гарматичке прецизности исказа. 
 

Слушање и понављање дијалога, рад у 
паровима, певање, допуњавање, 
повезивање, драматизација, читање, 
израда часописа, писмено и усмено 
одговарање на питања 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ: 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 развоју личности ученика. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Скуп 

природних 

бројева 

 

-упознавање скупа 

природних бројева 

-сабирање и одузимање у 

скупу N 

-множење и дељење у 

скупу N 

-текстуални задаци     -

једначине и неједначине 

-разломци 

132 -истицање битног и занемаривање небитног, 

развијање ""дидактичке писмености" и 

оспособљавање детета за сврсисходно мишљење 

-коришћење дијаграмских слика и рад са њима 

-издвајање погодних природних и дидактички 

припремљених ситуација које дају значење 

операцијама и бројевима уз истицање 

непроменљивости резултата. 

-упознавање својстава операција 

-предвиђање довољног броја вежбања чијим 

обављањем ученици изграђују сигурност и 

спретност усменог и писменог рачунања 

-ученици текстуално записане задатке приказују 

бројевним изразима и да речима исказују бројевне 

изразе, 

-При рачунању, које се мора обављати тачно 

развија се брзина рачунања 

- сабирање и 
одузимање  
- множење и дељење  
- меморисање  
- примењивање 
стечених знања  
- решавање проблема  
- запажање  
- уочавање 
  
- посматрање  
- именовање  
- упоређивање  
- разликовање  
- примена стечених  
знања  
- упоређивање  
- мерење  



-аналитичко – синтетички; повећање 
ефикасности наставе кроз аналитички и 
синтетички приступ решавању текстуалних 
задатака;  
-решавање проблема  

Мерење и 

мере 

 

- мере за дужину 

- мере за површину 

-мере за запремину 

17 

-коришћење очигледних средстава и мерење 

предмета из околине (у учионици, школском 

дворишту, код куће итд.) 

 

Површина 

-упознавање геометријских 

облика 

-површина квадрата и 

правоугаоника 

-површина квадра и коцке 

-запремина квадра и коцке 

31 

-експериментална настава -упознавање 

практичним радом прекоразноврсних модела у 

току посматрања, цртања, резања, пресавијања, 

мерења, упоређивања 

-системски рад на развијању елементарних 

просторних представљања 

- прављење модела и 
мреже 
- примена стечених  
знања 

-запажање, 

разликовање, мерење  

 

 

 

 

 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 



Скуп 

природних 

бројева 

 

1МА.1 . 1 . 1 .  зна да прочита и 

запише дати број, уме да упореди 

бројеве по величини ида прикаже 

број на датој бројевној полуправој  

1МА. 1.1 .2 .  рачуна вредност 

бројевног израза са највише две 

операције сабирања и одузимања 

у ок виру 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   — (л 

< 10) и препозна његов графички 

приказ  

IМА. 1.3.2. уме да израчуна 

половину, четвртину и десетину 

неке целине 

1МА.2.1.1 .    уме  да   примени   

својства   природних   бројева   

(паран,   неиаран.   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  

I МА.2.1.4. рачуна вредност израза 

с највише две операције  

1 МА.2.1.5. уме да решава 

једначине 

1МА.2.3.1.  уме да препозна 

разломак —ф< 10, а < /?,) када је 

графички приказан нафигури 

подељеној на I? делова  

1МА.2.3.2. уме да израчуна /;-ти 

део н еке целине и обрнуто, 

упоређује разломке облика — (л 

<10) п 

 

1МА.3.1.1. уме да примени својства 

природних бројева у решавању 

проблемских задатака 

1 МА.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 

1 МА.3.1.4. уме да решава сложеније 

проблемске задатке дате у текстуалној 

форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди решења 

неједначине са једном операци 

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално 

запише и графички прикаже разломак 

а/b 

b< 10, а<b) 

1 МА.3.3.2. зна да израчуна део — (/? < 

10, а < 1т) неке целине и користи то у 

задацима 

јом 

 

Мерење и 

  

1МА. 1.4.2. зна коју јединицу мере 

да употреби за мерење задате 

1МА.2.2.1. уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 

 

1МА.3.4.2. претвара јединице за 

мерење запремине течности 



мере 

 

запремине течности (1, d1, m1) 

IМА. 1.4.3. зна коју јединицу мере 

да употреби за мерење задате 

масе(m,dm,cm)  

1МА. 1.4.4. уме да чита 

једноставније графиконе табеле и 

дијаграм 

1 МА.2.2.2. претвара јединице за 

мерење дужине 

 

1МА.3.4.3. претвара јединице за 

мерење дужине 

 

 

 

Површина 

 

 

 

 

 

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) 

IМА. 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.чему је дата 

мерна јединица 

 

 

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 

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 суподаци дати у истим мерним 

јединицама  

1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину 

коцке и квадра када су подаци дати у 

истим мерним јединицама 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ЦИЉ:  - развијање основних појмова о ширем   природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини 

- слободно исказивање својих запажања 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама 

- очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

- развијање основних научних појмова из природних наука 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

- развијање еколошке свести 

- развијање способности запажања основних свостава материјала, објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности  

- развијање интересовања за истраживање природних појава и процеса у домену њихових могућности 

- усвајање цивилизацијских тековина и могућност 

  њиховог коришћења 

- разумевање и уважавање сличности и разлика  

  међу појединцима и групама 

- развијање одговорног односа према себи, други- 

  ма, окружењу   

- оспособљавање за сналажење у простору и времену 

- упознавање прошлости,значајних догађаја у настанку српске државе до данашњих дана 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 



- упознавање са најзначајнијим владарима државе Србије 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

МОЈА ДОМОВИНА 

ДЕО СВЕТА 

Моја домовина, део света 

Основне одреднице 

државе; Положај Србије 

(физичко-географски, 

саобраћајно.географски); 

Рељеф, воде и клима 

Србије; Становништво 

Србије; Грађење 

демократских односа 
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-  вербални (монолошки и дијалошки); 
заједничка реализација задатака на 
нивоу групе или радом у пару  

 

-  метод демонстрације (приказивање, 
илустрације, цртежи); стварање 
ситуација учења у којима ће доћи до 
изражаја различите активности 
ученика које омогућују различите 
начине учења;  

 

 

-  истраживачки метод; организовање 
посета, излета, шетњи, наставе у 
природи;  

 

активирати ученика у процесу 
стицања знања;  

 

-  аналитичко – синтетички; 
практиковати диференциране задатке 
у циљу поштовања на различитост, 
нивоа предзнања и динамике развоја;  

 

 

-  метод експеримента; практиковати 
практичан рад, једноставне огледе, 
истраживачке задатке  

 

 

 

-посматрање, 

-описивање, 

-процењивање, 

-груписање, 

-праћење, 

-бележење, 

-практиковање, 

експериментисање, 

-истраживање, 

-сакупљање, 

-стварање, 

 

-играње, 

-активности у оквиру 

мини-пројекта, 

-примена савремених 

наставних метода. 

СУСРЕТ СА 

ПРИРОДОМ 

Сусрет са природом 

Биљни и животињски свет у 

Србији; 

Човек део природе 

 

ИСТРАЖУЈЕМО 

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ 

Истражујемо природне 

појаве 

Истраживање и уочавање 

узрочно.последчних веза; 

Испитивање својства 

материјала; 

Промене материјала 

12 

РАД , ЕНЕРГИЈА , 

ПРОИЗВОДЊА И 

 

Рад, енергија производња 

7 



ПОТРОШЊА и потрошња 

Природна богатства и 

природне сировине; 

Делатности људи;  

Од сировине до производа 

Извори енергије 

-  учење путем открића; решавање 
проблемских ситуација које развијају 
мисаоне способности ученика; 
мењати амбијент тако да ученици 
исте ствари сагледавају са 
различитих аспеката у различитим 
околностима;  

 

ОСВРТ УНАЗАД- 

ПРОШЛОСТ 

 

Осврт уназад-прошлост 

Трагови прошлости; 

Временска лента; 

Најзначајније личности и 

догађаји из прошлости 

Србије 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

МОЈА ДОМОВИА 

ДЕО СВЕТА 

 

1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и 

површинских вода 

1ПД. 1.6.2. зна основне типове насеља и 

њихове карактеристике 

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  

1 ПД.2.6.3. разуме повезаност 

 

1 ПД.3.4.1. уме да 

чита географску карту 

примењујући знања о 

странама света и 

значењу 



1ПД. 1. 6.3. зна географски положај и основне 

одреднице државе Србије: територија, границе, 

главни град, симболи, становништво  

 

природно-географских фактора - 

рељефа, вода, климе и делатности 

људи  

1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне 

информације на географској карти 

Србије: највећа и најважнија насеља, 

облике рељефа и површинских вода 

картографских 

знакова 

 

СУСРЕТ СА 

ПРИРОДОМ 

 

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 

 

 

 

I ПД.2.1 . 1 .  разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним 

примерима 

1 ПД.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и људи 

I ПД.2.1.3. примењује вишеструке 

критеријуме класификације живих 

бића 

1 ПД 2.1.4.зна улогу  основних делова 

живих бића 

I ПД.2.1.5. разуме повезаност услова 

живота и живих бића у станишту 

1 ПД.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у животној 

заједници 

I ПД.2.2.3. зна основне мере заштите 

живе и неживе природе као 

 

 

I ПД.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 

 



природних ресурса  

1 ПД.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима се она 

штити 

ИСТРАЖУЈЕМО 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ 

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 

 

 

 

  

1 ПД.2.3.1. зна сложенија својства 

воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање  

I ПД.2.3.2. зна да су различита 

својства воде, ваздуха и земљишта 

последица њиховог различитог 

састава 

1 ПД.2.3.3.  разликује материјале који 

су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису  

1 ПД.2.3.4. зна да топлотна и 

електрична проводљивост одређују  

њихову употребу 1ПД.2.3.5. разликује 

повратне и неповратне промене 

материјала  

I ПД.2.3.6. разликује промене 

материјала при којима настају други 

материјалм од оних промена 

материјала при којима не настају 

други материјали препознаје примере 

у свом окружењу  

1 ПД.3.3.1. разуме 

како загревање и 

хлађење воде и 

ваздуха утичу на 

појаве у природи  

1 ПД.3.3.2. примењује 

знање о променама 

материјала за 

објашњење појава у 

свом окружењу 

 

1 ПД.3.5.1. разуме 

заједничке 

карактеристике 

друштвених група и 

разлике међу њима  

I ПД.3.5.2. разуме да 

се права и обавезе 

чланова друштвених 

група међусобно 

допуњују 



РАД, ЕНЕРГИЈА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА 

 

1ПД. 1.1.1 прави разлику између природе и 

производа људског рада 

1ПД. 1.2.1. препознаје и именује природне 

ресурсе 

1ПД. 1.2.2. зна употребну вредност природних 

ресурса 

IПД. 1.5.1. зна које друштвене групе постоје и 

ко су њихови чланови 

IПД. 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 

I ПД.2.2.1. разликује обновљиве и 

необновљиве природне ресурсе 

1 ПД.2.2.2. разуме еколошку 

оправданост употребе обновљивих 

ресурса и рационалног коришћења 

необновљивих ресурса 

1 ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група и 

њихових чланова  

I ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе 

чланова у различитим друштвеним 

групама  

I ПД.2.5.3. разуме повезаност и 

међузависност различитих људских 

делатности 

 

 

ОСВРТ УНАЗАД- 

ПРОШЛОСТ 

 

 

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 

 

1ПД2.6.4.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  

1 ПД.2.6.6. препознаје основна 

културна и друштвена обележја 

 

 

1ПД.3.6.1. зна шта је 

претходило. а шта је 

уследило након 

важних историјских 

догађаја и појава 

 



 различитих историјских периода  

1 ПД.2.6.7. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора о 

ком  историјском периоду или 

личности је реч 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише 

тражене информације на ленти 

времена 

 

   

       

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ:  - 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. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

Извођење 

музике 

певањем и 

свирањем 

 

 

 

Певање песама по слуху и по нотном 

тексту и свирање пратње за бројалице и 

песме 

 

 

23 

 

 

 

- неговање способности извођења музике ( 

певање-свирање  

- извођење народних и уметничких  игара 



 

 

Слушање 

музике 

 

 

Слушање вокално.инструменталних 

композиција, народне песме и игре 

 

8 

 

 

- развијање критичког мишљења ( исказивање 

осећања у музици која се изводи и слуша ) 

- стицање навике слушања музике, подстицање 

доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука 

 

 

Стварање 

музике 

 

 

Ритмичке и мелодијске допуњалке 

 

5 
- развијање интересовања, музичке осетљивости и 

креативности 

-импровизују мелодију на задани текст 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Извођење музике 

певањем и 

свирањем 

 

1.МК.1.1.1.  Пева песме по слуху. 

1.МК.1.1.2.   Разликује појмове 

1МК.2.1.1. Изражајно пева 

песмице, различитог садржаја и 

карактера, по слуху. 

 1МК.2.1.2. Зна  основне 

1МК.3.1.1Изражајно пева 

песмице, различитог садржаја и 

карактера, на основу нотног 

текста. 



 народна и   уметничка музика. 

 

1.МК.1.1.5.  Уз помоћ изводи дечје и 

уметничке игре 

МК.1.2.3. музичке жанрове 

МК.1.2.4. српски музички фолклор 

 

појмове у вези са динамиком у 

певању и свирању и њеним 

ознакама 

1МК.2.1.7. Успешно изводи игре 

уз покрет и дидактичке игре 

 

Слушање музике 

 

1.МК.1.2.1. Зна разлику између шума и 

тона. 

1.МК.1.2.2.  Разликује звучне 

боје(људски гласови, музички 

инструменти). 

1.МК.1.2.3.  Пажљиво слуша 

композиције. 

1МК.2.2.1. Препознаје неке 

музичке инструменте у 

слушаним композицијама. 

1МК.2.2.2. Зна нека музичка 

дела и њихове ауторе. 

 

1МК.3.2.1. Препознаје  музичке 

инструменте у слушаним 

композицијама. 

1МК.3.2.2. Зна  музичка дела и 

њихове ауторе(композиција које 

су слушане на часовима) 

Стварање музике 

 

1.МК.1.2.3.  Пажљиво слуша 

композиције. 

1МК.1.3.1.  Импровизује покрете уз 

музику 

1МК. 2.3.1. Импровизује  

мелодије на задати стих. 

 

1МК.3.3.1. Самостално креира 

музику користећи различите 

изворе звука. 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ:  да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 



ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

БОЈА - Мој свет боја 

 

Комплементарне боје 

Комплементарне боје 

Симболика боје 
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вербални (монолошки и 

дијалошки); објаснити основне 

карактеристике различитих техника; 

разговор са ученицима како би сваки 

ученик дошао до своје идеје, а на 

основу понуђеног ликовног садржаја  

 

 

 

метод демонстрације 

(приказивање, илустрације, цртежи); 

мењати амбијент, али 

препустити и ученицима избор 

амбијента; организовање посета 

изложбама  

 

 

 

 

 

 

метод практичног рада; 

организовање заједничког 

реализовања теме (формирати групе, 

парове); организовање одељенске 

изложбе; учешће у ликовним 

конкурсима;  

 

 

- цртање  
- прављење  
- сликање  

 

 

ТЕКСТУРА - 

Кад дотакнем ја осетим 

 

Линија и текстура 

(различити квалитети 

површине у природи и 

урбаном окружењу) 

Боја, површина и 

текстура (приказ текстуре 

линијом, бојом и 

површином – 

материјализација) 
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- уочавање  
- цртање  
- креирање  
- сликање 

ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ 

ПРОСТОРУ И РАВНИ – 

КОЛАЖ, ДЕКОЛАЖ И 

АСАМБЛАЖ – Додајем, 

одузимам, спајам, стварам 

Колаж и деколаж 

(Организација бојених 

облика у односу на раван 

у простору) Асамблаж     

(Организација троди -

мензионалних облика у 

простору и на равни) 
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- посматрање  
- уочавање  
- цртање  
- сликање  
- вајање 

МАШТА - Моја машта, моји 

снови 

Машта, фантазија 

(Изражавање ликовних 

односа по личном избору 

ученика) 

 

4 

- посматрање  
- закључивање  
- цртање  
- сликање 

АМБИЈЕНТ, СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР - Дечји театар 
Луткарско позорште 

(Идејна решења за израду 

маски, костима, сцене и 
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- уочавање  
- цртање  
- креирање  
- сликање 



реквизита на задати 

драмски текст и музику) 

 

метод драматизације; повезивање 

ликовне уметности са искуствима из 

других области (етно, споменици, 

обичаји, одевање, музика  

 

 

 

 

 

метод посматрања; опажање 

сличности и разлика творевина 

природе и човека 

СВЕТЛИНА И ГРАФИКА – 

Отисци у боји 
Графика (Линија, 

светлина и површина у 

графици) 

2 - посматрање  
- уочавање  
- цртање  
- сликање  
 

СИМБОЛ И ЗНАК - Мој знак Симбол, знак (Симболи, 

визуелни, словни и нотни 

знаци, печат, грб, 

заштитни знак) 

2 - посматрање  
- закључивање  
- цртање  
- сликање 

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, 

РЕКЛАМА – Говор моје 

слике 

Плакат, билборд, 

реклама (Визуелна 

информације и поуке, 

израда плаката) 

6 - уочавање  
- цртање  
- креирање  
- сликање 

УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ - 

Путовање кроз уметност 

Теме у уметности 

(Посматрање, доживља -

вање и естетско проце -

њивање лепог у природи, 

творевинама уметности и 

народне традиције) 

4 - посматрање  
- закључивање  
- цртање  
- сликање 
- креирање  
 

СТРИП, ФОТОГРАФИЈА, 

ФИЛМ – Светлопис 
Нови медији (Стрип, 

фотографија, филм) 

10 - посматрање  
- закључивање  
- цртање  
- сликање 
- креирање  
 

 

 

 



 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 

БОЈА - Мој свет боја 

 

1ЛК.1..1. Уредан у раду са разним 

материјалима; 

 

1ЛК.1..2.  разликује и користи (у свом 

раду) основне медије, материјале  и 

технике  визуелних уметности;; 

1ЛК.1..4. ;препознаје  и разликује 

линије, боје и облике у свом окружењу; 

1ЛК.2.1.  Препознаје различите 

цртачке, сликарске и вајарске 

технике и почиње да их користи 

у раду; 

1ЛК.2..2.  безбедно и 

примерено користи материјале 

и алатке; 

1ЛК.2.3.   одабира адекватан 

медиј и технику да би 

представио неку идеју или 

концепт; 

1ЛК.3.1.  Свесно користи  

различите изражајне 

могућности  класичних  и 

савремених медија и техника; 

 

 ТЕКСТУРА - 

Кад дотакнем ја осетим 

 

 

1ЛК.1..3. разликује различите цртачке, 

сликарске и вајарске технике;  

 

1ЛК.2.3.   одабира адекватан 

медиј и технику да би 

представио неку идеју или 

концепт; 

1ЛК.2..4.  препознаје и користи 

(у свом раду) линије, боје и 

облике; 

*1.ЛК.3.2. одабира адекватна 

средства (медиј, материјал, 

технику, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) 

идеју; 

 

ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ 

ПРОСТОРУ И РАВНИ – 

КОЛАЖ, ДЕКОЛАЖ И 

1ЛК.1..5. уочава и представља 

елементарне просторне односе; 

 

1ЛК.2..4.  препознаје и користи 

(у свом раду) линије, боје и 

облике; 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 



АСАМБЛАЖ – Додајем, 

одузимам, спајам, 

стварам 

 

МАШТА - Моја машта, 

моји снови 

1ЛК.1..5. уочава и представља 

елементарне просторне односе; 

1ЛК.1..6.  ликовним путем изражава 

свој доживљај везан за искуство и свет 

маште; 

 

1ЛК.2..6. уме да представи 

сенку облика у зависности од  

изворе светлости ; 

*1ЛК.2.7. изражава свој 

доживљај и идеју помоћу 

елементарних просторних 

односа ; 

*1ЛК.2.8.користи (у свом  раду) 

принцип компоновања по ритму 

и контрасту; 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 

АМБИЈЕНТ, СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР - Дечји театар 

1ЛК.1..6.  ликовним путем изражава 

свој доживљај везан за искуство и свет 

маште; 

1ЛК.1..3 зна да наведе различита 

занимања за којасу потребна знања и 

вештине стечена учењем у визуелним 

уметностима ( 

нпр.костимограф,дизајнер, архитекта) 

 

1ЛК.2.7. изражава свој 

доживљај и идеју помоћу 

елементарних просторних 

односа ; 

1ЛК.2.8.користи (у свом  раду) 

принцип компоновања по ритму 

и контрасту; 

1ЛК.2.9.  образлаже свој рад и 

радове других  

 1ЛК.2.10. познаје неколико 

дела из наше и светске 

културне баштине;  

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 

СВЕТЛИНА И ГРАФИКА 

– Отисци у боји 

1ЛК.1..8. зна да тумачи једноставне 

визуелне поруке; 

1ЛК.2.1.1.   уме читати и 

тумачити (декодирати) 

визуелне поруке; 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 



 

СИМБОЛ И ЗНАК - Мој 

знак 

*1ЛК.1.9.  описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак). 

 

*1ЛК.2.11.   уме читати и 

тумачити (декодирати) 

визуелне поруке; 

*1ЛК.2.12.    исказује свој 

позитиван или негативан став о 

уметничком делу и објашњава 

свој одговор 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, 

РЕКЛАМА – Говор моје 

слике 

1ЛК.1..8. зна да тумачи једноставне 

визуелне поруке; 

 

*1ЛК.2.1.1.   уме читати и 

тумачити (декодирати) 

визуелне поруке; 

*1ЛК.2.12.    исказује свој 

позитиван или негативан став о 

уметничком делу и објашњава 

свој одговор 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 

УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ - 

Путовање кроз 

уметност 

1ЛК.1..7. користи једноставне термине 

из ликовне културе: слика, сликар, 

вајање, вајар;  

 

*1ЛК.2.12.    исказује свој 

позитиван или негативан став о 

уметничком делу и објашњава 

свој одговор 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 

СТРИП, ФОТОГРАФИЈА, 

ФИЛМ – Светлопис 

1ЛК.1..5. уочава и представља 

елементарне просторне односе; 

 

1ЛК.2.2.1. одабира адекватан 

садржај да би представио неку 

идеју или концепт 

1.ЛК.3.3. зна да се критички 

изрази о свом раду и радовима 

других 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ:  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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Атлетика 

 

 

разликује правилно од неправилног држања 

тела 

- развијање и усавршавање моторичких 

способности  

- изводи покрет у задатом смеру 

- вешто изводи форме једноставног  

кретања 

- слуша упутства и изводи покрет у задатом 

смеру 

 

- техника трчања 

- скокови 

- скок увис, даљ 

- бацања 
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вербални (монолошки и 

дијалошки); примена теоријских 

знања о здравњу у оквиру 

спортских и едукативних игара;  

 

 

метод демонстрације 

(приказивање, показивање, 

илустрације, цртежи, скице, 

дијаграми); вежбе на тлу; вежбе 

моторичких знања, умења и навика; 

елементарне игре спретности, 

брзине и издржљивости; вежбе 

снаге (трчање, скокови/ увис и 

удаљ, бацање ); такмичарске игре;  

 

 

 

метод драматизације и 

 

- вежбе 
обликовања  
 
- вежбе за 
стицање и 
увежбавање 
мотор.  
 
информисаности  
 
- елементарне 
игре  
 
- вежбе и игре са 

елементима 

атлетике  

 

- вежбе и игре са 
елемент.  



ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

вешто изводи задате вежбе са 

реквизитима 

- уочава своје моторичке способности и 

особине, сличности и разлике међу 

вршњацима 

- вежбе на тлу 

- прескок 

- вратило 

- клупа, ниска греда 

- паралелни разбој до висине груди 

38 имитације; такмичења; слободне 

активности;  

 

 

 

метод вежбања и игре; вежбе 

обликовања (од општих ка 

самосталним вежбама);  

 

 

гимнастике  
 
- ритмичке вежбе 
и народни 
плесови  
 
- вежбе и игре са 
елементима 
спортских игара 
(кошарка, 
одбојка,  
рукомет)  

 

- закључивање  
- уочавање  

 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕС 

- окрети 

- скокови 

- вијаче 

- лопта 

- плесови 

-  усклађује једноставне и задате 

покрете уз музику 

- правилно изводи основне кораке 

народних плесова 

- усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина ученика 
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излети; настава у природи; 

кросеви:  

 

 

 

 

аналитичко – синтетички; 

упућивање ученика на самостално 

вежбање; 

ОСНОВИ 

СПОРТСКИХ 

-основни ставови у месту и кретању; 

-држање лопте у рукомету и кошарци, 

  



ИГАРА додавање у пару, вођење у месту;  

-одбојка: из основног става у обручу: 

подбацивање лопте изнад главе, 

одбијање прстима, хватање, 

подбацивање 

38  

 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

-правилно држање тела,  

-лична хигијена и хигијена здравља,  

-правилна исхрана,  

-ритам рада и одмора 

 

3 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Атлетика 

 

1.ФВ.1.1.1. Уз 

помоћ(додатно 

објашњење) 

примењује технике 

трчање. 

1.ФВ.1.1.2. 

Препознаје технику 

старта из високог 

положаја и чучња. 

1.ФВ.1.1.3. Лаганим 

1.ФВ.2.1.1. Вешто изводи 

разноврсне форме 

природних облика кретања 

1.ФВ.2.1.2. Правилно изводи 

једноставније вежбе 

обликовања, са и без 

реквизита 

1.ФВ.2.1.3. Вешто изводи 

сложеније форме природних 

1.ФВ.3.1.1. Познаје основна начела 

безбедности  на игралишту и учионици 

1.ФВ.3.1.2. Упознаје и прихвата своје 

способности, особине и ограничења значајна 

за учешће у физичкој активности 

1.ФВ.3.1.3. Уочава своје моторичке и друге 

способности и особине и сличности и разлике 

међу вршњацима 

1.ФВ.3.1.4.  Успешно примењује технику 



темпом трчи на 40 

метара. 

1.ФВ.1.1.4. Изводи 

лакше вежбе 

скакања и 

прескакања. 

1.ФВ.1.1.5. Разликује 

различите врсте 

скокова и прескока. 

1.ФВ.1.1.6. Баца 

лоптицу левом и 

десном руком. 

 

1.ФВ.1.1.7.Савладава 

лакше препреке. 

1.ФВ.1.1.8. 

Унапређује 

моторичке 

способности 

 

 

 

облика кретања  

1.ФВ.2.1.4. Унапређује 

моторичке способности у 

складу са својим растом. 

1.ФВ.2.1.5. Примењује 

различите технике трчања. 

 1.ФВ.2.1.6. Правилно 

примењује технику старта из 

високог положаја и чучња. 

 1.ФВ.2.1.7. Користи правила 

технике трчања на 40 

метара. 

1.ФВ.2.1.8. Примењује 

различите вежбе скакања и 

прескакања 

старта из високог положаја и чучња и 

комбинује их са трчањем на 40 метара. 

 1.ФВ.3.1.5. Успешно изводи све вежбе 

скакања и прескакања. 

 

Вежбе на тлу и 

справама 

 

1.ФВ.1.2.1.Изводи 

гимнастичке покрете 

предвиђене за  трећи 

 

1.ФВ.2.2.1. Познаје елементе 

ритма и гимнастичког покрета 

и сједињује их у целину 

 

1.ФВ.3.2.1. Примењује самостално научени 

комплекс јутарње гимнастике 



 разред,уз помоћ 

 

 

Ритмичке вежбе 

и народни 

плесови 

 

1.ФВ.1.3.1.Изводи 

основне вежбе са 

вијачом; 

 

1.Ф.В.2.3.1.  Игра правилно 

основне дечије игре; 

1.ФВ.2.3.2. .Покретом 

изражава своје емоције и 

искуства, покрет усклађује са 

музиком 

1.Ф.В. 3.3.1. У  ритму и  правилно изводи 

научене  игре и плесове. 

Основи тимских 

игара 

1.ФВ.1.4.1. Познаје 

правила 

елементарних и 

штафетних игара 

1.ФВ.1.4.2.Прави 

разлику по 

карактеристикама 

елементарних и 

штафетних игара 

1.ФВ.1.4.3. Води и 

хвата лопту на 

различите начине у 

месту. 

 

 

1.ФВ.2.4.1.  Спретно 

учествује у елементарним и 

штафетним играма 

1.ФВ.2.4.2.  Познаје 

неспортско понашање 

1.ФВ.2.4.3.  Правилно баца 

лоптицу левом и десном 

руком. 

1.ФВ.2.4.4.   Води и хвата 

лопту на различите начине у  

кретању. 

1.ФВ.2.4.5.   Препознаје 

основне елементе рукомета, 

кошарке и одбојке. 

1.ФВ.2.4.6.   Познаје правила 

спортског понашања и етике. 

 

1.ФВ.3.4.1.  Упознаје и прихвата своје 

способности, особине и ограничења значајна 

за учешће у игри 

1.ФВ.3.4.2. Поседује позитивно искуство 

успешности кроз овладавање правила 

елементарних и штафетних игара 

1.ФВ.3.4.3. Упознаје и прихвата себе и друге 

кроз игру 

1.ФВ.3.4.4. Правилно води и хвата лопту на 

различите начине у месту и кретању. 

1.ФВ.3.4.5.  Правилно води и хвата лопту на 

различите начине у месту и кретању. 

 1.ФВ.3.4.6. Зна основне елементе рукомета, 

кошарке и одбојке. 

 1.ФВ.3.4.7. Примењује правила спортског 

понашања и етике. 



Здравствено 

васпитање 

1.ФВ.1.5.1. Правилно 

држи тело 

 

 

1.ФВ.2.5.1.  Схвата значај 

физичке активности за 

здрављa 

1.ФВ.3.5.1.  Схвата значај физичке 

активности, хигијене и правилне исхране за 

здравље. 

 

 

 

ПРОГРАМИ  ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  IV РАЗРЕДУ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ:  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. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

I 

Подстицање групног рада, договарања и  

сарадње са вршњацима и одраслима        

 

2 

 

вербални (монолошки и 

дијалошки); јасно артикулисање 

циља активности и договор о 

правилима којих се придржавају сви 

учесници;  

метод демонстрације 

 

- слуша  
- разговара  
- црта  
- препознаје своја  
осећања  

 

II 

Уважавање различитости и особености; 

уочавање и превазилажење стереотипа 

везаних за пол, узраст, изглед, понашање, 

порекло 
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III 

Пријатељство и моралне дилеме у вези са 

тим; развијање појма пријатељства и 

моралног расуђивања (крађа, лаж) 

 

5 

(приказивање, илустрације, цртежи); 

реализација интерактивних 

радионица;  

метод драматизације; искуствено 

учење кроз игровни контекст;  

учење путем открића; 

уобличавање и поимање личних 

доживљаја и ставова ученика кроз 

размену у групи; константно 

подстицање и одржавање 

интересовања и сазнајне мотивације 

ученика;  

 

- игра се  

- илуструје  
- користи технике  
опуштања и 
вежбе  
кретања  
- игра асоцијација  

- посматра 

- проверава 

- комуницира 

- имитира 

 

IV 

Појединац и заједница; правила која 

регулишу живот у заједници; права и 

одговорности; договарање 

 

9 

 

V 

Заштита од насиља: ненасилно решавање 

 сукоба 

 

3 

 

VI 

 

Развијање моралног расуђивања 

 

4 

 

VII 

Развијање еколошке свести; брига о 

животињама и биљкама 

 

3 

 

VIII 

 

 

 

Евалуацуја 1 

 

 

 

 

 



ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:   
- Пружити ученицима неопходно знање да постојање света има свој циљ –да постане Црква;  
- Развијање свести ученика да је све створено да постоји у заједници са Богом;  
- Указати ученицима на значење речи Црква;  
- Развијање свести ученика да смо у Цркви позвани на живот у заједници.  
- Омогућити ученицима да уоче да Христос зове све људе у заједницу са Њим;  
- Указати ученицима на значај вере за остварење заједнице са Богом;  
- Омогућити ученицима да се упознају са новозаветним сведочанством о Христу и Апостолима.  
- Омогућити ученицима да уоче да су светитељи наши путеводитељи ка Царству Божјем;  
- Омогућити ученицима да уоче значај жеље за остваривање заједнице са Богом;  
- Указати ученицима да је Литургија заједница свих светих са Богом  
- Омогућити ученицима да схвате грех као промашај циља;  
- Пружити ученицима могућност да разумеју да је самољубље извор греха;  
- Омогућити ученицима да уоче шта су врлине;  
- Указати ученицима да врлине представљају прихватање Божје воље;  
- Пружити ученицима могућност да примете да они управљају својом вољом и праве личне изборе. 
- Пружити ученицима могућност да разумеју да је Црква икона Царства Божијег и да смо са Богом у најприснијој заједници на Светој Литургији;  
- Омогућити ученицима да уочe разлику између иконе и неке друге уметничке слике или фотографије;  
- Омогућити ученицима да изградe свест о томе да иконе сведоче будуће Царство Божије у садашњем веку;   

 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

I  
УВОД 

1. Дружимо 
са Богом и 
светима – 
уводни час 

1  Упознавање са садржајем програма и начином рада 

- слуша 

 

- разговара 



II 
ЦРКВА ЈЕ 

НАШ ИЗБОР 

2. Заједница 
је основ 
живота  

3. Црква је 
наш избор  
4. Црква је 

заједница са 
Светом 

Тројицом  
5. Црква је 

циљ 
стварања 

света 
6. Свет изван 
заједнице са 

Богом  
7. Свет у 

заједници са 
Богом 

7 

Причање приче“Недостајати “(за заједницу као основ живота) Т. 
Телехтон  

Читање и разговор о песми Св. Владике Николаја „Заједничарење 
са небом “  

Бојење бојанке Свете Тројице 

Читање одабраних одељака из књиге „Из Ја-града у Ти- град“  

Одломак из песме“Зимска идила“ Војислава Илића“ – читање и 
илустрација 

 

- црта 

 

- посматра 

 

- илуструје 

III 
ХРИСТОС 
НАС СВЕ 

ЗОВЕ 

8. Христос 
позива 

Апостоле  
9. Вера основ 

заједнице  
10. Апостоли 
позивају свет 

11.Човек 
само срцем 
јасно види 

12. Христос 
нас зове  

13. Божић 

7 

 Прилагођена и препричана новозаветна прича о Христовом 
позиву Апостола  

 Новозаветна прича о ап. Петру када тоне  

Разговор о делима Апостола 

Бојење и илустровање епизода из живота Апостола 

 «Мали принц», А. С. Егзипери – читање одабраних одломака 

 «Мали принц», А. С. Егзипери – илустрација изабраних епизода 

 Певање и учење песме «Звезда се засја» 



IV 
ДИВАН ЈЕ 

БОГ У 
СВЕТИМА 
СВОЈИМА 

14. 
Светитељи -

сведоци 
љубави 
Божје  

15. Свети 
Сава - 

путеводитељ 
у живот 
вечни  

16. 
Успињање ка 
Христу (опис 
н.ј – прича о 

Закхеју)  
17. Свети 
Симеон 

Богопримац - 
сусрет са 
Христом  

18. 
Литургијско 
путовање 
заједнице 

свих светих 

8 

Разговор и причање прилагођених одабраних житија светих 

 Приче из живота Светога Саве, илустровање 

Бојење бојанке Свети Сава 

 Читање одломака из књиге Михајла Пупина „ Са пашњака до 
научењака“ (одломак у коме се говори о нашој вери и Светоме 
Сави)  

 Причање приче о Закхеју – препричана и прилагођена  

Разговор о празнику Сретење, илустрација 

 Св. Владика Николај одломак из „Небеске Литургије“ – читање и 
разговор 

V 
ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 
ЖИВОТА 

19. На путу 
светости  

20. 
Усавршавању 

нема краја  
21. Пут ка 
вечности 

22. 
Хришћанске 

врлине  
23. 

Врлинослов – 
свети нас уче 

7 

Разговор о томе шта је грех и које су његове последице. 

 Обрада одабраних поглавља из књиге «Из Ти-града у Небески 
град»  

 Поуке светих: Григорије С. Петров ; - одабрани делови, читање и 
илустрација 

Причање Васкршње приче дарови доброг мудраца 
ХристуСпаситељу „Четврти мудрац“;  

 Свети Спиридон (прича о смирењу); - читање и разговор 

 Свети Василије Острошки - (прича „Свечев лијек“); - читање и 
разговор 

Препричане и прилагођене поуке Св. Николаја Велимировића 

Читање одломка„Срна у изгубљеном рају“ одломак из казивања 
белих срна Св. Јустин Ћелијски 



VI 
СА НАМА ЈЕ 

БОГ 

24.Васкрсење 
и 

Педесетница  
25. Црква је 

икона 
Царства 
Божијег  

26. Црквена 
уметност - 

одсјај 
Царства 
Божијег 
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 Педесетница – рођендан Цркве; - разговор и илустрација 

Учење молитве Царе небески;  

Разговор о црквеној уметности, презентација са најпознатијим 
делима. 

Презентација која сумира све што је научено у школској години 

 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

ЦИЉ:   
Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, уређаја и рачунара;  

- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;  

- развијање конструкторских вештина;  
- упознавање и употреба образовних програма;  
- упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће “алате”;  

- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и свакодневном животу;  

- развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 



 

 

ИКТ 

 

-Употреба појединих врста материјала. 

Употреба лако обрадивих материјала 

-Софтвер  за обраду текста – 

форматирање текста 

-Софтвер за обраду текста – уношење 

слике 

-Појам и структура презентације -Мicrosoft 

Power Point 

-Дизајн и готови шаблони, постављање 

ефеката- Мicrosoft Power Point 

-Рад са сликама и објектима - Мicrosoft 

Power Point 

-Самостална израда презентација -  

Мicrosoft Power Point 

-Програм за цртање Paint 
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-Упознавање   и  рад  са  

сложеним  порграмима за  

обраду  текста  коришењем  

опција  које  ученици  сами  

одаберу. 

  -Упознавање  и  примена  

могућности  рачунара  при  

изради  новина  кроз  игру  и  

коришењем  алата: линија,  

оловка,  гумица,  спреј, кантица. 

  -Покретање  програма  у  којима  

може  бити  померање  објеката  

што  доприноси  развијању  

креативности, координације  и  

моторике  руку. 

  -Креирање  честитки, 

позивница, писама,  

- отварање 

програма 

- креирање цртежа 

и текста 

- форматирање 

- чување и 

штампање рада 

- креирање, 

уређивање 

- креирање 

- фотографисање 

- чување и 

- штампање радова 

- конектовање 

- креирање 

- слање поште 

РАЧУНАРСТВО -Увод у програмирање ( studio .code. org) 

-Линијски програми и љуте птичице 

-Линијски програми и облици 

-Петље 

-Коришћење услова и одлука у 

свакодневном животу и алгоритмима 

 

 

18 

Омогућити ученицима да на 

једноставан начин науче 

основне програмске концепте 

као што су програми, наредбе, 

линијски програми и петље. 

Основни концепти програмирања 

ће бити представљени 

употребом њима већ сродних 

концепата (попут кретања у сва 

4 правца, понављања одређених 

 

- отварање 

програма 

 

-практични рад,    

интерактивна игра 



-Увод у програмирање – час 

програмирања 

-Основни елементи апликације Scratch 

изглед окружењу 

-Увоз ликова и основне команде 

програмирања 

 

 

акција по неколико пута и 

извршавање акција само уколико 

је испуњен одговарајући услов)ђ. 

Тиме се постиже да деци буде 

приближен начин рада рачунара, 

који као главни циљ има 

представљање рачунарске 

технологије деци, али и тај да 

деца посматрају рачунар више 

као справу за рад него за забаву. 

Ученици ће научити основне 

концепте као што су наредбе, 

програми и програмирање, 

повезујући ове концепте са 

концептима из света око њих. 

Програм је заснован на 

едукативним играма са веб сајта 

code.org за разне узрасте (у којој 

се решавају проблеми слични 

проналажењу решења 

лавиринта), било кроз 

индивидуални или рад у 

паровима ван школе, или за 

време блок наставе. 

 

 

-вежба 

- превлачење 

графичких 

елемента помоћу 

миша 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Заштита приватности и личних података 

Ризик зависности од технологије 

Коришћење инернета 

 

4 

-Ефективно коришћење 

рачунара у школи икод куће, 

водећи рачуна о заштити 

приватности и личних података 

-Како користити интернет 

 

 

-предавање 

-практични рад,    

 



 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

ЦИЉ:  - разумевање појава везаних за непосредну животну средину;  
- препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, 
биљног и животињског света);  
- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини;  
- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извоёењем једноставних огледа;  
- васпитавање ученика да чува и уреёује простор у коме живи и учи;  
- стицање навика одговорног понашања према животињама;  
- развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине;  
- решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;  
- развијање правилног става и критичког мишљења. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Животна 
средина  
  

 - повезаност елемената  

животне средине и њихов значај  
- утицај човека на животну средину  
- правила понашања у природи     
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вербални (монолошки 

и дијалошки)  

метод демонстрације 

(приказивање, 

илустрације, цртежи)  

метод драматизације  

учење путем открића  

експериментални 

метод  

 

 
- разговор  
- посете  
 
- уочавање и 
препознав.  
- запажање  
 
- бележење  
- закључивање  
 
- експеримент  
- читање  
- илустровање  
- обиласци  
- практична 

Природне 
промене и 
појаве у 
животној 
средини  
  

- природне појаве и промене  
- уочавање промена на живој средини  
- повезаност у животној средини; ланци исхране 

 

6 

Загађивање 
животне 
средине  
  

- загађивање воде, ваздуха, земљишта 
(извори, последице и заштита)  
- бука (извори, последице и заштита )  
- посматрање и истраживање извора 
загађивања животне средине  

 

12 



- истраживање промена у непосредној околини 

(узрочно- последичне везе) 

примена знања  
 
 

Заштита 
животне 
средине  
  

- активно упознавање и заштита животне 
средине  
- угрожене врсте (њихова заштита)  
- одговоран однос према животињама  
- чување и урешење животног простора  
- сакупљање и раздв. отпада  
- правилан однос према себи и животној 
средини  
- право на здраву животну средину, критич. и 

отворен став 
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  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

  

Оперативни задаци: 

 

 продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима; 

 упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури; 

 стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и њихов значај  
      за живот људи на селу и у граду 

 схватање важности чувања и неговања народне традиције 

 упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, писаним и материјалним); 

 



 

                                                                      НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ:  

 продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима; 

 упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури; 

 стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и њихов значај  
      за живот људи на селу и у граду 

 схватање важности чувања и неговања народне традиције 

 упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, писаним и материјалним); 

 

ТРАЈАЊЕ 

 

САДРЖАЈ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 
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ТРАДИЦИОНАЛНИ ОБЛИЦИ 

ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНА 

СРЕДСТВА 

 

- упознавање ученика са традиционалним 

  облицима транспорта и њиховим значајем за 

живот људи 

- упознавање различитих народних музичких   

инструмената традицијске културе 

- тумачење основних обичајно-обредних 

  радњи и носиоца народне традиције 

- упознавање основних и општих празника 

- читање текстова који на одговарајући начин 

  прате стицање знања о традицији и култури 

- изграђивање свести о свом месту 

- разговор 

- читање 

- прикупљање 

  материјала 

  (сликовног 

  и текстуалног) 

- описивање 

- фотографисање 

- илустровање 

- практичан рад 

      

7 

НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

 

 

6 

ПРОЛЕЋНИ ПРАЗНИЦИ И ПРОЛЕЋНО 

БИЉЕ У НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ 

 

 

5 

 

НОСИОЦИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ 



- контакт са најстаријим суграђанима 

- коришћење поставке у завичајном музеју 

- активирање одговарајуће сазнајне 

  активности путем илустрација 

- драматизација 

- организовање 

  одељењске 

   изложбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 
  
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ПЕТОМ РАЗРЕДУ 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ  наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, 
позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

Језик 
 

Граматика  
Проста реченица  
Реченични чланови  
Сложена реченица  
Променљивост и 
непроменљивост речи  
Промена именица  
Функција и значење падежа  
Придеви  
Именичке заменице  
Глаголски вид и род  
Грађење и функција глаголских 
облика  
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Корелација унутар предмета и са 
другим предметима (ликовна и музичка 
култура, историја, географија, техничко 
и информатичко образовање  
биологија)  
Примена рачунара у настави  

 
 
 
 
 
 
слушање  
препознавање  
размишљање  
питања  
одговори  
причање  
писање  



Бројеви  
Акценат  
Правопис  
Проверавање и понављање 
садржаја из претходних  
разреда  
Писање: придева са ј у основи; 
назива организација; заменице 
ВИ; одричних именичких 
заменица; одричне речце НЕ и 
НАЈ; тачке и запете, три тачке, 
цртице  
Коришћење правописа  
Ортоепија  
Правилан изговор гласова  
Изговор дугих и кратких акцената  
Интонација и паузе  
везане за интeрпункцију  

Проблемска настава  
Диференцирана настава  
Активна настава  
Индивидуализована настава  
Примена савреманих  
техничких уређаја  
Рад у паровима  
Самосталан рад ученика  
Тематска настава  
Тимска настава  
Учење учења  
Давати прецизне и добро  
осмишљене информације, упутстава и 
питања која подстичу ученике да 
слободно износе своје мишљење  
Подстицати ученике да користе 
претходно искуство и знање  
Остварити везу узајмног поштовања и 
поверења  
Понекад са ученицима планирати 
активности на часу 

уочавање  
истраживање 
 процењивање  
повезивање  
дискусија  
дефинисање  
откривање  
посматрање  
описивање  
препричавање 

износи свога 
мишљења 
аргументовање  
сарађивање 
навођење нових 
примера  
илустровање  
глума  
исправљање  
упоређивање  
рецитовање  
читање 

 
 
 
 

 

Књижевност 
 

Лектира  
Лирика  
Епика  
Драма  
Научнопопуларни и 
информативни текстови  
Увођење ученика у анализу 
лирских, епских и драмских дела; 
тумачење ликова;  
Форме приповедања; 
композиција епског и драмског 
дела;  језичка средства и њихова 
уметничка функција, читање и 
критичко процењивање  
Усвајање вапитнообразовних 
вредности научнопопуларног 
текста  
Књижевнотеоријски и 
функционални појмови  
(разумевање, усвајање и 
примена радом на тексту) 

 



 
Читање 
Допунски избор текстова  
и  
Избор из књига,часописа и 
енциклопедија за децу  

 

Језичка 
култура 

 

 
Основни облици усменог и 
писменог изражавања  
Усмена и писмена вежбања  
Ортоепске, граматичке, стилске, 
говорне и правописне вежбе  
Вежбање технике у изради 
писменог састава  
(препричавање, структура приче, 
причање, описивање, 
портретисање личности; 
извештавање, вест, писмо) 
 

  

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина читања и 
разумевања 
прочитаног 

 

Ученик уме да:  
а) изражајно чита текст  
б) разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи  
в ) служи се садржајем да би 
пронашао одређени део текста  
г ) разликује у тексту битно од 
небитног, главно од споредног  
д ) изводи закључак заснован на 
једноставном тексту  

Ученик уме да:  
а) чита „с оловком у руци“ ради 
учења и извршевања 
различитих задатака  
б ) проналази, издваја и 
упоређује битно и небитно  
в ) препознаје и повезује 
садржаје из различитих 
текстова  

Ученик уме да:  
а) издваја кључне речи и 
резимира текст  
б) изводи закључке засноване 
на тексту  
в ) анализира садржаје из 
различитих текстова  

 а) зна и користи оба писма (ћирилицу и 
латницу)  

а) пише резиме краћег текста  
б) зна правописну норму и 

а) пише резиме дужег текста  
б) зна и доследно примењује 



Писмено 
изражавање 

 

б) раставља разумљиву, граматички 
исправну реченицу  
в ) уме да преприча текст  
г ) влада основним жанровима писане 
комуникације; саставља приватно 
писмо  
д ) примењује правописну норму у 
јендоставним примерима  

примењује је у већини 
случајева  
в ) зна да преприча текст  
г ) саставља наративни и 
дескриптивни текст који је 
целовит  

правописну норму  
в ) саставља текст на основу 
прочитаног дела, филма, 
представе  

 
 

Граматика 

 

а) препознаје врсте речи  
б) зна основне граматичке категорије 
променљивих речи  
в ) препознаје службу речи у реченици  
г ) правилно употребљава падеже у 
реченици  
д ) препознаје глаголске облике 
(перфекат, презент,футур I...)  

а) познаје врсте речи  
б) уме да одреди облик 
променљиве речи  
в ) препознаје главна значења 
падежа у реченицама  
г ) препознаје главна значења и 
функције глагоских облика  

а) познаје подврсте речи и 
именује их  
б) зна да одреди облик 
променљиве речи  
в ) именује главна значења 
падежа  
г ) именује главне функције 
глаголских облика 

Лексика 

 

а) препознаје значења непознатих 
речи  

а) одређује значења 
непознатих речи  

а) зна значења непознатих речи  

 

Књижевност 
 

а) повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 
тих дела  
б) разликује усмену и ауторску 
књижевост  
в ) препознаје епски десетерац  
г ) разликује лирску и епску народну 
поезију  
д ) епске јунаке повезује са насловима 
песама  
ђ) препознаје поделу народне 
књижевности  
е) разуликује нарацију од дескрипције  
ж) препознаје постојање стилских 
фигура (епитет, персонификација, 
хиперобола, ономатопеја)  

а) повезује дело са временом у 
којем је настало  
б)препознаје књижевни род и 
врсту  
в ) препознаје и разликује 
изражене стилске фигуре  
г ) разликујеформу (облике) 
казивања  
д ) одређује мотиве, идеје и 
композицију лирских, епских 
песама  

а) наводи наслов дела, аутора, 
род и врсту на основу ликова, 
карактеристичних тема и 
мотива  
б) проналази и именује стилске 
фигуре  
в ) именује форму приповедања  
г ) анализира лик из прочитаног 
дела  

 
 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Српски језик 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештиначитања и 
разумевањапрочитаног 

 

Ученик уме да:  
СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи; 
СЈ.1.1.2. разликује уметнички и 
неуметнички текст; 
СЈ.1.1.4. служи се садржајем да би 
пронашао одређени део текста; 
СЈ.1.1.6. разликује у тексту битно од 
небитног, главно од споредног; 
СЈ.1.1.7. изводи закључак заснован на 
једноставном тексту; 
СЈ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне 
елементе текста: легенде, табеле 

Ученик уме да:  
СЈ.2.1.1.чита „с оловком у руци“ 
ради учења, ради извршавања 
различитих задатака, ради 
решавања проблема; 
СЈ.2.1.4. разликује све делове 
текста и књиге, укључујући 
индекс, појмовник и 
библиографију и уме њима да 
се користи; 
СЈ.1.2.5. проналази, издваја и 
упоређује информације из два 
краћа текста или више њих 
(према датим критеријумима) 

Ученик уме да:  
СЈ.3.1.2. издваја кључне речи и 
резимира текст ; 
 СЈ.3.1.3. изводи закључке 
засноване на сложенијем 
тексту 

Писменоизражавање 

 

СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латницу) ; 
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, 
граматички исправну реченицу; 
СЈ.1.2.3. саставља једноставан 
експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст ; 
СЈ.1.2.4. уме да преприча текст ; 
СЈ.1.2.6. влада основним жанровима 
писане комуникације; саставља 
приватно писмо ; 
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму 
у јендоставним примерима 

СЈ.2.2.1. саставља наративни и 

дескриптивни текст који је 

целовит ; 

СЈ.2.2.2. саставља вест; 

СЈ.2.2.3. пише резиме краћег и/или 

једноставнијег текста ; 

СЈ.2.2.5. знаправописнунорму и 

примењујеје у већинислучајева 

 

СЈ.3.2.3. пише приказ (књиге, 
филма, позоришне 
представе и сл.); 
СЈ.3.2.4.пише резиме дужег 
и/или сложенијег текста; 
СЈ.3.2.5. зна и доследно 
примењује правописну норму  

 

Граматика 

 

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи;  зна 
основне граматичке категорије 
променљивих речи; 
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и 
синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима ; 
СЈ.1.3.9.правилно употребљава 
падеже у реченици 

СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; 
препознаје подврсте речи; уме 
да одреди облик променљиве 
речи; 
СЈ.2.3.7. препознаје главна 
значења падежа у реченици ; 
СЈ.2.3.8. препознаје главна 
значења и функције глаголских 

СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; 
користи терминологију у вези 
са врстама и подврстама речи 
и њиховим граматичким 
категоријама; 
СЈ.3.3.6. познаје главна 
значења падежа и главна 
значења глаголских облика 



облика 

Лексика 

 

СЈ.1.3.15. одређује значења 
непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у 
коме су употребљени (једноставни 
случајеви) 

СЈ.2.3.11. одређује значења 

непознатих речи 
СЈ.3.3.7. уме да одреди 
значења непознатих речи и 
израза на основу њиховог 
састава или контекста у коме су 
употребљени 

Књижевност 

 

СЈ.1.4.1.повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 
тих дела ; 
СЈ.1.4.2. разликује типове усменог 
стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност); 
СЈ.1.4.3. разликује основне књижевне 
родове: лирику, епику и драму; 
СЈ.1.4.4. препознаје врсте стиха 
(римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) ; 
СЈ.1.4.5. препознаје различите облике 
казивања у књижевноуметничком 
тексту: нарација, дескрипција; 
СЈ.1.4.6. препознаје постојање 
стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, 
поређење, ономатопеја)  
 

СЈ.2.4.1. повезује дело са 
временом у којем је настало и 
са временом које се узима за 
оквир приповедања; 
СЈ.2.4.2. повезује наслов дела 
из обавезне лектире и род, 
врсту и лик из дела ; 
СЈ.2.4.4. разликује 
књижевнонаучне врсте: 
биографију, аутобиографију 
СЈ.2.4.5. препознаје и разликује 
одређене (тражене) стилске 
фигуре у књижевноуметничком 
тексту; 
СЈ.2.4.6. одређује мотиве, 
идеје,  композицију, форму; 
карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, 
етичке) и њихову међусобну 
повезаност ; 
СЈ.2.4.7. разликује облике 
приповедања у 
књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање; 
СЈ.2.4.8. уочава разлику између 
препричавања и анализе дела; 
СЈ.2.4.9. уме да води дневник о 
прочитаним књигама1* 

СЈ.3.4.1. наводи наслов дела, 
аутора, род и врсту на основу 
одломака, ликова, 
карактеристичних тема и 
мотива ; 
СЈ.3.4.3. разликује аутора дела 
од лирског субјекта и 
приповедача у делу; 
СЈ.3.4.4. проналази и именује 
стилске фигуре; 
СЈ.3.4.5. одређује и именује 
врсту стиха и строфе; 
СЈ.3.4.6. тумачи различите 
елементе књижевноуметничког 
дела позивајући се на само 
дело 

 

 
                                                           
1У стандарде су укључени и они који овом приликом нису испитани. Они су обележени звездицом. 

 



 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 
комуникативних вештина 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 наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 
стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји 
основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 
људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, 
као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.     
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

Introduction 
 

- глаголи be, can, have got 
- поздрави 
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Уводни часови предвиђени су  да подстакну 
ученике да користе и обнове већ стечено 
знање из предходних разреда. Употеребом 
различитих активности ученици се полако 
припремају и загревају за предстојеће 
градиво.   
 

Рад у паровма, 
вежбе слушања, 
повезивање 
звучног 
материјала са 
текстом, 
проналажење 
речи које 
недостају 
 
Брзочитање, рад 
у паровима, 
минидијалог, 
уочавање 
правила, 
употпуњавање 
низа речи, 
повезивање 
гласова у групе 
речи, писање 
честитки, 
класирање и 

 
 
 

My life 

- садашње просто време 
- питања на која се одговара са 
да/не 
- питања која почињу упитном 
речи  
- редни бројеви- прилози за 
учесталост радње 
- месеци у години 
- изражавање датума 
- описивање кућних послова 
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Од петог разреда, паралелно са усвајањем, 
почиње и учење страног језика. Граматички 
садржаји предвиђени у петом разреду дати 
су да би ученици могли да унапреде своју 
комуникативну компетенцију, али и да би 
стекли основна знања о језику као сложеном 
систему.  
Ученике је неопходно охрабрити и 
мотивисати да сами или уз минималну помоћ 
наставника, откривају граматичке 
законитости, а након тога правила приказу на 
схематизован начин.  
Садржаји ове тематске целине повезани су 
са природним наукама тј. математиком, 
физиком и хемијом. 



 
 

Animals 

- садашње трајно време – 
питања и кратки одговори 
- садашње трајно 
време/садашње просто време 
- објекатске заменице 
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У пријатној и опуштеној атмосфери обрађују 
се теме које су занимљиве ученицима. 
Наставник свој говор мора прилагодити 
узрасту и интересовањима ученика. Од 
ученика се очекује да активно и одговорно 
учествују у настави, посебно када су у 
питању заједнички пројекти.  
Садржаји ове тематске целине повезани су 
са биологијом.  

упоређивање - 
наведене 
активности се 
динамично 
смењују током 
часа. 
 
Претраживање 
текста, вежбе 
слушања, 
прикупљање 
информација, 
одговарање на 
једноставна 
питања, певање у 
групи 
 
Рад у пару, мини 
дијалози, 
симулација, 
тражење 
информација, 
уочавање 
граматичких 
правила, 
одговори на 
питања 
 
Вежбе слушања, 
повезивање 
звучног 
материјала са 
текстом, 
проналажење 
речи које 
недостају, писање 
кратког текста, 
аналитичко 
читање 

 
 

Holidays 

- прошло просто време глагола 
be 
- правилни глаголи - 
неправилни глаголи 
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Ученици као активни и одговорни учесници 
наставног процеса користе уџбенике као 
извор активности који су праћени употребом 
аутентичних материјала. Наставник, као 
посредник у процесу учења, омогућава 
приступ и прихвата нове идеје. 
Корелација са историјом. 

 
 

Food 

- бројиве и небројиве именице 
- неодређени члан а/an 
- неодређени придеви some/any 
- упитне речи how much/how 
many 
- одређени и неодређени члан 
a/an, some, the 
- употреба  
a little/a few 
- називи за храну 
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Почев од петог разреда наставник упућује 
ученике у законитости усменог и писменог 
кода и њиховог међусобног односа. Сви 
граматички сарджаји уводе се без детаљних 
граматичких објашњења, осим ако ученици 
на њима не инсистирају. 
 

 
The world 

 
 

 
- питања која почињу са how 
- компаратив придева 
- суперлатив придева 
- поређење придева As.....as 
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У оквиру ове тематске целине предвиђен је и 
први писмени задатак. 
Будући да се на овом узрасту стичу тек 
почетна граматичка знања која ће се тек 
касније утврђивати и проширивати, 
евалуацију треба предвидети кроз кратке 
писмене и усмене вежбе којима се проверава 
способност ученика да примене одређено 



откривено граматичко правило. Граматичку 
тачност треба вредновати као један од више 
елемената којим се оцењују различите 
рецептивне и продуктивне језичке вештине. 
Оцењивање треба схватити као саставни део 
процеса наставе и учења, а не као изоловану 
активност која подиже ниво стреса код 
ученика.   
 
 

 
Брзо читање и 
претраживање 
текста,  
вишеструки избор 
код одговарања 
на питања, 
именовање 
наслова, рад у 
пару, 
замењивање речи 
сликом, 
повезивање 
 
Брзо читање, рад 
у паровима, мини 
дијалог, уочавање 
правила, 
употпуњавање 
низа речи, 
повезивање 
гласова у групе 
речи, прављење 
паноа, певање 
 

 
Еntertainment 

 
 
- употреба конструкције going to 
- придеви и прилошке одредбе 
- врсте телевизијског програма 
и филмова 

11 

 
 
Са циљем да унапреди квалитет и обим 
језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији. Рад у учионици 
спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, али 
учење није ограничено искључиво на 
учионички простор. Учење се продужава и 
ван учионице потрагом за информацијама из 
различитих извора као сто су Интернет, дечји 
часописи, проспекти итд., али и 
свакодневним сусретањем са језиком путем 
филмова, штампе, музике.   

 
 

 

Музичка култура 
ЦИЉ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују 
ка реализацији одговарајућих стандарда образовних  постигнућа , да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују  са другима , развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје , као и да 
- упознају  музичку културу кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 
- развију музикалност и креативност 
- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 



ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Знање и 
разумеање 

  

руковети 
вокална музика 
народно стваралаштво 
уметничка музика 
представници уметничке музике 
у Србији 
инструментална музика 
соло песма 
хорско певање 
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-аудитивна 
- дијалошка 
- демонстративна 
-монолошка 
-мултимедијални приказ 
-рад у групи 
-фронтални рад 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-усвајање знања 
-слушање музике  
-разговор 
-препознавање 
музичких дела и 
композитора 
-певање песама по 
слуху и нотном 
запису 
-стварање 

Слушање 
музике 

Слушање вокалне, 
инструменталне и вокално-
инструменталне музике 

19 

- аудитивна 
- демонстративна 
 
-дијалошка 
-фронтални рад 
 

Музичко 
извођење 

  

Певање песама по слуху 
певање песама солмизацијом 
Свирање на дечјим музичким 
инструментима 
Извођење дечје народне и 
уметничке игре 
       
        

42 

- аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-монолошка 
-рад у групи 
-свирање 
-певање појединачно 
-певање у групи 

Музичко 
стваралаштво 

 
 

Стварање мелодије 
 
Састављањем мотива 

3 

 

 

 

-демонстративна 
-практични рад 
 

 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
Музичка култура 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО 

Знање и разумевање 

Ученик уме да : 
1.1.1 препозна основне елементе музичке 
писмености 
1.1.2 опише основне карактеристике: 
  
 
 

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, 
2.1.3 облика народног музицирања са 
специфичним контекстом народног живота 

Слушање музике 

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 

 

Ученик уме да : 
2.2.1 опише и анализира карактеристике 
звучних примера кроз садејство опажених 
музичких елемената, нпр. узбуркана 
мелодија као резултат специфичног ритма, 
темпа, агогике, динамике, интервалске 
структуре 
2.2.2 препозна структуру одређеног жанра 
 

Музичко извођење 

1.3. Ученик уме да : 
1 пева једноставне дечије, народне и 
популарне композиције 
1.3.2 изводи једноставне дечије, народне и 
популарне композиције на бар једном 
инструменту 

 

Музичко стваралаштво 
 

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 
 

 



 
 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 
складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета 

Садржај Трајање  Начин и поступак остваривања 
 

Врсте активности 

 
 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО 
КОМПОНОВАЊЕ 
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Првом целином  наглашено је поимање 

правилности у ритмичком кретању елемената, 

али и могућност да се слободно, без геометријске 

строгости, тумачи ритам.  

Кроз разговор са ученицима  приближити им саму 

проблематику те врсте сликања  
 

- разговор са ученицима 
- коришћење дидактичких 

средстава(репродукције) 
- сликање, цртање 

(демонстрација практични рад 
ученика) 

 

 
 
 

ЛИНИЈА 
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Потребно је ученицима објаснити сам значај 
линије као основног елемента цртежа а 
самим тим и основни елемент уметничких 
дела створених и у другим медијима. 
Помоћу слободно компонованих цртежа , 
посматрања и цртања према реалном  
предмету деци треба приблизити и основне 
карактеристике линије као што су 
интензитети и ритам 

- разговор са ученицима 
- посматрање 
- коришћење дидактичких 

средстава(репродукције) 
- цртање (практични рад 

ученика уз сугестије 
наставника) 

 

 
 
 
 

ОБЛИК 
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Као и код линије потребно је потенцирати 
сам значај облика  у природи и у уметности. 
Битно је ставити акценат на саме 
карактеристике облика и врсте облика. Кроз 
практичан рад у више ликовних техника, 
разне вежбе, посматрање развијати код 
деце способност да  размишљају о самом 
уметничком делу, односу облика у делу , 
коришћење облика из природе као мотива 
или повода за стварање нових у самом раду. 

- разговор са ученицима 
- посматрање 
- коришћење дидактичких 

средстава  
- сликање , цртање 

(демонстрација практични рад 
ученика) 

 
 



 
 

ОРНАМЕНТ 
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Уз разговор са децом и приказ репродукција 
објаснити сам поступак стилизовања биљног 
орнамента и кроз рад на изради орнамената 
апеловати  на њихову кративност  и вештину 

      -     разговор са ученицима 
- коришћење дидактичких 

средстава(репродукције) 
- сликање, цртање (практични 

рад ученика) 

 
 

СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 
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Полазна основа за израду колажа се 
разликује од било које друге технике. 
Користимо новински папир у боји јер је 
далеко богатији у колориту од обичног колаж 
папира и даје нам далеко већу слободу и 
могућности да се  искажемо 

- разговор са ученицима 
- посматрање 
- коришћење дидактичких 

средстава(репродукције) 
- колаж  (практични рад ученика 

уз сугестије наставника) 

 
 
 

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
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Имајући у виду велики значај визуелних 
комуникација и потребе развијања критичке свести 
код деце,  овом целином назначена је важност 
стварања и декодирања визуелне шифре. Треба 
предочавати деци да је визуелно споразумевање 
исход непосредног опажања свакодневног 
окружења и да има образовно-васпитни 
карактер 

- разговор са ученицима 
- коришћење дидактичких 

средстава  
- сликање, цртање 

(демонстрација практични рад 
ученика из области дизајна) 

 
 

ОБЛИКОВАњЕ И    
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 
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Употребни предмети су нешто што нас 
свакодневно окружује и самим тим могу бити 
врло инспиративни  за децу као простор за 
деловане при изради радова. Кроз разговор 
и практичан рад  треба ставити акценат на 
креативност деце, њихову способност да 
препознају предмете из свакодневне 
употребе као нешто што је могуће 
искористити као материал за стварање 
уметничког дела. 

- разговор са ученицима 
- коришћење модерних , 

мултимедијалних дидактичких 
средстава  

- вајање, колаж, (демонстрација 
практични рад ученика из 
области дизајна) 

 
 

 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО 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)  

 
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) 
основне из-ражајне могућности 
класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних умет-ности  
ЛК.2.1.2. 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, 

мотиви, идеје...) 

Визуелних уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује 
утисак)  

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 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 

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 

ЛК.2.3.1. 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 уметности  



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...)  
ЛК.1.3.4. зна неколико примера 
примене визуелних уметности у 
свакодневном животу  

ЛК.3.3.3. користи друга местаиизворе (нпр. 
библиотека, интернет...) да би проширио 
своја ШММ и визуелнихних уметности  
ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и 
утицај  уметности и других области живота  

 
 

 

Историја 

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 дискутју 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 истројског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и 
развијању националог и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 
 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
1.Увод 

Прошлост(појам),историјски 
извори 
Хронологија 
Историја- наука о 
прошлости 

 
5 

- монолошка метода  
-дијалошка метода 
-илустративна метода 
-коришћење различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрације,шеме,графиконе 
исписивање основних појмова 
на табли 

-активно слушање 
 
-учешће у разговору 
 
-гледање 
илустрација 
 
-гледање 
илустрација и 
графикона  Основне одлике 3 -- монолошка метода  



2.Праисторија праисторије -дијалошка метода 
-илустративна метода 
-текстуална метода 
- постепено увођење ученика у 
главне 
појмове историје као науке 
 -исписивање основних појмова 
на табли 
-писмене провере 
 

 
-читање текстова 
 
-бележење у свеску 
 
 
 
-рад са историјским картама 
и атласом 
 
 
Усмене и писмене провере  
Израда табела 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.Стари век 

 
Најстарији период грчке 
историје  
Грчки полиси - Спарта и 
Атина  
Грчко-персијски ратови и 
Пелопонески рат  
Грчка култура (религија, 
олимпијске игре,  
Грчка култура (уметност, 
наука, свакодневни живот). 
Хеленистичко доба и 
његова  
Постанак Рима  
Рим - светска сила старог 
века  
Рим у доба царства  
Римска култура  
Пад Западног римског 
царства  
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- монолошка метода  
-дијалошка метода 
-илустративна метода 
-текстуална метода 
- исписивање осн.појмова на 
табли 
-припремање задатака за 
вежбање и 
утврђивање градива 
-континуирано припремање за 
часове и 
планирање на месечном и 
годишњем  нивоу 
-писмене провере 

 
 
 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Историја 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
Увод 

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 
  

  

 
 
Праисторија 

ИС.1.1.2; именује и разликује основне 
временске одреднице  
ИС.1.1.3; зна поделу на праисторију и 
историју 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.1.2.3; репознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој 
историјској појави,догађају и личности је реч 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми слике 
 

 
ИС.2.2.2 уме да закључи о којем 
историјском феномену је реч на основу 
карактеристичних сликовних 
историјских извора 

 

ИС.3.1.2.уме да објасни 

специфичности важних историјски 
хпојмова и да их примени у 
одговарајућем и сторијском 
контексту 

 



 
 
 
 

Стари век 

ИС.1.1.4; уме да одреди којем веку припадају 
важне године из прошлости 
ИС.1.1.6; препознаје значење основних 
појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.8 именује најважније појаве из опште 
историје зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и 
опште 
ИС.1.1.9  зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји из 
националне и опште 
ИС,1.2.1..препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој 
историјској појави,догађају и личности је реч 
ИС.1.2.3. 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.2.1.1. уме да повеже личност и 
историјски феномен са одговарајућом 
временском одредницом и историјским 
периодом 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 
 
ИС.2.2.2 уме да закључи о којем 
историјском феномену је реч на основу 
карактеристичних сликовних 
историјских извора 

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 
ИС3.1.2. уме да објасни 
специфичности важних историјски 
хпојмова и да их примени у 
одговарајућем и сторијском 
контексту 
ИС3.1.6. уме да закључи зашто је 
дошло до одређених историјских 
догађаја и које су последице важних 
историјских дешавања 

 
 

ГЕОГРАФИЈА 
ЦИЉ:  Настава географије треба да допринесе: 
упознавању и разумевању појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу 
разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у гeографском омотачу 
картографском описмењавању и употреби географских карата у свакодневном животу 
развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору и времену 
развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Увод 

 

Увод 
Увод у програмске садржаје 

 
      1 

Упознавање ученика са циљевима, задацима  
и програмским саджајима географије за пети  
разред 

 
 
Слушање, разговор о томе како је  
географија добила име, о предмету  Васиона и Земља Васиона и Земља  Стицање знања о основним објектима,  



 -галаксија 
-Сунчев систем 
-сателити и мала тела Сунчевог 
 система 
-облик и величина Земље 

 
    4+2 

појавама и процесима у васиони,  
стицање знања о Сунчевом систему 

проучавања и подели 
Слушање, дијалог, коришћење  
предходно стечених знања, коришћење 
глобуса и фотографија, описивање 
 
 
 
 
Слободно комуницирање, слушање 
описивање, посматрање, 
истраживање, коришћење  
географских карата, глобуса и компаса 
Слушање, разговор, коришћење  
глобуса и географске карте, 
посматрање и описивање 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посматрање, слушање, дијалог, 
коришћење слика, географских карата 
глобуса 
Разговор о предходно стеченим  
знањима, слушање, коришћење слика, 
географских карата и глобуса 

Географска карта 

 

Географска карта 
-географска мрежа 
-одрељивање географске ширине и 
 дужине 
-садржај географске карте 
-математички елементи карте 
-географски елементи карте  
и оријентација карте 

 
 
 
 

     6+2 

Упознавање ученика са значајем употребе  
географске карте и са садржином географске  
карте. 
Одређивање географске ширине и 
дужине, оријентација карте 

Планета Земља 

 

Планета Земља 
Земљина кретања 
-ротација Земље 
-револуција Земље 
-топлотни појасеви на Земљи 

 
 
     2+2 

Стицање знања о ротацији и револуцији  
Земље и њиховим последицама. 
Обрадом ове теме указује се на промене које  
се дешавају на Земљи услед њеног кретања 

Унутрашња грађа и 
рељеф 

 

Унутрашња грађа и рељеф 
Земље 
-постанак и унутрашња грађа 
Земље 
-литосферне плоче 
-вулкани и земљотреси 
рељеф:планине и равнице 
-обликовање рељефа дејством  
спољашњих сила 

 
 
 

     6+5 

Обрадом ове теме указује се на начин  
постанка и унутрашњу грађу 
Земље, стичу се знања о објектима, 
појавама и процесима у унутрашњости        
Земље као и у литосфери 

Ваздушни омотач 
Земље 

 

Ваздушни омотач Земље 
-упознавање атмосфере 
-време 
-клима 
-атмосфера је угрожена 

 
 

     4+2 

Упознавање са основним појмовима и  
процесима у атмосфери – слојеви  
атмосфере, елементи времена, типови климе 

 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

                                                                 ГЕОГРАФИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
        
 
           УВОД 
    

 
ГЕ 1.1.1.  зна да географија проучава и 
природу и људско друштво 
ГЕ 1.1.2.  зна основну поделу  
географије (физичка, друштвена и 
регионална) 

 
ГЕ 2.1.1.  разуме зашто је 
географија једна од најстаријих 
наука 
ГЕ 2.1.2.  разликује појмове 
литосфера, атмосфера, 
хидросфера и биосфера 
ГЕ 2.1.3.  разликује и именује 
географске 
 дисциплине 

ГЕ 3.1.1.  схвата интересовање 
првих људи за Земљу и остала 
небеска тела 
ГЕ 3.1.2.  уочава повезаност 
географије са другим наукам 
ГЕ 3.1.3.  разуме међузависност 
природе и људског друштва 
ГЕ 3.1.4.  уочава значај географије 
за опште образовање и културу 

 
 
     ВАСИОНА 
             И 
       ЗЕМЉА 
 

ГЕ 1.2.1.  именује небеска тела у 
Сунчевом систему и наводи њихов 
распоред 
ГЕ 1.2.2. описује облик Земље и 
препознаје појаве и процесе везане за 
њена кретања 
ГЕ 1.2.3. уме да на географској карти 
покаже континенте и мора 

 
ГЕ 2.2.1. разликује појмове: 
васиона, сунчев систем, галаксија, 
светлосна година... 
ГЕ 2.2.2. описује небеска тела и 
њихова кретања 
ГЕ 2.2.3. разликује сазвежђа и 
звездане 
системе 

ГЕ 3.2.1. уме да прати појаве које 
се периодично јављају на Земљи и 
на небу и то повезивати са 
Земљиним кретањима 
ГЕ 3.2.2. уме да се оријентише 
помоћу Великих и Малих кола и 
звезде Северњаче 
ГЕ 3.2.3. препознаје и именује 
Месечеве 
 мене 

 
 
 
 
 
   ГЕОГРАФСКА КАРТА 
 

 
 
ГЕ 1.1.1.  разуме појам оријентације и 
наводи начине оријентисања 
ГЕ 1.1.2.  наводи  начине представљања 
Земљине површине (глобус и географска  
карта) 
ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 

ГЕ 2.1.1.  одређује стране света у 
простору и на географској карти 
ГЕ 2.1.2.   одређује положај места 
и тачака 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 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске 
карте 
ГЕ 3.1.2.  уме да користи размер и 
размерник за одређивање 



ГЕ 1.1.4. разликује паралеле и меридијане 
 

ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 
географске податке:на немој карти, 
картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, 
знацима...), графиком, табелом и 
схемом 

растојања на карти и у природи 
ГЕ 3.1.3.  разликује карте према 
размери и садржају и уме да их 
користи 
 

 
          ПЛАНЕТА 
           ЗЕМЉА 
 
   Земљина кретања 
 
 
 
 
 
 

 
 
ГЕ 1.2.1.  зна појам ротације и револуције 
ГЕ 1.2.2. зна да опише обртање Земље 
око њене замишљене осе-ротација 
ГЕ 1.2.3. зна да опише обртање Земље 
око Сунца-револуција 
 
 
 
 

 
ГЕ 2.2.1. може да дефинише 
Земљину замишљену осу 
ГЕ 2.2.2. описује привидно 
кретање Сунца у току дана и у току 
године 
ГЕ 2.2.3.  именује топлотне 
појасеве и уме да одреди положај 
топлотних појасева на карти и на 
глобусу 
 

 
 
ГЕ 3.2.1.  може да опише 
последице ротације:смена 
обданице и ноћи, разлике у 
времену 
ГЕ 3.2.2.  може да опише 
последице обиласка Земље око 
Сунца и нагнутост Земљине осе: 
смена годишњих доба 
 

 
 
 
 
      Унутршња 
        грађа и  
        рељеф  
        Земље 
 
 
 
 
 
 

 
ГЕ 1.2.1.  зна унутрашњу грађу Земље 
(језгро и омотач језгра) и на слици или 
моделу може да уочи наведене слојеве 
ГЕ 1.2.2. именује стене које улазе у састав 
Земљине коре (магматске, седиментне, 
метаморфне) 
ГЕ 1.2.3. именује споља. силе (ветар, 
вода, лед) 
 
 
 
 
 

 
ГЕ 2.2.1.  зна  шта су фосили и да 
се помоћу њих може утврдити 
старост стена 
ГЕ 2.2.2.  зна да је Земља 
изграђена од више литосферних 
плоча које се стално крећу 
ГЕ 2.2.3.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
 
 
 
 

 
ГЕ 3.2.1.  разуме  да је кретање 
литосферних плоча условљено 
кретањем магме у омотачу језгра 
ГЕ 3.2.2.  именује унутрашње силе 
Земље (Земљина 
гравитација,унутрашња топлота 
Земље) и описује њихов утицај на 
настанак рељефа на Земљиној 
површини  
ГЕ 3.2.3. зна како долази до 
набирања и раседања Земљине 
коре 
   



 
 
 
 Ваздушни омотач Земље 
 

ГЕ 1.2.1.  именује слојеве атмосфере 
(тропосфера, стратосфера, мезосфера, 
термосфера) 
ГЕ 1.2.2. може да наведе састав 
атмосфере (гасови, чврсте честице и 
водена пара) и загађиваче атмосфере 
 ГЕ 1.2.3. разликује време и климу 
 ГЕ 1.2.4. именује временске елементе 

 
ГЕ 2.2.1. може да опише одлике 
тропосфере 
ГЕ 2.2.2.  разуме значај атмосфере 
за опстанак живог света на Земљи 
ГЕ 2.2.3.  именује временске или 
метеоролошке елементе (сунчева 
светлост, температура ваздуха, 
ваздушни притисак, ветар, 
влажност ваздзха, облачност, 
падавине) и може да их опише 
ГЕ 2.2.4.  разуме значај временске 
прогнозе за човека и његове 
делатности 
 

 
ГЕ 3.2.1.  објашњава међусобну 
условљеност метеоролошких 
елемената 
ГЕ 3.2.2.   анализира табеле и 
клима-дијаграме и доноси 
закључке 
ГЕ 3.2.3.  именује основне типове 
климе на Земљи и описује њихове 
одлике 
ГЕ 3.2.4.   уме да уцрта зонални 
распоред типова климе на немој 
карти методом бојења и 
реонирања 
 

 
 
 
 

МАТЕМАТИКА  

ЦИЉ наставе математике јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
зависности у природи и друштву, да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 
задатака из животне праксе, да представља основу 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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Скупови 

 Скуп, елементи, подскуп, 
једнакост скупова, празан 
скуп . Венови 
дијаграми.Операције са 
скуповима – пресек унија 
разлика.  Речи: „и”, „или”, 
„не”, „сваки”, „неки”.  
Обнављање својстава скупа 
N (природних бројева) и 
скупа N0 (природних бројева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се 
осмишљава појам скупа као најопштији у односу на друге 
појмове математике, што доприноси изграђивању 
математичког језика и уноси прецизност у изражавању. 
Настава о скуповима у V разреду треба да представља 
известан корак напред у односу на оно што је ученицима 
већ познато. Потребно је, на разноврсним примерима, 
користити одговарајуће симболе (знаке) и уочавати 
законитости скуповних операција уз помоћ Венових 
дијаграма. На подесним примерима треба илустровати 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
црта 
дијаграме 



нез нуле)  16  употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи. При раду с 
дијаграмима ове речи ће се везивати за скуповне 
операције и релације. Задржати се на два скупа. 
Обновити својства скупова N и N0 (бити претходник или 
следбеник) и подсетити се придруживања бројева 
тачкама бројевне праве. Наставити с даљим 
изграђивањем појмова: бројевни израз, променљива, 
израз с променљивом и придруживање (повезано с 
рачунским операцијама, одговарајућим једначинама и 
неједначинама), користећи при томе и термине: израз, 
формула (уместо релација, јер се уобичајено каже - 
напишите формулу за израчунавање обима квадрата и 
сл.), исказ. Мада се појам пресликавања (функције), као и 
сам термин, не уводе, треба уочавати и наводити 
примере једноставнијих (функцијских) зависности у 
разним областима (откривање правила придруживања, 
придруживање по датом правилу: бројева - бројевима, 
бројева - дужима, бројева - површима, бројева - именима 
и др.). При томе нарочито помаже коришћење дијаграма и 
табела (табела вредности израза, табела резултата неког 
пребројавања или мерења и др.). Користити се поменутим 
дијаграмима и табелама. 

решава 
задатке о 
скуповима 
израчунава 
вредности 
израза са 
променљивом
, примењује 
скуповне 
операције на 
геометријским 
објектима, 
решава 
задатке из 
дељивости 
одређује НЗД 
и НЗС, рачуна 
са 
разломцима 
решава 
практичне 
задатке 
користећи 
разломке, 
црта 
осносиметрич
не фигуре 
конструише 
симетрале 
дужи и угла 
Конструише 
нормалу 
примењује 

стечена знања 
у задацима.  

Скупови 
тачака  

 
 
Основни геометријски 
објекти: Права, дуж, 
полуправа, раван. 
Изломљене линије; области. 
Кружница (кружна линија), 
круг. Кружница и права; 
тетива и тангента. 

12   

   Геометријски објекти се развијају као идеје које настају у 
процесу опажања модела реалног света, а такође и путем 
њиховог представљања геометријским сликама. Као и у 
класичној Еуклидовој геометрији, ти објекти су 
континуиране целине, међу којима се успостављају 
односи  инцидентности, а у 5. разреду бројевна права ће 
се даље попуњавати бројевима, што ће касније водити 
њеном поимању као скупу тачака, а преко тога и поимању 
других геометријских објеката на тај начин. Напоменимо 
да се под појмовима "круг" и "многоугао" подразумевају 
делови равни које чине граничне линије с њиховим 
унутрашњим областима. 

Дељивост 
бројева 

Дељење у скупу N0 
(једнакост a=bq+r, 0≤r 
Појам дељивости; чиниоци и 
садржаоци природног броја. 
Дељивост декадним 

12  

   Подсетити да дељење у скупу природних бројева без 
остатка није увек могуће, увести дељење с остатком. 
Објашњавајући релацију a= bq+ r  , где је а дељеник, b 
делилац, q количник, а r остатак. Увести појам дељивости, 
чинилаца и садржалаца природног броја. Правила 



јединицама. Дељивост са 2, 
5, 3. Дељивост са 4 и 9. 
Прости и сложени бројеви. 
Растављање природних 
бројева на просте чиниоце. 
Заједнички делилац и 
највећи заједнички делилац. 
Заједнички садржалац и 
најмањи заједнички 
садржалац. 

дељивости појединим бројевима, појмови простог и 
сложеног броја, растављање природних бројева на просте 
чиниоце и одређивање НЗД и НЗС имају своју примену 
код разломака (скраћивање, проширивање, довођење 
разломака на једнаке имениоце и др.). 

Мерењима и 
апроксимација
ма као и 
решавањем 
проблема  
ученици 
долазе до 
концептуалних 
знања.  

Угао 

Угао (појам, елементи, 
обележавање). Централни 
угао; кружни лук и тетива. 
Преношење углова. Врсте 
углова (опружен, прав, 
оштар, туп, пун угао). 
Упоређивање углова. 
Мерење углова (јединице: 
степен, минут, секунд; 
угломер). Сабирање и 
одузимање углова. Појам 
комплементних и 
суплементних углова. 
Суседни, упоредни и 
унакрсни углови. Паралелне 
праве с трансверзалом и 
углови које оне чине. Углови 
с паралелним крацима. 

20   

     Угао треба схватити као део равни који чине две 
полуправе са заједничком почетном тачком заједно с 
облашћу између њих. Без фиксирања јединице мере 
треба показати како се упоређују дати углови и како се 
они класификују. Однос између централног угла и 
одговарајућег лука, односно тетиве, треба утврдити 
експериментално ("преношењем"). То исто, такође, 
користити за увођење појма јединице за мерење углова. 
Конструисати угао једнак датом углу. Увести појмове 
суседних, упоредних и унакрсних углова. Уочавати те 
углове у разним геометријским конфигурацијама. 
Дефинисати праве углове као углове једнаке својим 
упоредним угловима. Истаћи чињеницу да краци правог 
угла одређују нормалне праве. Коришћењем односа 
углова које чини пар паралелних правих с трансверзалом, 
изводити односе углова с паралелним крацима, и др. Не 
морају се уводити посебни називи за парове неких углова 
уз трансверзалу паралелних правих (сагласни, супротни и 
наизменични). 

Разломци 

Појам разломка облика a/b. 
Проширивање и скраћивање 
разломака. Упоређивање 
разломака. Децимални 
запис разломка. Превођење 
децималног записа 

разломка у запис облика 
а

б
 

Заокругљивање бројева . 
Придруживање тачака 
бројевне полуправе 

62   

Ова тема је основна у V разреду и неопходно је да се она 
добро усвоји. Највећу пажњу посветити операцијама с 
разломцима и децималним записима бројева. Раније су 
ученици упознали разломак као део целине, а сада се 
овај појам проширује: разломак се уводи и као количник 
два природна броја, а затим и као размера. Упоређивање 
разломака и основне операције с њима важно је 
обављати упоредо у обичном и децималном запису. 
Увежбавати и истицати својства ових операција. Код 
операција с тзв. мешовитим бројевима довољно је 



разломцима. Основне 
рачунске операције с 
разломцима (у оба записа - 
обичном и децималном) и 
њихова својства. Изрази. 
Једначине и неједначине у 
скупу позитивних 
рационалних бројева. 
ритметичка средина. 
Основна неједнакост: за p < 
q, p < (p + q)/2 < q. Између 
свака два рационална броја 
налази се рационалан број 
(тј. неограничен број њих), 
јер је скуп рационалних 
бројева густ у себи. Размера 
и њене примене (алгебарска 
и геометријска 
интерпретација). 

узимати само најпростије случајеве. Уопште, треба 
избегавати гломазне разломке. Упознати се са начинима 
заокругљивања бројева. Илустровање операција на 
бројевној правој (полуправој) повећава степен 
разумевања и свесног усвајања ове сложене материје за 
ученике петог разреда. Одговарајућим једначинама и 
неједначинама треба посветити довољну пажњу. Водити 
рачуна о ограничењима (нпр. 0 ≤ x + a < b). Важно је 
правилно формирање и разумевање појма размере 
(преко упоређивања истоимених величина). Оспособити 
ученике за њено коришћење у пракси: при цртању и 
читању разних планова, карата, графикона; при 
одређивању растојања (коришћењем мапа или слично); 
при решавању проблема поделе у датој размери (и ништа 
више) и при повећавању и смањивању слика 
(геометријских и других). Обраду овог градива подредити 
практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим 
садржајима математике и оних у другим областима 
(географија, техничко образовање, ликовно васпитање и 
др.). Увести појам двојног разломка и објаснити га као 
дељење два разломка. Реализација свих садржаја ове 
теме треба у највећој мери да буде повезана с 
решавањем разних практичних проблема 

Осна 
симетрија 

Осна симетрија у равни. 
Симетричне тачке; 
симетричност двеју фигура у 
односу на праву. Оса 
симетрије фигуре. 
Симетрала дужи и 
симетрала угла; 
конструкције 

 

Битни садржаји које обухвата ова тема су: илустровање 
осне симетрије уз помоћ модела, коришћењем природних 
ситуација и квадратне мреже (као уводни корак), 
уочавање својстава која остају непромењена, 
конструкција осно- симетричних тачака и фигура 
(конструкција нормале на дату праву кроз дату тачку и 
др.), конструкције симетрале дужи и симетрале угла, као и 
неке њихове једноставније примене 

 
 
 

 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 Математика   

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 
СКУПОВИ ТАЧАКА  

MA.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) 
 
MA.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) 
 

  

 MA.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) 
 
 
 

MA.2.3.1. одреди суплементне 
и комплементне углове, 
упoредне и унакрсне углове; 
рачуна са њима ако су 
изражени у целим степенима 
 
 

MA.3.3.1. рачуна са угловима 
укључујући и претварање 
угаоних мера; закључује 
користећи особине паралелних 
и нормалних правих, 
укључујући углове на 
трансверзали 
 
 

ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 

MA.1.1.5. дели са остатком 
једноцифреним бројем и зна када је 
један број дељив другим 

MA.2.1.3. примени основна 
правила дељивости са 2, 3, 5, 9 
и декадним јединицама 
 
 

MA.3.1.2. оперише са појмом 
дељивости у проблемским 
ситуацијама 

РАЗЛОМЦИ 

MA.1.1.1. прочита и запише различите 
врсте бројева (природне, целе, 
рационалне) 
 
MA.1.1.2. преведе децимални запис 
броја у разломак и обратно 

MA.2.1.1. упореди по величини 
бројеве записане у различитим 
облицима 

 
MA.2.1.4. користи бројеве и 
бројевне изразе у једноставним 

MA.3.1.1. одреди вредност 
сложенијег бројевног израза 

 
MA.3.1.3. користи бројеве и 
бројевне изразе у реалним 



 
MA.1.1.3. упореди по величини бројеве 
истог записа, помажући се сликом кад 
је то потребно 
 
MA.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 
 
MA.1.2.1. реши линеарне једначине у 
којима се непозната појављује само у 
једном члану 

MA.1.1.5. дели са остатком 
једноцифреним бројем и зна када је 
један број дељив другим 

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у 
којима се непозната појављује само у 
једном члану 

реалним ситуацијама 

MA.2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним 
задацима 

 

 

ситуацијама 

 

ОСНА СИМЕТРИЈА 
 MA.2.3.6. уочи осносиметричне 

фигуре и да одреди осу 
симетрије; 

 

 
 

БИОЛОГИЈА 
ЦИЉ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем објективно-васпитних садржаја упознају основне 
појмове о живом свету, његовом историјском развоју, природним појавама и законитостима које у њему владају. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

1. УВОД 

Биологија  и њен 
значај 
Како се природа 

 
 
 
 

На интересантан начин приближити 
ученицима појам и значај биологије као 
науке значајне за напредак човечанства и 
одрживог развоја. Оспособити ученике за 

 
 
 
Разговор 



упознаје 
Лабораторијски 
прибор, 
лупа и микроскоп 
(вежбе) 
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руковање једноставним лабораторијским 
прибором, лупом и микроскопом и 
научити их да израде једноставне 
привремене микроскопске препарате. 

Посматрање 
Праћење 
Лабораторијске вежбе 
Техника микроскопирања 
Праћење практичног рада и 
постугнућа ученика 

2. ОСОБИНЕ ЖИВИХ 
БИЋА 

И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОГ СВЕТА 

Особин живих бића 
Ћелија 
Једноћелијски и 
вишећелијски 
организми 
Класификација 
живих бића у пет 
царстава 
Вируси 
Бактерије 
Протисти 
(информативно 

 
 
 
 
 

12 

Уз помоћ природних материјала, 
визуелног ефекта презентације и 
савремених информационих достигнућа 
олакшати ученицима упознавање 
основне јединице грађе живих бића и 
разноврсности живих бића. 

 
 
Коришћење 
мултимедијалних 
презентација 
Микроскопирање и израда 
привремених 
микроскопских препарата 
Интернет 

3. ЦАРСТВО 
БИЉАКА- ГРАЂА И 

ЖИВОТНИ 
ПРОЦЕСИ 

Ботаника, Свет 
биљака, Грађа 
биљака, Корен, 
Стабло, Лист, 
Животни процеси, 
Цвет, Плод, Семе, 
Вегетативно 
размножавање 
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Схватање појма ботанике као научне 
области  
биологије уз помоћ природних материјала 
Оспособити ученике да препознају 
основну спољашњу грађу биљних органа 
Схватање значаја животних процеса 
извођењем огледа 

 
Изласци у природу 
Прикупљање природних 
материјала 
Практичан рад 
Експеримениисање 
Посматрање 
Праћење 
Коришћење 
мултимедијалних 
презентација 

4. РАЗНОВРСНОСТ 
БИЉАКА, ЗНАЧАЈ 

И ЗАШТИТА 

Алге, Маховине, 
Папратнице, 
Голосеменице, 
Скривеносеменице, 
Јестиве и лековите 
биљке, Житарице, 
Хербар 

17 Уз помоћ природног материјала и 
визуелног ефекта презентације олакшати 
ученицима упознавање 
разноврсности биљака 
Указивање на основне елементе заштите 
и степен угрожености биљака 
делатностима човека у природи 

Коришћење 
мултимедијалних 
презентација 
Изласци у природу 
Прикупљање природног 
материјала 
Практичан рад 
Посета резервату природе 
Засавица 
За реализацију ове 
наставне теме успоставити 
корелацију са наставним 



предметом географија 

5. ЦАРСТВО ГЉИВА 

Гљиве, Лишајеви, 
Биодиверзитет 
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Упознавање царства гљива и његових 
основних карактеристика коришћењем 
природних материјала, визуелног ефекта 
презентације и огледа  
Упознавање са појмом и значајем 
биодиверзитета 

Коришћење 
мултимедијалних 
презантација 
Микроскопирање и израда 
привремених 
микроскопских препарата 
Изласци у пророду 
Прикупљање природног 
материјала 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

БИОЛОГИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1. УВОД 

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. 2.1.1. примењујекритерикуме 
за разликовање живог од неживог 
на карактристичном биолошком  
материјалу (препаратима,  
огледима) 
 
 

3.6.1 разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 

2. ОСОБИНЕ ЖИВИХ 
БИЋА 

И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 
СВЕТА 

1.1.1 уме да наведе основне 
карактеристике живог света 
1.1.2 разликује живу и неживу природу у 
непосредном окружењу и у типичним 
случајевима 
1.1.3 препознаје основне сличности и 
разлике у изгледу и понашању биљака и 
животиња 
1.1.4 уме да наведе називе пет царстава и 
познаје типичне представнике истих 
1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични животни 

2.1.1 примењује критеријуме за 
разликовање живог од неживог на 
карактеристичном биолошком 
материјалу (препаратима, 
огледима) 
2.1.2  познаје и користи 
критеријуме за разликовање 
биљака и животиња и примењује 
их у типичним случајевима 
2.1.3 познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа кола/класе 
2.1.4  уме да објасни везу између 
промена у просторном и 
временском окружењу и промена 

3.1.1 примењује критеријуме за 
разликовање живог од неживог у 
граничним случајевима и у 
атипичним примерима (вируси, 
делови организама, плодови и сл.) 
3.1.2 уме да објасни зашто је 
нешто класификовано као живо 
или као неживо 
3.1.3 разуме критеријуме по 
којима се разликују биљке и 
животиње и уме да их примени у 
атипичним случајевима 
3.1.4 познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа класе/реда 



процеси и зна основне карактеристике 
грађе такве ћелије 
1.2.2 зна да је ћелија најмања јединица 
грађе свих вишећелијских организама у 
чијим одељцима се одвијају разноврсни 
процеси, и зна основне карактеристике 
грађе тих ћелија 
1.2.3 зна основне карактеристике грађе 
биљака, животиња и човека и основне 
функције које се обављају на нивоу 
организма 
 

које се дешавају код живих бића у 
околностима када делује мањи 
број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или 
организме 
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.) 
2.2.2 зна и упоређује сличности и 
разлике између нивоа 
организације јединке: зна да се 
ћелије које врше исту функцију 
групишу и образују ткива, ткива са 
истом функцијом органе, а органи 
са истом функцијом системе 
органа 

најважнијих група 
3.2.2 разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну 
функционалну условљеност 
 

3. ЦАРСТВО БИЉАКА- 
ГРАЂА И ЖИВОТНИ 

ПРОЦЕСИ 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе 
биљака и основне функције које се 
обављају на нивоу организма 
1.2.4 познаје основну организацију органа 
у којима се одвијају различити животни 
процеси 
1.2.5 разуме да је за живот неопходна 
енергија коју организми обезбеђују 
исхраном 
1.2.6 разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића (дисање, 
надражљивост, покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
1.2.7 зна да организми функционишу као 
независне целине у сталној интеракцији 
са околином 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје 
потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о процесима 
размножавања 
1.4.3 уме на задатом примеру да одреди 
материјалне и енергетске токове у 

2.2.4 разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у ћелији 
и да се то назива метаболизам 
2.2.5 разуме да биљне ћелије, 
захваљујући специфичној грађи, 
могу да везују енергију и стварају 
(синтетишу) сложене (хранљиве) 
материје 
2.2.6 разуме да и у биљној и у 
животињској ћелији сложене 
материје могу да се разграђују, 
при чему се ослобађа енергија у 
процесу који се назива дисање 
2.3.1 разуме основне разлике 
између полног и бесполног 
размножавања 
2.3.2 разуме механизам настанка 
зигота 
 

3.6.1 разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2 уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.5 зна, уз одговарајуће 
навођење наставника, самостално 
да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам 
одабере 
3.2.4 разуме да је у остваривању 
карактеристичног понашања 
неопходна функционална 
интеграција више система органа 
и разуме значај такве интеграције 
понашања за преживљавање 
3.2.5 разуме сличности и разлике 
у интеграцији грађе и функције 
јединке током животног циклуса 



екосистему, чланове ланаца исхране и 
правце кружења најважнијих супстанци 
(воде, угљеника, азота) 

4. РАЗНОВРСНОСТ 
БИЉАКА, ЗНАЧАЈ И 

ЗАШТИТА 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе 
биљака и основне функције које се 
обављају на нивоу организма 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје 
потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о процесима 
размножавања 
1.4.6 разуме утицај човека на биолошку 
разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 
интензивна пољопривреда, отпад) 
1.4.8 зна шта може лично предузети у 
заштити свог непосредног животног 
окружења 

2.4.9 разуме значај природних 
добара у заштити природе 
(националних паркова, природних 
резервата, ботаничких башта, зоо-
вртова) 
2.5.3 зна како се чува хранљива 
вредност намирница 
 

3.2.3 разуме узроке развоја и 

усложњавања грађе и функције током 

еволуције 

 

5. ЦАРСТВО ГЉИВА 

1.2.7 зна да организми функционишу као 
независне целине у сталној интеракцији 
са околином 
1.4.3 уме на задатом примеру да одреди 
материјалне и енергетске токове у 
екосистему, чланове ланаца исхране и 
правце кружења најважнијих супстанци 
(воде, угљеника, азота) 

2.2.4 разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у ћелији 
и да се то назива метаболизам 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tехничко и информатичко образовање 

 
ЦИЉ: Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко – 

технолошким развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем техничког мишљења, 
техничке културе, радних вештина и културе рада. 

  
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

У
В

О
Д

 

-Природни ресурси на Земљи: 
материја, енергија, простор и 
време 
Појам технике и технологије. 
Утицај развоја технике на 
живот на Земљи 
-Предмет и значај техничког и 
информатичког образовања 
-Рад и организација радног 
места у кабинету и примена 
мера заштите на раду 
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-Упознати ученике са техником, техничким 
достигнућима и значајем техничког и 
информатичког образовања и организацијом 
рада у кабинету за техничко  образовање, 
организацијом радног места 
-Омогућити ученицима да упознају 
специфичности рада у кабинету техничког 
образовања 
-Посебну пажњу треба посветити заштити на 
раду приликом коришћења алата 

-Упознати ученике са техником, 
техничким достигнућима и 
значајем техничког и 
информатичког образовања и 
организацијом рада у кабинету 
за техничко  образовање, 
организацијом радног места 
-Омогућити ученицима да 
упознају специфичности рада у 
кабинету техничког 
образовања 
-Посебну пажњу треба 
посветити заштити на раду 
приликом коришћења алата 



 

Г
Р

А
Ф

И
Ч

К
Е

 К
О

М
У

Н
И

 К
А

Ц
И

Ј
Е

 

 

-Моделовање  од идеје до 
реализације 
-Техничко цртање као основ 
графичке комуникације 
-Скица, технички цртеж 
-Формати папира, врсте 
линија у техничком цртању 
-Просторно приказивање 
предмета, техничко писмо 
-Размера, означавање мера 
на техничком цртежу 
-Основни прибор за техничко 
цртање 
-Модел (макета) – појам и 
графички приказ 
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-Уводећи их у алгоритам конструкторског 
моделовања ученике треба научити како се 
скицом може изразити идеја и како 
сеприменом правила (стандарда) израђује 
технички цртеж 
-Ученици треба да упознају формате папира 
-Оспособити ученике да правилно користе 
прибор за техничко цртање и развију 
вештину његовог коришћења 
-На разради своје идеје ученици треба да 
упознају врсте линија и њихову примену, да 
препознају начине просторног приказивања 
предмета, појам и елементе котирања 
-У току рада ученике уводити у појам врсте 
размере и оспособити их да умеју да нацртају 
технички цртеж у различитим размерама и да 
га искотирају 

-Усвајање техничког речника 
-Рад са радном свеском    
-Цртање задатих цртежа  
-Цртање, скицирање 
-Цртање уз помоћ прибора 
-Употреба цртежа, скица и 
шема 
-Индивидуални рад и рад у 
паровима  
-Рад на рачунару 
-Коришћење мултимедијалних 
садржаја 
-Примена стечених знања 
 



 

 

М
А

Т
Е

Р
И

Ј
А

Л
И

 И
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Ј
Е

 

 

-Појам и подела материјала 
(природни, вештачки).  
-Врсте и својства материјала 
(физичка, хемијска  и 
механичка): дрво, папир, 
текстил, кожа, пластични 
материјали. 
-Начин обраде материјала 
(принципи деловања алата за 
механичку обраду материјала, 
испитивање материјала) 
-Припрема за обраду 
-Правилно коришћење алата 
за ручну обраду материјала, 
извођење операција и 
заштита на раду: 
обележавање, сечење, 
завршна обрада (бушење, 
равнање, брушење) 
-Избор материјала, операција 
и алата и редоследа њихове 
примене 
-Рециклажа материјала и 
заштита животне средине 
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-Упознати ученике са појмом и поделом 
материјала (природни, вештачки) 
-Врсте и својства материјала (физичка, 
хемијска и механичка) објаснити на 
елементарном нивоу 
-Ученици треба да помоћу једноставног 
прибора упознају својства материјала 
(испитивање тврдоће, еластичности, 
обрадивости итд.) 
-Користити само оне врсте материјала који ће 
се употребљавати за моделовање и то: дрво, 
папир, текстил, кожу, пластични материјал 
-Начин обраде материјала реализовати 
упознавањем принципа деловања алата за 
механичку обраду материјала 
-Приказати правилно коришћење алата за 
ручну обраду материјала и извођење 
операција и заштита на раду: обележавање, 
сечење, завршна обрада (бушење, равнање, 
брушење) 
-Поступно увођење ученика у рад са алатом 
при извођењу разних операција мења 
суштински карактер наставе техничког 
образовања – обрада материјала тако 
постаје средство креативног изражавања, а 
не циљ у настави техничког образовања 

-Слободан разговор                   
-Ручни рад 
-Коришћење интернет 
претраживача 
-Анализирање 
-Коришћење мултимедијалних 
садржаја 
-Вежбање 
-Примена стечених знања 
 

 

Е
Н

Е
Р

Г
Е

Т
И

К
А

 

 

-Појам и значај енергије 
-Извори енергије (необновљиви, 
обновљиви и алтернативни) 
-Трансформација, коришћење и 
штедња енергије 
-Коришћење енергије сунца,  
ветра и воде 
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-Обновити наставне садржаје из природе и 
друштва и познавања природе који се односе на 
топлоту (сунце извор светлости и топлоте), воду 
(распрострањеност воде), ваздух (кретање 
ваздуха – ветрови), кретање и отпори кретању 
тела 
-Затим упознати ученике са прецизнијим појмом, 
врстама и значајем енергије за човечанство 
-Назначити основне изворе енергије без улажења 
у детаље 
-Упознати ученике са начином коришћења и 
претварања у неке корисне облике енергије 
сунца, воде и ветра као њима већ познатих 
извора енергије 
 

-Слободан разговор 
-Групни рад 
-Коришћење интернет 
претраживача 
-Анализирање 
-Коришћење мултимедијалних 
садржаја 
-Примена стечених знања 
-Вежбање 



 

О
Д

 И
Д

Е
Ј
Е

 Д
О

 Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
Ј
Е

 

 

-Алгоритам конструкторског 
моделовања од идеје до 
реализације 
-Упознавање елемената 
конструкторских комплета и 
начина њиховог повезивања у 
целину 
-Израда алгоритма модела 
према соптвеној идеји 
-Самосталан рад са 
конструкторсkим комплетима 
и готовим елементима према 
својој идеји 
-Техничка документација 
модела 
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-Прве реализације својих идеја ученици 
остварују употребом конструкторских 
комплета којима располаже кабинет за 
техничко образовање тј. без обраде 
материјала 
-Конструкторски комплети могу бити од 
различитих материјала: дрвета, пластичне 
масе или метала 
-Израда скице према сопственој идеји 
предходи даљем раду 
-Пошто у саставу комплета има разноврсних 
делова (осовине, точкови, зупчаници, разне 
врсте плочица, завртњи и др.) ученике треба 
упутити како се они међусобно спајају у 
одговарајуће целине 
-Са завршеним моделима ученици 
демонстрирају њихову функцију и намену 
-После демонстрације модели се растављају, 
а делови враћају на одговарајуће место 
-Ова наставна тема се протеже и кроз друге 
теме јер ученици кроз наредне наставне 
садржаје упознају пут од идеје до 
реализације односно од скице и техничког 
цртежа, преко упознавања техничких 
материјала до начина обраде материјала и 
коначне реализације идеје у поглављу 
модула 
-Објаснити ученицима да ће приликом 
материјализације своје идеје путем 
конструкторког моделовања уместо правих 
објеката израђивати моделе и макете 

-Слободан разговор 
-Употреба цртежа, скица и 
шема 
-Цртање уз помоћ прибора 
-Графичко представљање 
-Индивидуални и рад у 
паровима 
-Експериментисање 
-Илустровање 
-Вежбање 
-Анализирање 
 



С
А

О
Б
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А

Ћ
А

Ј
 

 

-Саобраћај (појам): врсте, 
структура, функција 
-Регулисање и безбедност 
друмског саобраћаја 
-Пешак у саобраћају 
-Бицикл у саобраћају 
-Хоризонтална, вертикална и 
светлосна сигнализација 
-Обавезе и одговорност 
учесника у саобраћају 
-Утицај саобраћаја на заштиту 
животне средине 
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-Дати општи преглед функционисања 
саобраћаја (појам): врсте, структура, 
функција 
-Тежиште је на друмском саобраћају и у том 
контексу бицикл у саобраћају 
-Ученици треба да се на интересантан и 
очигледан начин упознају са правилима и 
прописима кретања пешака и бицикла у 
јавном саобраћају, начине регулисања 
саобраћаја и безбедно кретање од школе до 
куће 
-За реализацију ових наставних садржаја, а 
за практично увежбавање могу се користити 
полигони у оквиру школе или саобраћајне 
макете које могу израдити и ученици на 
редовним часовима или у раду слободних 
активности 

-Слободан разговор 
-Рад на рачунару, решавање 
тестова из саобраћаја 
-Индивидуални рад 
-Вежбање 
-Анализирање 
-Примена стечених знања 
 

ИНФО 
РМА 

ТИЧКЕ 
ТЕХНОЛ
ОГИЈЕ 

-Увод у информатику и 
рачунарство 
-Примена рачунара 
-Рачунарски систем (основни 
делови, додатни уређаји и 
софтвер) 
-Повезивање и укључивање 
рачунара 
-Коришћење оперативног 
система рачунара, радно 
окружење 
-Програм за обраду текста 
-Програм за техничко цртање 
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-При реализацији ове тематске целине 
ученике треба упознати са основним 
појмовима у области информатике и 
рачунарства 
-Објаснити појмове ионформација и податак, 
шта је то рачунар и како ради 
-Навести примене рачунара у свакодневном 
животу 
-Ученицима објаснити појмове хардвер и 
софтвер, основне делове рачунара и 
периферијске уређаје 
-Упознати ученике са најосновнијим 
карактеристикама монитора, тастатуре, миша 
и кућишта рачунара, не упуштајући се у 
дубље теоријске расправе 
-Укратко објаснити функцију штампача и 
скенера 
 
-Код тумачења софтвера објаснити појмове 
програм и алгоритам  и разлику између 
системског и апликативног софтвера 
-Објаснити повезивање рачунара са 

-Рад на рачунару   
-Примена рачунара 
-Коришћење интернета 
-Коришћење интернет 
претраживача 
-Индивидуални и групни рад 
-Писање текста 
-Коришћење једноставнијих 
програма за цртање 
-Конструисање 
-Снимање 
-Штампање 
-Вежбање 
-Примена стечених знања 
 



периферијским уређајима у јединствену 
целину и то и практично реализовати 
-Објаснити елементе предње и задње стране 
кућишта 
-Обрадити поступке за правилно укључивање 
и искључивање рачунара 
-Ученицима објаснити појам радне површине 
и упоредити је са радним столом 
-Показати покретање програма са радне 
површине и из старт менија 
-Демонстрацију рада са програмима, као и 
рад са прозорима извршити на програмима 
који су ученицима блиски (Calkulator, Games, 
Paint …) 
-Оставити неколико часова за рад у 
наведеним програмима да кроз „игру“ 
овладају вештином рада мишем и тастатуром 
-Демонстрирати рад у сложенијим 
програмима, а нарочито оним који су у 
непосредној вези са програмским садржајима 
наставе техничког образовања 
-Омогућити ученицима да нацртају 
једноставан технички цртеж помоћу рачунара 
-Инсистирати на томе да сваки ученик 
самостално уради одређену операцију  у 
раду са рачунаром 
-Кроз реализацију модула утврдити пређене 
садржаје и повезати их са наставом 
техничког образовања 
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-Конструкторско моделовање: 
ученици се слободно 
опредељују за активност 
(пројекат), а на основу тога 
следи алгоритам: израда 
скице и техничког цртежа (у 
оловци или на рачунару), 
планирање и припрема 
потребног материјала, 
планирање редоследа и 
поступака обраде, 
реализација пројеката: израда 
модела према сопственој 
конструкцији од лако 
обрадивих материјала или 
конструкторских елемената 
-Практична примена знања о 
обликовању модела 
овладаним технологијама 
обраде и коришћењем 
материјала од: дрвета, 
хартије, влакана, текстила, 
коже, пластичних материјала 
и др. 
-Ученици који имају посебно 
интересовање за рад на 
рачунару могу користити 
софтвер за просторно 
моделовање и конструисање   
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-Пројекат који је настао проласком кроз све 
етапе од идеје до реализације треба да буде 
реализован у овом делу програма 
-У зависности од тежине рада за који се 
ученик определио могуће је урадити и више 
радова 
-Ученике треба упознати са могућношћу да 
се сами опредељују за одређену активност у 
оквиру дате теме, да могу реализовати своју 
идеју која је у складу са њиховим 
способностима, интересовањима и 
надареностима 
-При изради „пројекта“ ученици примењују 
раније стечено знање из пројектовања и 
конструкторског моделовања, а у модулима 
примењују раније стечена знања из 
обликовања материјала 
-Остварити корелацију са ликовним 
васпитањем 
-Ученици се могу определити и за рад на 
рачунару 

-Цртање, скицирање 
-Цртање уз помоћ прибора 
-Употреба цртежа, скица и 
шема 
-Моделовање машина и 
уређаја из конструкторских 
комплета  
-Рад у паровима, малим и 
великим групама 
-Вежбање 
-Примена стечених знања 
-Истраживање 
-Експериментисање 
-Анализирање 
 

 
 
 
 
 
 
 



Физичко васпитање 
ЦИЉ наставе 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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

ИНФОРМАТИВНИ 
Упознавање ученика са програмом рада 
у V разреду 

1 Разговор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трчања 
Скокови 
Бацања 

Издржаји 
 
 
 
 
 
 

Трчања 
Скокови 
Бацања 

Издржаји 
 
 
 

Правилно 
(рукометно 

држање тела) 
Разноврсна 

ТЕСТИРАЊА 

 
 
 
Провера телесне развијености : 
- висина 
- тежина 
Провера физичких способности : 
- брзина (трчање 30 м) 
- снага ногу (скок у даљ из места) 
- општа снага (бацање медицинке) 
- снага раменог појаса (згибови) 

5+5 
Објашњење 
Демонстрација 
Вредновање 

АТЛЕТИКА 

 
- развијање опште издржљивости 
(истрајно трчање) 
- ниски старт и спринт 
- скок у даљ (увинуће) 
- скок у вис 
- бацање лоптице у даљ (200 гр.) 

7+7 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Праћење 
Мотивисање 

РУКОМЕТ 

 
- хватање и додавање лопте у месту и 
кретању 
- вођење лопте на разне начине 
- техника шутирања на гол 

7 + 11 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Праћење 
Мотивисање 



- елементи одбране 
- елементи напада 
- заваравајућа кретања (финте) 
- техника трокорака и шута 
- тактика 

Вредновање кретања, хватања, 
додавања, 

скокови, падови 
 
 
 

Различитост 
положаја тела 

 
- Дубећи ставови 
- Колутови 
- Увинућа 
- Избачаји 
- Ходања 
- Поскоци са 
једном и обе ноге 
- Окрети у успону и 
у чучњу 
- Наскоци и 
саскоци 
 
-Издржај у потпору 
и упору 
- Њихања 
- Ковртљаји 
- Премаси 
- Спадови 
- Седови јашући 
- Климови 
 
Разне врсте : 
 
- Висова 
- Вучења 
- Издржаји 
- Згибови 

 
 

 

СПОРТСКА 
ГИМНАСТИКА 

Вежбе на справама  
и тлу : 
1. Тло - партер 
- колут напред-назад до става 
раскорачног - премет странце ''звезда'' 
 
2. Прескок 
- разношка 
- згрчка 
 
3. Кругови 
- саскок у зањиху 
- вис узнето 
- вис стражњи 
4. Двовисински разбој 
- наскоци у упор 
- ковртљаји 
- премаси клим 
- сед јашући 
- саскоци 
5. Паралелни разбој 
- вежбе у потпору и упору 
6. Греда 
- наскоци 
- ходање 
- поскоци 
- окрети 
- саскоци 
7. Вратило 
-узмаси са једноножним одривом 
8. Коњ са хватаљкама 
- наскоци 
- премаси 
- упори 

10+12 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 



- њихања и саскоци  
Естетско 
изражавање 
покрета тела кроз 
грациозност : 
 
- ходања 
- бацања 
- котрљања 
- извијања 
- прескакања 
 
Повезивање 
кретних варијанти 
уз музику 

РИТМИЧКО 
СПОРТСКА 
ГИМНАСТИКА 
И ПЛЕС 

 
- кретање у простору докораком, 
мењајућим кораком, 
 ''мачијим скоком'' 
- бацање, хватање, котрљање лопте 
 
Народна кола 
- дивна 
- моравац 
- Ужичко коло 

3+3 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 

ИНФОРМАТИВНИ 

 
Свођење годишњег успеха 

 
1 

Објашњење 
Вредновање 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
НАСТАВНА  ОБЛАСТ - АТЛЕТИКА 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да: 

ТЕХНИКА 

ТРЧАЊА 

ФВ. 1.1.3.  правилно трчи варијантама 

технике трчања на кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултате 

ФВ. 1.1.4.  зна терминологију, значај 

трчања, основе тренинга и пружа прву 

помоћ 

  



СКОК  УДАЉ 

ФВ. 1.1.5.  правилно скаче удаљ 

техником ''увинуће'' и мери дужину скока  

ФВ. 1.1.6.  зна   терминологију и основе 

тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.4.  правилно скаче удаљ 

техником ''увинуће'' 

ФВ. 2.1.7.  зна правила 

такмичења 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи 

технику скока удаљ ''увинуће'' 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу 

у атлетском петобоју 

ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 

за такмичење 

СКОК  УВИС 

ФВ. 1.1.7.  правилно скаче увис 

опкорачном или stredl техником 

ФВ. 1.1.8.  зна   терминологију и основе 

тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.5. правилно скаче увис 

опкорачном техником 

ФВ. 2.1.7.  зна правила 

такмичења 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи 

опкорачну технику скока увис 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу 

у атлетском петобоју 

ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 

за такмичење 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

(БАЦАЊЕ 

ЛОПТИЦЕ ОД 

200 гр.) 

ФВ. 1.1.9.  правилно баца лоптицу од 200 

грама из места и мери дужину хица 

ФВ. 1.1.10.  зна правила такмичења , која 

су ученици сами направили на нивоу 

свог узраста  

ФВ. 2.1.6.  правилно баца 

лоптицу од 200 грама из места 

ФВ. 2.1.7.  зна правила 

такмичења 

ФВ. 2.1.8.  учествује на неком 

такмичењу 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи 

технику бацања лоптице од 200 

грама из места 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу 

у атлетском петобоју 

ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 

за такмичење  

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – СПОРТСКЕ  ИГРЕ 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 



РУКОМЕТ 

ФВ. 1.1.1.  игра рукомет примењујући 

основне елементе технике и неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе 

ФВ. 1.1.2.  зна функцију рукомета, 

основне појмове, неопходна правила, 

основне принципе тренинга и пружа прву 

помоћ 

ФВ. 2.1.1.  игра рукомет 

примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације  

ФВ. 2.1.2.  зна функцију и значај 

рукомета, већи број правила, 

принципе и утицај тренинга 

ФВ. 3.1.1.  ученик игра рукомет 

примењујући сложене елементе 

технике испуњавајући тактичке 

задатке, учествује у организацији 

утакмице и суди на утакмицама  

ФВ. 3.1.2.  зна тактику рукомета, 

систем такмичења, начин 

организовања утакмице и суди 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ПЛЕС 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

ПЛЕС 

ФВ. 1.1.20.  ученик се успешно креће у 

ритму и темпу музичке пратње, у 

простору, основним облицима кретања 

(ходање-трчање)  

ФВ. 2.1.18.  ученик повезује 

просторно и временски плесне 

елементе у целину, изводи и 

реализује најмање један 

одабрани дечији плес 

ФВ. 1.1.2.  влада основном 

терминологијом, препознаје и 

разликује друштвене и народне 

плесове  

ФВ. 3.1.16.  ученик самостално 

изводи сопствену комбинацију 

покрета и кретања уз музичку 

пратњу и успешно моторички у 

ритму и темпу реализује 

одабрани народни,друштвени и 

дечји плес, влада основама 

тренинга и учествује на 

такмичењу 

ФВ. 3.1.17.  зна терминологију 

плеса и систем такмичења   

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  НА  СПРАВАМА  И  ТЛУ 

НАСТАВНЕ ОСНОВНИ  НИВО СРЕДЊИ  НИВО НАПРЕДНИ  НИВО 



ОБЛАСТИ Ученик/ученица зна и уме да : Ученик/ученица зна и уме да : Ученик/ученица зна и уме да : 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ. 1.1.11.  правилно изводи вежбе на 

тлу 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

ФВ. 2.1.9.  на средњем нивоу 

правилно изводи сложеније 

вежбе на тлу, чува и помаже 

ФВ. 2.1.17.  зна називе вежби, 

основе организације рада на 

справи и пружа прву помоћ 

ФВ. 3.1.6.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 

тлу 

ПРЕСКОЦИ 

ФВ. 1.1.12.  правилно изводи прескоке 

разношку и згрчку уз помоћ 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

ФВ. 2.1.10.  правилно изводи 

прескоке разношку и згрчку 

ФВ. 3.1.7.  зна називе вежби, 

основе организације рада на 

справи и пружа прву помоћ 

ГРЕДА 

ФВ. 1.1.13.  зна да изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

ФВ. 2.1.11.  правилно изводи 

вежбе и комбинације вежби на 

греди 

ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 

(чување и помага) називе вежби 

и основе организације рада на 

справи 

ФВ. 3.1.8.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 

греди 

ДВОВИСИНСКИ 

РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.14.  правилно изводи основне 

вежбе на двовисинском разбоју 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

 

ФВ. 2.1.12.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби 

надвовисинском разбоју 

ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 

(чување и помагање) називе 

вежби и основе организације 

рада на справи 

ФВ. 3.1.9.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 

двовисинском разбоју 

 



КОЊ СА 

ХВАТАЉКАМА 

ФВ. 1.1.15.  правилно изводи основне 

вежбе на коњу са хватаљкамаФВ.1.1.19. 

зна називе вежби,основе организациј 

рада на справи и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.13.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 

коњу са хватаљкама 

ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 

(чување и помагање) називе 

вежби и основе организације 

рада на справи 

ФВ. 3.1.10.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 

коњу са хватаљкама 

КРУГОВИ 

ФВ. 1.1.16.  правилно изводи основне 

вежбе на круговима 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

ФВ. 2.1.14.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби 

накруговима 

ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурнос 

(чување и помагање) називе 

вежби и основе организације 

рада на справи 

ФВ. 3.1.11.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби 

накруговима  

ПАРАЛЕЛНИ 

РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.17.  правилно изводи основне 

вежбе на паралелном разбоју 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

ФВ. 2.1.15.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 

паралелном разбоју 

ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 

(чување и помагање) називе 

вежби и основе организације 

рада на справи 

ФВ. 3.1.12.  правилно изводи 

вежбе и комбинације вежби на 

паралелном разбоју 

ВРАТИЛО 

ФВ. 1.1.18.  правилно изводи основне 

вежбе на вратилу 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

ФВ. 2.1.16.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби 

навратилуФВ. 2.1.17.  зна мере 

сигурности (чување и помагање) 

називе вежби и основе 

организације рада на справи 

ФВ. 3.1.13.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби 

навратилу 



 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – РИТМИЧКА  ГИМНАСТИКА 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

ФВ. 1.1.21.  правилно изводи основне 

вежбе из ритмичке гимнастике 

ФВ. 1.1.22.  зна називе вежби и 

основе тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.20.  правилно изводи 

вежбу са реквизитима  

 

ФВ. 3.1.18.  правилно изводи 

самостални састав са и без 

реквизита 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  ОБЛИКОВАЊА 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

ВЕЖБЕ 

ОБЛИКОВАЊА 

ФВ. 1.1.24.  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 њихову 

терминологију и функцију појединих 

вежби у комплексу 

 

ФВ. 2.1.22.  правилно изводи 

вежбе и показује више 

комплекса вежби обликовања са 

и без реквизита 

ФВ. 2.1.23.  зна принципе 

састављања комплекса вежби 

обликовања и дозирање 

оптерећења 

ФВ. 3.1.20.  правилно 

саставља и правилно изводи и 

показује сложене комплексе 

вежби обликовања без и са 

реквизитима 

ФВ. 3.1.21.  зна да саставља 

комплекс вежби обликовања и 

дозира оптерећење 

 

 



 
ПРОГРАМИ  ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  V РАЗРЕДУ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Општи циљ предмета грађанског васпитања у основном образовању је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, 

проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

Задаци: - подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз праксу; - 

упознавање школских правила и процедура; - разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; - упознавање права и одговорности 

свих актера на нивоу школе; - развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; - 

обучавање техникама групног рада; - развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

Област/тема Садржај Трајање Начин и поступак 

остваривања 

Врсте активности 

Упознавање основних 

елемената програма 

- Представљање циљева, 

задатака, садржаја и 

метода рада.  

- Упознавање 

најзначајнијих појмова - 

права и одговорности, 

правила и дужности, 

школске мере и решења 

- Формирање и 

изграђивање разредног 

тима. 
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Фокус програма ГВ5 је 

школа и учешће ученика у 

школском животу 

ученици се најпре уводе у 

контекст теме којом желимо 

да се бавимо 

Наставник организује наставу 
тако што ће поставити циљеве 
рада, планирати садржаје, 
средства и опрему, наставне 
облике и методе рада, као и 
време потребно за реализацију  
-опажање друштвених појава  
-размена искустава 
-учешће у дискусији 
 

Сагледавање услова 

школског живота 

- Излиставање проблема 

у школи и прикупљање 

података: - коришћење 

штампаних извора и 

информација из медија; - 

Извештавање и дискусија 

4 

креира се ситуација која 
свима омогућава да 
активно учествују у 
истраживању и изналажењу 
решења за постављени 
проблем;  
 

-слободно изражавања 
мишљења и ставова  
- аргументовања и залагања за 
сопствене ставове 
-повезивање властитог искуства 
са новим сазнањима 
 



о прикупљеним подацима 

Избор проблема на 

коме ће се радити 

- Процењивање 

прикупљених података, 

дискусија о проблемима и 

избор заједничког 

проблема. 
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кроз дискусију се 

размењује, објашњава, 

прецизира и уобличује 

искуство 

-уочавање узрочно последичних 
веза  
-опажање друштвених појава  
-размена искустава 
-учешће у дискусији 
-анализирање и синтетизовање 
податке, чињенице, информације 
 

Сакупљање података 

о изабраном 

проблему 

- Упознавање техника и 

поступака прикупљања 

информација у оквиру 

истраживачких тимова; - 

Сакупљање података о 

изабраном проблему, 

састанци у оквиру школе, 

посете ученика 

различитим 

организацијама и 

институцијама и/или 

организовање гостовања 

особа из организација или 

институција; - Разговор о 

прикупљеним подацима. 
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Истраживачки метод 

подразумева да ученици 

добијају одговарајуће 

инструкције, како би 

самостално, у паровима 

или малим групама у 

учионици и ван ње, у школи 

као непосредном окружењу 

или у ширем локалном 

окружењу, прикупљали 

различите информације 

неопходне за израду 

њиховог пројекта. 

Активности наставника су 

пресудне у припремној 

фази у којој би он требало 

да коришћењем 

одговарајућих 

интерактивних техника 

рада упути ученике где и 

како да трагају за подацима 

-повезивање властитог искуства 
са новим сазнањима 
-уочавање узрочно последичних 
веза  
-опажање друштвених појава  
-размена искустава 
-учешће у дискусији 
 



Активизам и 

партиципација - план 

акције 

Осмишљавање плана 

акције у решавању 

проблема на коме 

истраживачки тимови 

раде и одабир начина 

презентације резултата. 
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Деца имају нова 

интересовања и обавезе и 

у стању су да саостално 

одлучују и планирају. 

Ученици се стога третирају 

као одговорни и активни 

учесници наставног 

процеса. Наставник је ту да 

омогући приступ и прихвати 

идеје ученика 

-развијање способности 
критичког мишљења 
-слободно изражавања 
мишљења и ставова  
 

Јавна презентација 

плана акције 

Јавно представљање: 

ученици пред публиком 

(ученици и други 

заинтересовани за 

решавање проблема) 

представљају свој план и 

одговарају аргументовано 

на постављена питања. 

1 

Симулација и играње улога 

су веома корисне технике 

за припремање ученика за 

различите ситуације са 

којима раније нису имали 

прилику да се суоче, као 

што су разговори са 

представницима школа, 

различитих организација, 

институција и локалне 

власти, јавне презентације 

и одговарање на питања 

присутних на презентацији. 

На часу, у безбедној 

школској ситуацији, 

ученици добијају опис 

ситуације коју би требало 

да симулирају, прави се 

подела улога према 

кључним актерима у тој 

ситуацији и ученици то 

одглуме. Ове технике су 

корисне за боље 

-слободно изражавања 
мишљења и ставова  
-аргументовања и залагања за 
сопствене ставове 
-размена искустава 
-учешће у дискусији 
-анализирање и синтетизовање 
податке, чињенице, информације 
 



разумевање нових и 

непознатих ситуација и за 

ублажавање страха од 

непознатог, као ометајућег 

фактора у различитим 

приликама јавног наступа. 

Осврт на научено - 

евалуација 

- Разговор о томе шта су 

ученици и како научили. 

Ученици самостално 

процењују знања и 

вештине које су стекли 

током програма. 
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успоставља се веза са 

постојећим знањима и 

праве се различите 

генерализације 

-учешће у дискусији 
-анализирање и синтетизовање 
податке, чињенице, информације 
 

 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:   
 

- Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века.  
- Упознати ученике са паганским митовима и легендама о вечном животу.  
- Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога.  
- Развити код ученика свест о Богу као личности која се открива човеку  
- Упознати ученике са појмовима Светог Предања и Светог Писма  
- Објаснити ученицима узрок и начин настанка Библије  
- Пружити ученицима знање да Бог из љубави ствара свет да би му дао вечно постојање;  
- Оспособити ученике за разумевање посебности улоге човека у свету, као споне између Бога и света.  
- Објаснити ученицима повест о првородном греху и његовим последицама;  
- Указати ученицима на начин на који се Бог стара о свету и човеку од Адама до Ноја;  
- Пробудити у ученицима осећај одговорности за свет који их окружује.  
- Упознати ученике са старозаветним личностима и догађајима  
- Указати ученицима на везу између старозаветних личности и Христа  
- Указати ученицима на повезаност Пасхе и Христа  



- Указати ученицима на етичку вредност старозаветних списа  
- Развијање свести ученика о старању Божјем за свет кроз библијску историју;  
- Пружити ученицима знање о старозаветним мотивима у иконографији.  
- Пружити ученицима основно знање о томе да се кроз заповести Божје остварује заједница између Бога и људи;  
- Пружити ученицима основ за разумевање да су Десет Божјих заповести водич и припрема за Христове заповести љубави  
- Упознати ученике са појмом „обећане земље“ и њеним значајем за „изабрани народ Божији“  
- Објаснити ученицима значај старозаветне Скиније и Храма  
- Указати ученицима на улогу старозаветних царева и пророка  
- Објаснити ученицима појам Месије 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТ
И 

I – УВОД 
 

 

 
 

1. Упознавање 
садржајa, 
програма и 
начинa рада 
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 Упознавање са садржајем програма и  начином рада 

 Прелиминарна систематизација 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛУША 
ДИСКУТУЈЕ 
ПОСМАТРА 
ИЛУСТРУЈЕ 
ЦРТА 
ПЕВА 

II - РЕЛИГИЈА И 
КУЛТУРА 
СТАРОГ СВЕТА 

 

 

 

2. Религија и 
култура старог 
света 
 
3. Човектражи 
Бога 
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 Религијско наслеђе старог света 

Митови о настанку света  – Енума Елиш 

 Човек као богоносац и богортажитељ – потреба за 
обожењем 
 

 

III - ОТКРИВЕЊЕ - 
СВЕТ БИБЛИЈЕ 

 

 

 
 

4. Божје 
Откровење 
 
5. Свето Писмо 
(настанак, подела) 
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 Божије Откровење (појам теофаније)  кроз догађаје 
Старог и Новог Завета  

 Свето Писмо као непресушни извор истине (настанак, 
подела, значај) 

 Парадигматичност светописамских текстова 
 



IV - СТВАРАЊЕ 
СВЕТА И ЧОВЕКА 

 

 

 

6. Стварање света 
 
7. Стварање човека 
 
8. Прародитељски 
грех 
 
9. Човекизван 
рајскогврта 
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 Библијски извештај о стварању света ( уз кратак осврт на митолошку слику истог) 

 Стварање човека по образу Божијем ( човек као икона тј слика Божија) 

 Промашај првобитног циља и назначења кроз непослушност Богу ( питање наследности 
греха) 

 Адам и Ева – сагледавање последица одбијања заједнице са Богом 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
V - 
СТАРОЗАВЕТНА 
ИСТОРИЈА 
СПАСЕЊА 

 

 

 
 

 
10. Аврам и Божји 
позив 
 
11. Исак и његови 
синови 
 
12. Праведни 
Јосиф 
 
13. Мојсије 
 
14. Пасха 
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 Аврам – парадигма човека вере 

 Исак и његови синови 

 Појам праведности: Јосиф и његова браћа, Јосифови 
снови, уздизање Јосифа 

 Мојсије и Арон,излазак пред фараона,Таблице закона 

 Пасха (Старозаветна и Новозаветна Пасха – Јевреји и 
Хришћани,кратак осврт ) 

 
 

VI - ЗАКОН 
БОЖЈИ 

 

 

15. На гори Синају 
 
16. Десет Божјх 
заповести 
 
17.Закон Божји као 
педагог за Христа 
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 Добијање Божијих заповести на гори Синају, Златно теле 
(вера као ствар поверења) и Ковчег Завета 

 Тумачење Десет Божјих заповести – актуализација 

 Смисао Декалога као припреме за Христа 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

VII - 
 
 
 
 
МЕСИЈАНСКА 
НАДА 

 

 

 

18. „Земља меда 
и 
млекаˮ 
 
19. Цар Давид 
 
20. Соломон и 
јерусалимски 
храм 
 
21. Псалми 
Давидови 
 
22. Старозаветни 
пророци 
 
23. Месијанска 
нада 
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 У Обећаној земљи (Исус Навин,Самсон...) 

 Давид и Голијат,Давид и Саул,помазивање Давида за цара 

 Соломон и 
јерусалимски храм 

 Псалми Давидови и њихово место унутар богослужења цркве 

 Улога пророка у Старом завету (пророци некад и сад) 

 Месијанска нада – развијање свести о доласку Месије – спаситеља света 
 
 

VIII– 
Црквено-
литургијски 
простор 

24.Црквена 
музика 
 
25.Црквено-
литургијски 
простор 
 
26.Недељни 
циклус 
богослужења 
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Одговор на Литургију, Маријо Славна, Песма Недељи, 

Царица тишине 

 Делови цркве (олтар, лађа, припрата) , тумачење 
иконостаса 

Заједничка и лична молитва; јутрење,вечерње и литургија 

 



IX- 
Задужбине 

 
27.Студеница 
 
28.Високи 
Дечани 
 
29.Света Гора 
 
30.Жича 
 
31.Стубови 
културе 
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 Стефан Немања (Св.Симеон Мироточиви) , положај и 

архитектура храма,манастирска ризница;Савина испосница 
 

 Стефан Дечански – ктаљ Милутин – цар Душан; стил 

градње,најпознатије фреске и њихово тумачење,манастир кроз 
историју 
 

 Планина Атос – Света Гора – Хиландар; Начин монашког 

живота,авато,манастирска ризница и народна предања 
 

 Жича – седиште епархије Жичке,Стефан Првовенчани 

 

 Манастирска здања као чувари и стубови културе и идентитета 

једног народа 
 

X – 
Славе и 
празнични дани 

32.Крсна слава 
код Срба 
 
33.Моја крсна 
слава 
 
34.Пост , 
историја и 
подела 
 
35.Цео човек 
пости 
 
36.Осврт на 
пређено градиво 
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Порекло и настанак славе,свети који се највише празнују 

(Св.Јован Крститељ,Св.Ђорђе) ,славски колач-жито и свећа. 
 

Св.Архангел Михаило,Св.Никола,Св.Лука (житије) 

 

Пост – једнодневни,вишедневни (трапава недеља)  

 

Улога и начин поста (не сводити пост на желудац) , „У посту је 

најбитније да не једемо једни друге.“ 

 

Систематизација обрађених тема 

    

 

 
 



Италијански језик 
 

Циљ  наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе 
учења страног језика.  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
Introduzione 
 
 

 
 
- кратак увод у 
наставни предмет и 
рад током школске 
године, изношење 
предлога и 
разматрање истих 
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- упознавање ученика са циљевима, 
  задацима и програмским садржајем 
-говор наставника је прилагођен узрасту и нивоу 
знања ученика 
- наставник ученицима скреће пажњу на 
коришћење уџбеника, као извора активности 
    - истиче се важност међусобне интеракције 
међу ученицима, као начина за лакше 
долажење до решења, боље усвајање новог 
градива, али и као начина рада који ће се и 
касније често примењивати 

- кроз разноврсне 
активности (асоцијације, 
гледање мапе, музику...) 
деца стичу увид у 
распрострањеност и неке 
карактеристике 
италијанског језика 

 
 
 
 
 
 
 
Unità 1: Una 
nuova alunna 

 

- правила изговора и 
читања 
- како се каже? 
- вежбе слушања и 
писања 
- глаголи: essere, avere, 
esserci 
- рад на тексту 
- поздрави 
- бројеви од 1 до 10 
- елементи 
цивилизације 
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-упознавање са основним географским 
обележјима у Италији 
-подстицање ученика на слободно изражавање 
- охраривање ученика да постављају питања 
- разговор са ученицима о темама часа 
 
- увежбавање правила читања и писања кроз 
различите вежбице  
- постепено  увођење граматичких садржаја уз 
корелацију са матерњим језиком 
 
- развијање свести ученика о поштовању 
култура и цивилизација других народа 
- вођење разговора у оквирима предвиђених 
комуниколоошких и лексичких оквира 

- сликовни диктати 
- рад у паровима, малим и 
великимгрупама 
 
- вежбе слушања 
 
- вежбе писања 
 
- фронтални облик рада 
- индивидуалне вежбе 
- кратке размене фраза 
прилагођених очетку рада 
- рад уз музику 

 
 

 
--рад на текстовима 

 
 
 

 
- постепено усвајање изговора и значења речи 

- читање текста након 
слушања 



 
 
Unità 2: Alla 
ricreazione 

- дани у недељи 
- ортографска правила 
- школа и предмети у 
школи 
- употреба одређеног и 
неодређеног члана 
- култура 
- провера знања 
- цивилизацијски 
елементи 
- бројеви од 10 до 15 
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- вокабулар се усваја уз асоцијацију на неку 
фотографију, снимак или непосредно окружење 
- систематизација граматичких садржаја чије је 
савладавање било предвиђено у преходним 
разредима 
 

- израда домаћих задатака и пројеката 
(појединачних, у пару и групи) 
 

- вежбе писања 
 
-прављење распореда 
часова 
- домаћи на задату тему 
- учење бројева кроз 
математичке задатке 
- тест 

 
 
 
 
Unità 3 : 
 
a Roma 

 
 
- рад на тексту 
- грађевине и 
институције 
- боје 
- бројеви од 16 до 20  
- елементи 
цивилизације 
- Рим 
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-- уџбеници су извори активности и 
  морају бити праћени употребом 
  аутентичног материјала 
- говор наставника прилагођен је 
  узрасту и знањима ученика 
- подстицање на даље учење истог или другог 
страног језика, било самостално или на вишем 
нивоу образовања 

- постепено усвајање граматичких правила 

- постепено се усвајају сличности и 
културолошке разлике и развија толеранција 
према различитости 

 
 
- одговарање на питања у 
вези са 
  текстом, тачно/нетачно 
- читање текста 
- слушање текста 
- дијалог 
- прављење постера  
- преписивање краћег 
текста 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 4 : buon 

 
- Божић и остале 
прославе у Итаији 
- обичаји и културно 
наслеђе 
- рад на тексту 
- годишња доба и 
месеци у години 
- граматичке и лексичке 
вежбе 
- тест 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- постепено се усвајају сличности и 
лултуролошке разлике и развија толеранција 
према различитости 
- прихватање постојања другачијих обичаја, 
традиција и културе  
 
- у пријатној и опуштеној атмосфериученици се 
третирају као одговорни, активни, креативни 
учесници у раду 
 
-циљни језик употребљава се у учионици у 
добро осмишљенимконтекстима од интереса за 
ученике 
-настава се заснива и на социјалној 

 
- гласно читање након 
слушања текста 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са 
илустрацијом и текстом 
- уочавање кључних речи 
и информација у 
тексту 
- краће драматизације 
 
-писање честитки и 
разгледница 
- тест 



Natale a tutti 9 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) 
- кратко одговарање на једноставна питања 
- исказивање свиђања/ несвиђања 

 
 
 

 
 
 
 
 

Unità 5 :  
Anna, fermati 

 
 
-рад на тексту 
- храна и обичаји 
везани за исхрану 
- породица 
- бројеви од 20 до 30 
- годишња доба 
- вежбе читања и 
писања 
- културни кутак 
- прича о пасти  
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- укључивање у разговор што већег броја 
ученика 
-  наставник мора бити сигуран да јесхваћено 
значење порукеукључујући њене културолошке, 
  васпитне и социјализирајућеелементе 
- корелација са историјом, са српским језиком и 
народном традицијом 
- прављење сличности и разлика, упоређивање 
- развој свести о прихватању култоролошких 
разлика 
- опис ситуација, обичаја и традиције 
- развијање свести о разликама и развијање 
толеранције 

 
- слагање речи из 
предложеног низа слова 
- осмосмерке 
- тражење уљеза 
- проналажење 
недостајуће речи 
- сликовне картице 
  претходног слушања 
- израда постера 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 6 :  
Congratulazio
ni, ragazzo 

 
 
-рад на тексту 
- одећа и мода 
- бројеви од 31 до 100 
- исказивање времена 
- вежбе читања, 
писања 
- писмени задатак  
- утврђивање градива 

11 

 
- истиче се важност међусобне интеракције 
међу ученицима, као начина за лакше 
долажење до решења, боље усвајање новог 
градива 
-циљни језик употребљава се у учионици у 
добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике, упријатној и опуштеној атмосфери  
- писмена провера обезбеђује напредовање 
ученика у складу са оперативним задацима и 
квалитет и ефикасност наставе, развијање 
самопоуздања 
- уочавање дистинктивних обележја која 
  указују на граматичке 
  специфичности (род, број, глаголско 
  време, лице...) 
- стицање позитивног односа према сопственом 

 
- давање одговора на 
питања након 
  слушања 
- игре примерене узрасту 
- повезивање појмова у 
радној свесци 
- проналажење 
недостајуће речи 
- говорне вежбе уз 
употребу нових 
  граматичких структура 
- презентације у пару 
-израда квиза у пару 
- цртеж појмова (сликовни 
диктат) 



језику и културном наслеђу, као и према другим 
језицима и културама, уз уважавање 
различитости и навикавање на отвореност у 
комуникацији, - стицање свести и сазнања о 
функционисању страног и матерњег језика. 

 
 
 
Unità 7 : 
Casa dolce 
casa 

 
-рад на тексту 
- стан и делови стана 
- исказивање физичког 
и психичког стања 
- опис собе и 
елемената намештаја 
-елементи 
цивилизације и културе 
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- писмени задаци се раде у учионици 
  у пријатном простору и опуштеној и 
  подстицајној атмосфери 
- говор наставника прилагођен је узрасту и 
знањима ученика 
-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) 
-уџбеници су извори активности и морају бити 
праћени употребом аутентичних материјала  

-препричавање кратких 
текстова 
-заједничко прављење 
илустрованих и писаних 
материјала:  
-игра улога  
- квиз  
- цртеж стана 

 
 
Unità 8: 
L'unione fa la 
forza! 
 
 
 
 
 

-рад на тексту 
- спорт и значај спорта 
- здрав живот и навике 
у исхрани 
- послови у кући и 
напољу 
- Гуљемо Маркони 
- систематизација 
градива 

11 

- способност реаговања на вербалне и 
невербалне знакове 
- развијање способности представљања себе 
укратко 
 
- ученици знају да размене краће дијалоге са 
неколико реплика  
- усвајање комуникацијских образаца учтивог 
обраћања, честитања празника, поздрава 

- постер спортиста 
- квиз 
- прављење пирамиде 
исхране и дневног менија 
- допуњавање текста 
- повезивање 
- реаговање на заповести 

 
 
 

Шпански језик 
 
 

Циљ наставе страног језика је усвајање основних знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној  
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме комуникације у 
 складу са специфичностима   енглеског језика. 



 
Ученик треба да: 

 разуме и реагује на усмени текст у вези са ситуацијама, темама и комуникативним функцијама 

 чита са разумевањем писане и илустроване текстове увези са темама 

 у писаној форми се изражава у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 остварује комуникацију са саговорником у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 препознаје језичке структуре и правилно их употребњава у комуникативној ситуацији 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
Introducción 
 
 

- кратак увод у 
нови наставни 
предмет 
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- упознавање ученика са циљевима, 
  задацима и програмским садржајем 
-упознавање ученика са појмом шпанског језика и 
његовом распрострањеношћу у свету 
 
 

- кроз разноврсне активности 
(асоцијације, гледање мапе, 
музику...) деца стичу увид у 
распрострањеност и неке 
карактеристике шпанског 
језика  

 
Unidad 0: Así 
somos 
 
 

-разликовати 
информације 
-питати за 
значење неке 
речи 
-питати како се 
нешто каже на 
другом језику 
-питати за 
појашњење и 
понављање 
изговореног 
-спеловање 
-узвичници и 
упитници 
-речи у вези са 
часом/учионицом 
-алфабет 
-хиспански свет 

3 
 
 
 
 

- говор наставника је прилагођен узрасту и нивоу 
знања ученика 
- наставник ученицима скреће пажњу на коришћење 
уџбеника, као извора активности 
    - истиче се важност међусобне интеракције међу 
ученицима, као начина за лакше долажење до 
решења, боље усвајање новог градива, али и као 
начина рада који ће се и касније често 
примењивати 

- рад у паровима, малим и 
великим групама 
- вежбе слушања 
- вежбе писања 
- увежбавање изговора 
специфичних гласова 
шпанског језика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-поздравити се, 
представити се 
-дати/питати за 
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- уводни граматички садржај се уводи уз обавезну 
корелацију са српским језиком или енглеским 
језиком 

- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 



Unidad 1: 
Hola, ¿qué 
tal? 

личне податке 
-глаголи ser, 
tener, llamarse 
-одређени и 
неодређени члан 
-tú/usted 
-националности и 
називи држава 
-занимања 
-месеци у години 
-бројеви (0-31) 
-шпански у 
Шпанији и свету 
-текст: Школа 
језика 

 
 

- вокабулар се усваја уз асоцијацију на неку 
фотографију, снимак или непосредно окружење 
- битно је значење језичке поруке 

и текстом и одговарање на 
питања у вези са текстом, 
  тачно/нетачно 
-уочавање сличности са 
другим језицима 
- извођење кратких скечева, 
како би деца увежбала 
начине представљања на 
шпанском 
- допуњавање информација 
уз звучни материјал 
-израда „шпанске” личне 
карте 
-квиз: masulino/femenino, ¿de 
dónde vienen? 

Unidad 2: 
Estás en tu 
casa 
 
 

-исказивање 
мишљења 
-описивање места 
и предмета 
-глаголи прве 
конјугације 
-род и број 
-слагање придева 
-глагол estar 
- cuál, de qué 
- боје 
-просторије у кући 
-бројеви 
(32-100) 
-слова h, ll, y 
-електронска 
пошта 
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- битно је значење језичке поруке 
- уџбеници су извори активности и 
  морају бити праћени употребом 
  аутентичног материјала 
- говор наставника прилагођен је 
  узрасту и знањима ученика 
- 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) 
 

- уочавање дистинктивних 
обележја која 
  указују на граматичке 
специфичности 
  (род, број,  глаголско време, 
лице...) 
- слушање и реаговање на 
команде 
  наставника или са траке 
- одговарање на питања у 
вези са 
  текстом, тачно/нетачно 
- рад у паровима, малим и 
великим 
  Групама 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом 
- вежбање вокабулара уз 
помоћ флеш картица и 
онлајн игрица 
 

     



 
Unidad 3: ¡Es 
muy simpática! 

-физичко и 
карактерно 
описивање особа 
-исказивање 
осећања 
-присвојни 
придеви 
-показне 
заменице 
-глаголи друге и 
треће конјугације 
- одећа 
-породица 
-Новогодишњи и 
божићни 
празници у 
Шпанији 
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- у пријатној и опуштеној атмосфери 
 ученици се третирају као одговорни, 
  активни, креативни учесници у 
  у пријатној и опуштеној атмосфери 
-циљни језик употребљава се у 
  учионици у добро осмишљеним 
  контекстима од интереса за ученике 
- настава се заснива и на социјалној интеракцији 

- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- певање у групи 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом 
- уочавање кључних речи и 
информација у 
  тексту 
- проналажење недостајуће 
речи (употпуњавање низа, 
проналажење "уљеза", 
осмосмерке, укрштене речи, 
и слично) 

- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
- писање честитки и 
разгледница 
 
 
 

 
 
Unidad 4: 
¡Todos los 
días lo mismo! 
 

-¿Qué hora es? 
-описивање 
свакодневних 
активности 
-неправилни 
глаголи у 
садашњем 
времену 
-глаголи hacer, 
venir, salir 
-повратни глаголи 
-употреба глагола 
quedar 
 
-делови дана и 
дани у седмици 
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- наставник мора бити сигуран да је 
  схваћено значење поруке 
  укључујући њене културолошке, 
  васпитне и социјализирајуће 
  елементе 
- за увођење новог лексичког материјала користе се 
познате граматичке структуре и обрнуто 
 

- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- допуњавање табеле на 
основу 
  прочитаног текста 
- проналажење недостајуће 
речи 
- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
- одговарање на питања на 
основу 
  претходног слушања 
- уочавање дистинктивних 
обележја која 
  указују на граматичке 



-текст: Дан за 
даном код 
Шпанаца 
 
 
 
 
 
 

  специфицности (род, број, 
глаголско 
  време, лице...) 
-индивидулана израда 
личног плана активности у 
току седмице 
 

 
 
Unidad 5: ¿Te 
gusta? 

-me gusta/no me 
gusta 
-ситуације из 
ресторана/кафића 
-me duele/n 
-a mí 
también/tampoco, 
a mí sí/no 
- разлика у 
употреби глагола 
ser/estar 
- активности у 
слободно време 
-делови тела 
- храна 
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- истиче се важност међусобне интеракције међу 
ученицима, као начина за лакше долажење до 
решења, боље усвајање новог градива 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро 
осмишљеним контекстима од интереса за ученике, 
у 
пријатној и опуштеној атмосфери  
 

- групни скеч на тему „У 
ресторану” 
- давање одговора на 
питања након 
  слушања 
- понављање после траке 
како би се што 
  боље савладала интонација 
- игре примерене узрасту 
- повезивање појмова у 
радној свесци 
- проналажење недостајуће 
речи 
- говорне вежбе уз употребу 
нових 
  граматичких структура 

Unidad 6: 
Vamos de 
viaje 

-давање 
упутстава 
-предлози за 
место 
-разлика у 
употреби hay/está 
-предлози a, en, 
de 
-превозна 
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- говор наставника прилагођен је узрасту и 
знањима ученика 
-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) 
-уџбеници су извори активности и морају бити 
праћени употребом аутентичних материјала  

-цртање по диктату, израда 
сликовног речника  
-Заједничко прављење 
илустрованих и писаних 
материјала: 
извештај/дневник са 
путовања 
-игра улога (путник и 
мештанин) 



средства и глагол 
ir 
-текст: Лусијин 
распуст 

 

Examen 
escrito 
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- писмени задаци се раде у учионици 
  у пријатном простору и опуштеној и 
  подстицајној атмосфери 

- писмена провера 
обезбеђује напредовање 
ученика у складу са 
оперативним задацима и 
квалитет и ефикасност 
наставе 

 
 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе руског језика 

 Овладавање комуникативних вештина и развијање способности учења руског језика   

 Развијање сазнајних и интеклектуалних способности ученика, моралних и естетских ставова 

 Стицање позитивног односа према другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу 

 Могућност споразумевања са људима из других земаља и усменој и писменој комуникативној форми 

 Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика 

 Богаћење ученика упознајући другог стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима 

Област/тема Садржај Трајање  

 

Начин и поступак остваривања Врсте активности 

1.Знакомство 

2.Гости в школе 

3.Гости в доме 

- Упознавање и 

представљање 

- У гостима: 

град, школа, 

породица 
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часова 

- Поздрављање, представљање себе и других, 

  остваривање комуникације и охрабривање 

  ученика до активно учествују у процесу 

наставе 

 

- Слушање цд-а, наставникова 

жива реч и понављање за 

спикером (наставником) а такође 

и давање одговора на питање, 

представљање себе (свог друга) 



4.Концерт и 

проводи 

5.Звуки и буквы 

6.В Москве 

- Музичка 

збивања, гласови 

и слова.Главни 

град и његове 

знамености 

 

 

9 часова 

- Ученици од самог почетка активно и 

креативно 

   учествују  у наставном процесу. 

- Наста-вник подстиче и охрабрује ученике да 

  активно слушају и репродукују реченице и 

фразе 

- Слушање и понављање 

дијалога; рад у паровима, игре 

примерене узрасту ученика, 

кориштење постера, слика, 

кориштење радне свеске 

7.Суббота 

8.Чья это семья 

 

-Породица, 

слободни дани 

(викенд у кући) 

 

 

9 часова 

-  Кроз употребу аудио-визуелног материјала 

   ученицима се приближава наставни садржај. 

-  Разумевање илустрованих текстова и 

   укључивање породице у процес учења 

- Дијалози; коришћење 

породичних фотографија, краћи 

опис начина одмора (субота и 

недеља) 

9:Перед Новым 

Годом 

10.С Новым 

Годом 

 

-Празници:Нова 

година, Божић, 

зимски распуст 

 

8 часова 

- Садржаји тема везаних за зимске празнике 

  омогућавају ученицима да уоче везе између 

наше 

  земље и Русије у домену традиције и обичаја 

- Слушање дијалога; активно 

учествовање у разговору; 

припреме за дочек Нове године, 

цртање и писање разгледница 

(честитки) итд. 

11.Зимние забавы 

12.О вкусах не 

спорят 

-Зимске забаве, 

зимска одећа; 

бројање:искази-

вање допадања 

 

 

12 

часова 

- Теме везане за зимске радости и 

чаролије;зимска 

  одећа и обућа 

- Пружање могућности ученицима да сами 

изразе 

  своје жеље, интересовања и креативност 

- Драматизација текста, дијалози 

исказивање допадања (кроз 

цртеже) бројање 

- Временски распоред обавеза 



13.Мы 

считаем,вычитаем 

14.Как всё успеть 

15.Занимайтесь 

спортом 

16.Наступила 

весна 

Спорт:врсте 

спорта и 

активности 

-Пролеће:дивље 

и домаће 

животиње 
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часова 

 

- Проширивање контаката са страним језиком 

  могуће је и кроз спорт и спортске активности, 

кроз 

  садржаје везане за пролеће и домаће и 

дивље 

  животиње  

- Дијалошке методе у настави; 

рад са радном свеском; сечење и 

лепљење постера омиљених 

спортиста; цртање животиња 

 

17.О России 

18.Занятия в школе 

 

- О Русији: 

знамености 

земље и главног 

града,саобраћај, 

школа,географија 

и време 

 

 

 

 

6 часова 

 

- Шта знамо о   Русији; проширивање лексике 

(усмено или кроз писане саставе), географски 

положај Русије и битне одлике везане за време 

 

 

- Коришћење фотографија и 

  разгледница Москве и Русије 

- Заједничке активности и 

  интересовања,  

- Драматизација текста 

19.Обедаем по – 

русски 

20.Скоро каникулы 

- Годишња 

доба;одмор у 

природи;исхрана 

и припреме за 

летњи распуст 

 

 

6 часова 

 

 

- Шта знамо о годишњим добима 

(проширивање лексике  и надовезивање на 

претходне садржаје 

 

 

- Слушање и понављање, 

  усмеравање почиње на досада 

  научено; читање и разумевање 

  писаног текста 

 
 
 



 

Француски језик 
ЦИЉ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 
комуникативних вештина 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 наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у 
једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне 
комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и  
самостално, учење истог или других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. Учење другог 
страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишјезичке и 
вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
Модул 1: 
ЗДРАВО 

 

-  Француски језик 
-  Други и ја 
-  Обожавам 
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Циљани 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 
-битно је значење језичке поруке 
-наставник ученицима скреће пажњу и 
упућује их на значај граматичке прецизности 
исказа 
-знања ученика мере се јасно одређеним 
релативним критеријумима тачности и зато 
узор није изворни говорник 
-с циљем да унапреди квалитет и количину 
језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији; рад у учионици и ван 
ње спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, 
потрагом за информацијама из различитих 
извора (интернет, дечји часописи, проспекти 

-слушање и реаговање на 
команде наставника или са цд 
-рад у паровима, малим и 
великим групама (мини-дијалози, 
игра по улогама, симулације итд.) 
-мануалне активности (израда 
паноа, презантација, зидних 
новина, постера за учионицу или 
родитеље и сл.) 
-вежбе слушања (према упутству 
наставника или са цд повазати 
појмове у вежбанци, додати 
делове слике, допунити 
информације, селектовати тачне 
и нетачне исказе, утврдити 
хронологију и сл.) 
-игре примерене узрасту 
-певање у групи 
-класирање и упоређивање 
-решавање «текућих проблема» у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти 
-цртање по диктату, израда 
сликовног речника 

Модул           2: 
ЗАБАВА  

- Певачи 
- У биоскопу 
- Гости  

 

17 

Модул 3: 
ДУПЛИ КЛИК 
 

 

- Време је 
- Цезаров свет 

- Блогујемо 
18 

Модул 4: СВЕТ 
ТИНЕЈЏЕРА 
 

- Укуси и боје 
- Чаробни свет 
- Победник или 

занесењак 
 

 
21 



и аудио материјал) као и решавањем мање 
или више сложених задатака у реалним и 
виртуелним условима са јасно одредјеним 
контекстом, поступком и циљем 
-наставник упућује ученике у законитости 
усменог и писаног кода и њиховог 
медјусобног односа 
 
Комуникативно-интерактивни приступ 
подразумева и следеће: 
-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 је ту да омогући приступ и 
прихватање нових идеја 
-ученици се третирају као одговорни, 
креативни, активни учесници у друштвеном 
чину 
-уџбеници постају извори активности и морају 
бити праћени употребом аутентичних 
материјала 
-учионица постаје 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 истаживачки рад 
-за увођење новог лексичког материјала 
користе се познате граматичке структуре и 
обрнуто 
 

-«превођење» исказа у гест и 
обрнуто 
-повезивање звучног материјала 
са илустрацијом и текстом, 
повезивање наслова са текстом 
или именовање текстова 
-заједничко прављење 
илустрованих и писаних 
материјала (извештај са 
путовања, рекламни плакат, 
програм приредбе) 
-разумевање писаног језика: -
уочавање дистинктивних облежја 
која указују на граматичке 
специфичности 
 -препознавање везе између 
групе слова и гласова 
-одговарање на једноствна 
питања у вези са текстом 
-извршавање прочитаних 
упутстава и наредби 
-увођење дечје књижевности и 
транспоновање у друге медије: 
игру, песму, драму, ликовни израз 
-писмено изражавање: 
-повезивање гласова и групе 
слова 
-замењивање речи цртежом 
-проналажење недостајуће речи 
(употпуњавање низа, 
проналажење уљеза, 
осмосмерке, укрштенице и сл.) 
 -повезивање краћег текста и 
реченица са сликама-
илустрацијама 
 -попуњавање формулар 
 -писање честитки и разгледница 
 -писање краћих текстова 
Елементи за проверу и 
оцењивање: 
-разумевање говора 
-разумевање краћег писаног 
текста 



-усмено изражавање 
-писмено изражавање 
-усвојеност лексичких садржаја 
-усвојеност граматичких 
структура 
-правопис 
-залагање на часу 
-израда домаћих задатака и 
пројеката (појединачних, у пару 
или групи) 
         Предвиђен је један писмени 
задатак у другом полугодисту. 

 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ - РУКОМЕТ 
ЦИЉ:  Циљ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за 
стицањем знања, способност за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања 
примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
УВОД 1 

Упознавање ученика са циљевима предмета изабрани 
спорт, општим и посебним оперативним задацима и 
програмом рада 

Разговор 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Трчање, падање, устајање 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Додавање лопте у месту и 
кретању и разне врсте 
додавања 

РУКОМЕТ 
Техника 

без лопте 
1 

Учење основних ставова и кретања. Развијање 
основних и специфичних моторних способности уз 
морално карактерне особине 

 
Техника са 

лоптом 
1 

Кроз обраду ове технике битно је да се што боље 
савладају и науче основни елементи са лоптом и 
оствари социјализација ученика која ће им много 
значити за даљи напредак 



 
Техника 
хватања 

лопте 
6 

 
 
Кроз обраду ове технике потребно је ученике што боље 
мотивисати из разлога што ова фаза тренинга може 
бити монотона за њих а у суштини најбитнија у 
обрађивању сложенијих техника 
 
 
 
 

 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Хватање лопте високо- изнад 
главе, у висини груди и ниске 
лопте  
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Различите врсте кретања 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Хватање лопте 
Скокови 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Хватање и додавање лопте 
Вођење у трокораку 
Шут на гол, ''лажни шут'' и 
додавање саиграчу 

РУКОМЕТ 
Техника 
вођења 
лопте 

5 

Кроз обраду ове технике стварати код ученика 
способност стрпљења, толеранције, скривеног праћења 
саиграча и несебичности 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Техника 
финте 

 
 
 
 

          5 

За ову технику, ученике, поред основних моторичких 
способности, треба научити и мало сложенијим 
моторичким формама а такође усадити им и неке 
карактерне црте (одлучност, проницљивост, лукавство) 
да би ову технику могли што боље да користе у игри 
 
 
 
 

 Трокорак 5 

Како су трокорак и шут на гол, ''лажни шут'' и додавање 
саиграчу већ специфичнија техника у рукомету,  то је 
начин и поступак остваривања могућ само уз претходно 
савладане физичке и моторичке способности ученика 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Пошто је шут на гол круна целокупне обуке у рукомету, 
то је за овај део обуке неопходно  и потпуно присуство 



Техника 
шутирања 

 
6 

мотивације. 
За ову технику, ученике је потребно образовати уз 
коришћење психофизичких, али и морално карактерних 
особина  
 
 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Додавање и Хватање и 
додавање лопте 
Шут из разних позиција 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Кретање голмана без лопте и 
са лоптом 
Одбрана седмерца 
Одбрана са крилних позиција 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Праћење 
Вредновање 
Индивидуална, групна и 
зонска одбрана 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Праћење 
Вредновање 
Препоруке 
 
 

 
Техника 
голмана 

2 

 
Начин и поступак остваривања обраде технике голмана 
у знатној мери се разликује од технике играча у пољу 
тако да та специфичност захтева и специфичнију 
обраду технике 
 
 
 
 
 

 
Техника 

одбране и 
напада 

2 

Поред практичне наставе, ученици упоредо стичу и 
теоретско знање о изабраном спорту. 
У овој фази наставе долази до пуног изражаја 
социјализација ученика кроз бављење спортом, то јест у 
овом случају рукометом 
 
 
 
 

 

 
Тактика 

 
2 

Након остварене обуке технике прелази се на учење 
тактике, као једног од видова надмудривања између две 
екипе. 
У оквиру тактике, ученицима се уводи и такозвани 
''ситуациони тренинг'' у циљу оспособљавања да, поред 
физичких способности, истрају и у психоморалном 
погледу 
 
 

 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ- РУКОМЕТ 
НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 

Ученик/ученица зна и уме да : 

РУКОМЕТ 

ФВ. 1.1.1.  игра рукомет примењујући 

основне елементе технике и неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе 

ФВ. 1.1.2.  зна функцију рукомета, 

основне појмове, неопходна правила, 

основне принципе тренинга и пружа прву 

помоћ 

ФВ. 2.1.1.  игра рукомет 

примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације  

ФВ. 2.1.2.  зна функцију и значај 

рукомета, већи број правила, 

принципе и утицај тренинга 

ФВ. 3.1.1.  ученик игра рукомет 

примењујући сложене елементе 

технике испуњавајући тактичке 

задатке, учествује у организацији 

утакмице и суди на утакмицама  

ФВ. 3.1.2.  зна тактику рукомета, 

систем такмичења, начин 

организовања утакмице и суди 

 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ - СТОНИ ТЕНИС 
ЦИЉ:  Циљ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за стицањем 

знања, способност за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу 
(стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

УВОД  1 
Упознавање ученика са циљевима предмета изабрани 
спорт, општим и посебним оперативним задацима и 
програмом рада 

 
 Разговор 
 

 
 
Објашњење 

Основни ударци 

 
Упознавање 
са 4 основна 

става 

1 

Неопходно је да ученици ову прву и основну технику што 
боље науче.  
Метод обуке се састоји у појединачном раду (о зид), и у 
паровима. 



Backhand – 
контрола 
«чисто» 

2 

Битно је ученицима показати правилан став и држање 
тела и рекета при свакој врсти ударца 

Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај 
тела , руку и рекета 
Правилан став 
Ударци, 
 Forhand,  
Backhand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај 
тела, руку и рекета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај 

Forehand - 
контрола 
«чисто» 

3 

Backhand 
pimple – 

резана лопта 
4 

Forhand 
pimple – 

резана лопта 
 
 

5 

Oсновновни став 
и одскок лоптице 

Учење 
основног 

става 
 

1 

 
 
И код ове технике обука се изводи појединачно, у 
паровима. Неопходно је да ученици што боље савладају 
технику основног става и кретања лоптице због даљег 
савладавања технике. 
 
 
 

Одскок и 
путања 
лоптице 

 

2 

Ротација 
лоптице 

Spin – 
упознавање 
са ротацијом 

и врстом 
ротације 

 

1 
Паралелно са обуком технике ротације лоптице, ученици 
развијају и одржавају моторичке способности битне за 
овај изабрани спорт. Vеома је битно да ученици 
савладају у већој мери технику ротације лоптице при 
ударцу због даљег усавршавања своје игре. 
 
 

 

 
Spin – резана 

ротација 
 

2 

 3 



Pop-spin 
ротација – на 

доле 
 
 
 

тела, руку и рекета 
Напад, блок игра, одбрана, 
Spin 
Pop-spin 
Контролаударца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај 
тела,руку и рекета 
Замаси шаком 
Блок игра 
Техника напада 
Техника одбране 
Контрола стола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spin – 
ротазија 

постранце (у 
лево, у 
десно) 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техника 
 
 
 
 
 
 

 

 

Основне 
технике 
стоног тениса 

1 

 

Код ове технике битно је да ученици схвате значај 
правилног усвајања основне технике која захтева добру 
савладаност предходних техника,а посебно савладану 
технику основног става ради боље контроле и 
покривања стола. 
 
 

 
Основне 
технике 

стоног тениса 
 

1 

Код ове технике битно је да ученици схвате значај 
правилног усвајања основне технике која захтева добру 
савладаност предходних техника,а посебно савладану 
технику основног става ради боље контроле и 
покривања стола. 

 
Основна 
техника – 

напад 
 

2 

 
Основна  
техника – 
контрола 

стола 
 

3 

 
Основна 
техника –

4 



одбрана 
 
 

 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај 
тела, руку  и рекета 
Сервис и пријем сервиса 
Замаси шаком 
 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистенција 
Карактеристичан положај 
тела, руку и рекета 
Замаси шаком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистенција 
Одкораци - искораци 
Скип 
Кратки спринт од и до 
ивице стола( лево-десно) 

 
Основна 
техника – 
блок игра 

 
 

5 

  
 

Врсте рекета 
(чисте гуме, 

антиспин 
гуме, «trava») 
 

 

 
1 У овој области битно је ученике научити које врсте 

рекета постоје. А када је сервис у питању, битно је да 
ученици схвате значај правилног сервиса као и како 
примити сревис и адекватно договорити на њега у 
зависности од врсте сервиса. 
 

Врсте рекета и 
пријем сервиса  

 
Учење 

сервиса 
 
 

2 

Рад ногу и 
кондиција 

 
 

Рад ногу – 
вежбе за рад 

ногу 
 
 

1 

При обради ове технике битно је да ученици већ 
поседују добре моторичке способности. Овај спорт 
изискује специфичне кретње и тражи добру координацију 
и кондицију. 
 
 

 
 

Кондиција ’- 
стицање 

кондиције 
 
 

2 

 
 

3 



Кондиција – 
кратки 

спринтеви, 
вежбе ѕа 
абдомен 

 
 
 

Вежбе за абдомен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Мотивација 
Карактеристичан положај 
тела, руку и рекета 
Замаси шаком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Мотивација 
Праћење 
Вредновање 
Препоруке 
 

 
 
 
 

Тактичке 
варијанте са 

сервисом 

Учењење 
тактичких 
варијанти 
сервиса 

 

 
1 

 
 
 
 
У завршној фази обуке, ученици уче тактику и правила у 
игри. 
Како у игри тако и са сервисом (уче разне вријанте 
сервиса). 
 
 
 

 

 
Учење 

тактичких 
варијанти 

после 
сервиса 

2 

Игра 
појединачно и 

такмичење 

 
Игра  

Појединачно 
 

1 

Након научених основних и сложенијих елемената 
технике приступа се игри, то јест такмичењу. Кроз сам 
вид игре и такмичења битно је да се поред изграђених 
физичких способности код ученика испоље и што лепше 
морално карактерне особине што је и сам циљ и задатак 
изабраног спорта. 

 
Такмичење 
појединачно 

 

3 



 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Стони тенис 
НАСТАВНА 

ТЕМА 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ.1.1.26. 
Ученик/ученица игра стонитенис 
примењујући основне елементе 
технике и поштује правила игре. 

  

ФВ.1.1.27. 

Зна функцију стоногтениса, 
основне појмове, неопходна 
правила, основне принципе 
тренинга и методику тренинга, 
пружа прву помоћ. 

  

ФВ.2.1.24. 
 Ученик/ученица игра стонитенис 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 стоногтениса, већи 
број правила, принципе и утицаја тренинга 

 

ФВ.3.1.22. 

 

  Ученик/ученица игра стони тенис 
повезујућио дигравање сложених 
елемената у целину заједно са 
кретањем, формира концепције 
игре према својим психо-физичким 
способностима, организује 
школскотакмичење, суди на 
такмичењу. 
 

 
 
 
 



 
 

Физичко васпитање – изабрани спорт – мали фудбал 
 
ЦИЉ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја 

интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и 
настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на 
такмичењима). - развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно 
бављење изабраним спортом).  

Учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта .Пружање неопходних знања из 
изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, 
правила такмичења у спорту, итд.) и њихова примена у пракси. Учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и 
њена примене у пракси.Обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу.Задовољавање социјалних 
потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.Стварање објективних представа ученика о сопственим 
могућностима за учешће у изабраном спорту.Подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и 
такмичења).  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

УПОЗНАВАЊЕ СА 
НАСТАВНИМ 
ПЛАНОМ И 

ПРОГРАМОМ 

-Упознавање 
ученика са 
наставним 
планом и 

програмом 
предмета 

изабрани спорт – мали 
фудбал 

1 разговор 

Вођење, 
 додавање, шутирање лопте; 

 
 
 
 
 
 

Трчање,  
окрети,  
скокови,  
поскоци,  

бочна трчања, убрзања, 
спринтеви. 

 
 

Сарадња у групи, индивидуална 
иницијатива. 

ТЕХНИКА 
ФУДБАЛА 

-Техника кретања без 
поседа лопте 
-Техника вођења лопте 
-Ударац унутрашњом и 
спољашњом страном 
стопала 
-Ударац горњим делом 
стопала 
- Ударац лопте из 
ваздуха ногом и ударци 
главом 
- Пријем лопте 

12 + 9 

Објашњење 
Демонстрација 

Практично вежбање 
 
 

Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање  



амортизацијом 
- Пријем лопте 
принципом клопке 
- Пријем лопте 
различитим деловима 
тела 
- Дриблинг унутрашњим 
делом стопала 
- Дриблинг спољашњим 
делом стопала 
- Дриблинг лажно 
заустављање 
- Техника голмана 
 

Развој колективног духа 
 

ТАКТИКА 
ФУДБАЛА 

- Покривање 
играча 

- Одузимање 
лопте 

- Преузимање 
играча 

- Игра код 
прекида у 
одбрани 

- Игра код 
прекида у 
нападу 

- Завршница 
напада са два и 
три играча 

- Убацивање 
лопте иза 
бочних линија 

7 + 1 

Објашњење 
Демонстрација 

Практично вежбање 
 
 

Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање 

ИГРА И 
ПРАВИЛА 

МАЛОГ 
ФУДБАЛА 

Правила малог 
фудбала и суђења 

утакмица 
1 + 5 

Објашњавање  
Практично вежбање 

 



 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Физичко васпитање – изабрани спорт – мали фудбал 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

УПОЗНАВАЊЕ СА 
НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И 

ПРОГРАМОМ 

   

ТЕХНИКА ФУДБАЛА ФВ.1.1.1. ; ФВ.1.1.2.  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2.  
ТАКТИКА ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2 
ИГРА И ПРАВИЛА 
МАЛОГ ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2. 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Циљ: 

 Развијање алгоритамског начина размишљања 
 Развијање логичког мишљења и креаивности 
 Оспособљавање за креирање једноставних програма 
 Развијање креаивности и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије 
 Оспособљавање ученика да одаберуи примене најприкладнију технологијузависно од задатка, области или проблемак оји решавају 
 Развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу 
 Развијање критичког мишљења 
 Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењуинтернета 
 Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личнеи приватност и других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

ИКТ 

-програмзаконверзијуизмеђу 
различитих типоваподатака 
-текст процесор (на рачунару 
и у облаку) 
-програмзаграфику(на 
рачунару и у облаку) 
-програмзаММпрезентације 
(на рачунару иуоблаку) 
-мобилни телефон за 
снимање аудио и видео 
материјала Едитовање и 
форматирање: 
-текста 
(уностекста,измене, 
поравнавање, фонт, боја, 
величина,убацивање 
слике, дигитални 
правопис) 
-слике (креирање 
и/илиувоз слика, 
једноставна монтажа) -
ммпрезентације(одабир 
позадина,убацивање 
слике, аудио и видео 
записа, слајд-шоу) 
-чување записауразличитим 

форматима 
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На почетку 
темеученикеупознатиса 
циљевимаи исходима наставе 
односно учења, планом радаи 
начинима оцењивања. 

 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

● теоријске 
основеукратким 
цртама,крозупутства за 
реализацију задатака, 
објашњења основних 
појмова,концепата, стратегија 
у циљу развијања 
поступности, препознавања 
иустановљавањаличних 
стратегија учења кодученика 

● практичан раду 
групамаили индивидуално, 
индивидуализација је 
неопходнакод конретног 
задатка за 
проверуостварености 
исхода 

Место реализацијенаставе 

-сачувају иорганизују податке 
-врше конверзијуизмеђу 
различитихтипова података 
-креирајутекстуални документ 
ипримене основне 
акцијеедитовања 
иформатирања (самостално и 
сараднички) 
-креирајудигиталну слику и примене 
основне акцијеедитовањаи 
форматирања (самосталнои 
сараднички) 
-снимевидео 
материјал -
сниме аудио 
материјал 
-креирајумултимедијалну 
презентацијуи примене основне 
акцијеедитовањаи форматирања 
(самостално исараднички)-комбинују 
радувише апликацијаза 
реализацијусложенијихидеја 



РАЧУНАРСТВО 

-упознавање саалатомза 
визуелно програмирање који 
ће се користити 

- израдаи 
извршавање 
једноставних 

примера 
-разумевање минималног 
скупа функционалности којесу 
потребне занајједноставније 
примере 
-решавањезадатака који 
одговарајуминималномскупу 
функционалности 
-увођење једне по једне 
сложеније 
функционалности тако што 
сепрво обрадиу примеру, 
затим објаснии на 
крајудајузадацикоји се 
решавајусамосталноилиуз 
асистенцијунаставника 
- израда једног или неколико 

завршних задатака који 
претпостављају целокупно 
савладано градивоиз теме 

Рачунарство 
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●    Часови се 
реализујуукабинетуза 
информатику- 
дигиталнојучионици 

 

Препорукеза реализацију 
наставе Општепрепоруке за 
реализацијудатe су у 
документу“Општепрепоруке за 
наставу Информатикеи 
рачунарствау основнојшколи” 

 

Узетиуобзирпредзнање са којим 

ученици долазеу пети разред и 

при томе бирати: 
 

-за примере изсвакодневног 

живота изабрати проблемекоји 

симулирају ситуације и 

проблемеизпредмета које 

изучавају ушколи или реалних 

ситуација из живота 

-едукативнеигреза 
развијање 
алгоритамскогначина 
мишљења. 

 

-Решења логичких 
задатакаанализирати, 
тестиратии 
нагласитизначајисправљања 
грешака 
приликомизрадезадатка. 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

● праћење 
остварености 

исходау стицањузнања 

-креира,коришћењемвизуелног 
програмскког језика 
(програмсеформираслагањемграфи
чки 
репрезентованихелемената)рачунар
ски програмниске 
алгоритамскесложености који 
комуницира сакорисникомна нивоу 
кретања преддефинисаних 
графичких ликоваиуоквиру кога 
секористе основни конструктивни 
елементи процедуралног 
програмирања, каошто 
супроменљиве санумеричким 
вредностима,линијска 
структура,гранањаи понављање 
-креира рачунарскипрограмтако 
штоће на основузадатог 
сценарија дефинисати 
понашањаликова 
-у програму примени математичку 
формулу са основним аритметичким 
операцијама и да из постављеног 
задатка закључи каквуформулу 
треба да примени 

- исправља 
грешкеусопственомпрограму 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

-поступци иправила за 
безбедно понашањеи 
представљањена 
мрежи 
-ауторска праваи симболи 
који представљајулиценцу 
- нетикета 

- приручник 
·http://kliknibezbedno.rs/files/materijali

/ITC%20-
%20Tagged%20Manual%202013.pdf 

4 

-препознају уобичајене начине 
коришћења технологијеи ван 
школе; 
-користе технологијуодговорно и 
на сигуран начин 
-воде 
бригуоприватностилични
х информација 
-објасне појамауторских праваи 
разликују основне лиценце за 
дељењесадржаја 
-самостално претражују 
ипроналазе 
информацијеудигиталномок
ружењу 
-информацијама на интернету 

http://kliknibezbedno.rs/files/materijali/ITC%20-%20Tagged%20Manual%202013.pdf
http://kliknibezbedno.rs/files/materijali/ITC%20-%20Tagged%20Manual%202013.pdf
http://kliknibezbedno.rs/files/materijali/ITC%20-%20Tagged%20Manual%202013.pdf
http://kliknibezbedno.rs/files/materijali/ITC%20-%20Tagged%20Manual%202013.pdf
http://kliknibezbedno.rs/files/materijali/ITC%20-%20Tagged%20Manual%202013.pdf
http://kliknibezbedno.rs/files/materijali/ITC%20-%20Tagged%20Manual%202013.pdf


(40%- 50%)● праћење 

развојавештина 

при изради практичног 
радаученика 

и активност на часу (30-40%) 

●
 пројектнизадат
ак (20-30%) 

 

Оквирни бројчасова по 
темамаизражен у% 

 
●

 Рачунарст

во 50%●

 ИКТ+ 

Дигитална 

писменост 50% 

приђу критички -разликују пожељно 
од непожељног понашања на 
интернету 
-реагују исправно када дођуу 
контакт са непримереним 
садржајемили са непознатим 
особама путеминтернета 

-потраже помоћиподршку од 
правих особа и на правом месту 
када дођу уконтакт са 
непримереним садржајемили са 
непознатим особама путем 
интернета 
- препознајуризикзависности од 
технологије-
рационалноуправљајувременомк
ојепроводе на интернету 

 
 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

Циљ наставе изборног предмета свакодневни живот  у прошлости јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредуј у 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 прошире знања из области опште културе, да се оспособе кроз 

упознавање са начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и 

укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају 

себе у контексту ,,другог,, да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости. 

ТРАЈАЊЕ САДРЖАЈ ПРОГРАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

        

 

5 

   

 

У  в о  д 

 

Прецизније одређивање битних појмова: 

прошлост, хронологија, свакодневни 

- разговор 

- уочавање и схватање на примерима 

различитих термина прошлости: 

временске јединице, стара и нова ера, 



живот      миленијум 

 

        

5 

 

Игре у прошлости 

Полазећи од садашности ка све даљој 

прошлости одговарамо на питање зашто је 

игра одувек била централна активност 

дечјег живота 

- разговор 

- покушај да се оживе традиционалне игре 

- укључити родитеље 

      

 

4 

 

 

Свакодневни 

живот људи у  

праисторији 

 

 

Обезбеђује се веза проучавања историјских 

догађаја у оквиру обавезног предмета 

историја  

-  разговор 

-  помоћу литературе (скице, цртежи) 

упознати се са локалитетима (Лепенски 

вир, Винча) 

-  посетити пећине 

-  направити посуђе од глине, лук, стрелу 

 

9 

Свакодневни живот 

народа Старог истока 

Упознавање са свакодневним животом 

народа Старог истока на основу 

прикупљања материјала, ТВ емисија 

Упоређивање са претходним периодом 

-  разговор 

-  на основу литературе и ТВ емисија 

ученици се упознају са исхраном, 

одевањем, становањем, веровањима 

 

 

7 

 

Свакодневни живот 

Старих Грка 

 

Упознавање са свакодневним животом  

Старих Грка на основу  ТВ емисија 

Упоређивање са претходним периодом 

-  разговор 

-  схватити многобожачку религију 

-  упознати се са исхраном, становањем, 

медицином, васпитањем деце у Спарти 

6 Свакодневни живот 

Старих Римљана 

Упознавање са свакодневним животом  

старих Римљана 

Објашњавање како је настала култура 

старих Римљана 

-  на основу претходних активности 

схватити како се стварала римска култура 

и ко је имао највећи утицај  



Упоређивање са претходним периодом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, 
филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Језик 
 

Граматика  
Подела речи по настанку  
Сложенице  
Атрибутска и предикатска 
функција именица и придева  
Самогласници и сугласници  
Гласовне промене и 
алтернације  
Придевске заменице  
Грађење и значење глаголских 
облика  
Реченица  
Независне и зависне 
предикатске реченице  
Исказивање реченичних 
чланова  
Комуникативне реченице  
 
 
Правопис  
Проверавање и понављање 

144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корелеција унутар предмета и са другим 
предметима (ликовна и музичка култура, 
историја, географија, техничко и 
информатичко образовање, биологија)  
 
Примена рачунара у настави  
 
Проблемска настава 
  
Диференцирана настава  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
слушање  
препознавање  
размишљање  
питања  
одговори  
причање  
писање  
уочавање  



садржаја из претходних 
разреда  
Писање: заменице ВИ, Ваш; 
одричних заменица уз 
предлоге; имена васионских 
тела; глаголских облика; 
интерпункције после узвика; 
растављање речи на крају реда  
Коришћење правописа  
 
 
Ортоепија  
Вежбе у изговарању  
дугоузлазног и дугосилазног 
акцента  
Интонација везана за изговор 
узвика  

 
Активна настава 
 
Индивидуализована  
настава  
 
Примена савремeних  
техничких уређаја  
 
Рад у паровима  
 
Самосталан рад ученика  
Тематска настава  
 
Тимска настава 
  
Учење учења 
  
Давати прецизне и добро  
осмишљене информације, упутстава и 
питања која подстичу ученике да слободно 
износе своје мишљење  
 
Подстицати ученике да користе претходно 
искуство и знање  
 
Остварити везу узајмног поштовања и 
поверења  
 

Понекад са ученицима планирати 
активности на часу 

истраживање 
 процењивање  
повезивање  
дискусија  
дефинисање  
откривање  
посматрање  
описивање  
препричавање 
износи свога 
мишљења 
аргументовање  
сарађивање 
навођење нових 
примера  
илустровање  
глума  
исправљање  
упоређивање  
рецитовање  
читање 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 
 

Лектира  
Лирика  
Епика  
Драма  
Научнопопуларни и 
информативни текстови  
Тумачење условљености у 
епским и драмским делима  
Поткрепљивање властитих 
судова појединостима из дела  
Тумачење ликова  
Запажање, коментарисање 
ипроцењивање ситуација...  
Објективана и субјективна 
дескрипција  
Песнички мотиви  
Књижевнотеоријски појмови  
(строфа, ритам, језичко-стилска 
изражајна средства, врсте 

 



ауторске и народне лирске 
песме; тема, мотив, фабула, 
портрет, биографија, 
аутобиографија, роман, 
предање; комедија)  
Функционални појмови  
Читање 
 
Допунски избор текстова  
 
Избор из књига,часописа и 
енциклопедија за децу  

 

 

 

 

 

 

 

Језичка 
култура 

 

 

Основни облици усменог и 
писменог изражавања  
Препричавање  
Причање  
Описивање  
Извештавање  
Усмена и писмена вежбања  
Ортоепске, лексичке и 
семантичке, синтаксичке и 
стилске вежбе, стваралачко 
препричавање, причање, 
портретисање, извештавање  
Вежбање технике у изради  
писменог састава  
Писање службеног и приватног 
писма 

 

 
 
 
 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
Српски језик 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина читања и 
разумевања 
прочитаног 

 

СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи  
СЈ.1.1.2. разликује уметнички и 
неуметнички текст 
СЈ.1.1.4. служи се садржајем да би 
пронашао одређени део текста  
СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне 
информације из текста према датим 
критеријумима 
СЈ.1.1.6. разликује у тексту битно од 
небитног, главно од споредног  
СЈ.1.1.7. изводи закључак заснован на 
једноставнијем тексту  
СЈ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне 
елементе текста: легенде, табеле 

СЈ.2.1.1. чита текст „с оловком 
у руци“ (ради учења, ради 
извршавања различитих 
задатака, ради решавања 
проблема)  
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 информације из два 
краћа текста или више њих 
(према датим критеријумима) 
 

СЈ.3.1.1. проналази, издваја и 
упоређује информације из два 
дужа текста или више њих 
СЈ.3.1.2. издваја кључне речи и 
резимира текст  
СЈ.3.1.3. изводи закључке 
засноване на сложенијем 
тексту  
 
 

Писменоизражавање 
 

СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латницу)  
 СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, 
граматички исправну реченицу 
СЈ.1.2.3. саставља једноставан 
експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га 
организује у смисаоне целине  
(уводни, средишњи и завршни део 
текста)  
СЈ.1.2.4. уме да преприча текст  
СЈ.1.2.6. влада основним жанровима 
писане комуникације; саставља 
службено писмо  
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму 
у једноставним примерима  

СЈ.2.2.1. саставља наративни и 
дескриптивни текст  
СЈ.2.2.2. саставља вест и 
извештај 
СЈ.2.2.3. пише резиме краћег 
и/или једноставнијег текста  
СЈ.2.2.5. зна правописну норму 
и примењује је у већини 
случајева  
 

СЈ.3.2.3. пише приказ књиге, 
филма, позоришне представе и 
сл. 
СЈ.3.2.4. пише резиме дужег 
и/или сложенијег текста  
СЈ.3.2.5. зна и доследно 
примењује правописну норму  
 

Граматика 
 

СЈ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; 
дели речи на слогове у једноставнијим 
примерима   СЈ.1.3.3. одређује место 
реченичног акцента у једноставним 
примерима  

СЈ.2.3.1. одређује место 
акцента у речи 
СЈ.2.3.2. препознаје гласовне 
промене  
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; 

СЈ.3.3.2. уме да препозна 
гласовне промене, објасни их и 
именује  
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; 
користи терминологију у вези 



СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна 
основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује 
књижевнојезичку норму у вези са 
облицима речи 
СЈ.1.3.5. разликује просте речи од 
твореница; препознаје корен речи; 
гради реч према задатом значењу на 
основу постојећих творбених модела  
СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке 
јединице (реч, синтагму, предикатску 
реченицу и комуникативну реченицу) 
СЈ.1.3.10. правилно употребљава 
глаголске облике (осим имперфекта) 

препознаје подврсте речи; уме 
да одреди облик променљиве 
речи 
СЈ.2.3.4. познаје основне 
начине грађења речи  
СЈ.2.3.7. препознаје главна 
значења падежа у реченици 
СЈ.2.3.8. препознаје главна 
значења и функције глаголских  
облика  

са врстама и подврстама речи 
и њиховим граматичким 
категоријама 
СЈ.3.3.6. познаје  главна 
значења глаголских облика  
 

Лексика 
 

СЈ.1.3.13. препознаје различита 
значења вишезначних речи које се 
употребљавају у свакодневној 
комуникацији  
СЈ.1.3.15. одређује значења 
непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у 
коме су употребљени (једноставни 
случајеви) 

СЈ.2.3.10. зна значења речи и 
фразеологизама који се јављају 
у школским текстовима  
СЈ.2.3.11. одређује значења 
непознатих речи и израза на 
основу њиховог састава  
 
 

СЈ.3.3.7. уме да одреди 
значења непознатих речи и 
израза на основу њиховог 
састава, контекста у коме су 
употребљени  
СЈ.3.3.8. зна значења речи и 
фразеологизама у 
научнопопуларним  текстовима, 
намењеним младима 

Књижевност 
 

СЈ.1.4.1. повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 
тих дела  
СЈ.1.4.2. разликује типове књижевног 
стваралаштва  
(усмена и ауторска књижевност)  
СЈ.1.4.3. разликује основне књижевне 
родове: лирику, епику и драму 
СЈ.1.4.4. препознаје врсте стиха 
(римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) 
СЈ.1.4.5. препознаје различите облике 
казивања у књижевноуметничком 
тексту: нарација, дескрипција, дијалог 
и монолог 
СЈ.1.4.6. препознаје постојање 

СЈ.2.4.1. повезује дело из 
обавезне лектире са временом 
у којем је настало и са 
временом које се узима за 
оквир приповедања  
СЈ.2.4.2. повезује наслов дела 
и род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту 
књижевноуметничког дела  
СЈ.2.4.4. разликује 
књижевнонаучне врсте: 
биографију, аутобиографију 
СЈ.2.4.5. препознаје и разликује 
одређене (тражене) стилске 
фигуре  
СЈ.2.4.6. одређује мотиве, 

СЈ.3.4.1. наводи наслов дела, 
аутора, род и врсту на основу 
одломака, ликова, 
караткеристичних тема и 
мотива  
СЈ.3.4.2. издваја основне 
одлике књижевних родова и 
врста у конкретном тексту  
СЈ.3.4.3. разликује аутора дела 
од лирског субјекта и 
приповедача у делу 
СЈ.3.4.4. проналази и именује 
стилске фигуре  
СЈ.3.4.5. одређује и именује 
врсту стиха и строфе  
СЈ.3.4.6. тумачи различите 



стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, 
поређење, ономатопеја)  
 

идеје, композицију, форму, 
карактеристике лика и њихову 
међусобну повезаност  
СЈ.2.4.7. разликује облике 
казивања у 
књижевноуметничком тексту 
(дијалог, монолог, дескрипција, 
нарација)  
СЈ.2.4.8. уочава разлику између 
препричавања и анализе дела  
СЈ.2.4.9. уме да води дневник о 
прочитаним књигама2* 
 
1У стандарде су укључени и они 
који овом приликом нису испитани. 
Они су обележени звездицом. 

 

елементе књижевноуметничког 
дела позивајући се на само 
дело 
 

 
 

Енглески језик 
 

Циљ наставе страног језика је усвајање основних знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 
комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме комуникације ускладу са специфичностима   енглеског језика. 
Ученик треба да: 

 разуме и реагује на усмени текст у вези са ситуацијама, темама и комуникативним функцијама 

 чита са разумевањем писане и илустроване текстове увези са темама 

 у писаној форми се изражава у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 остварује комуникацију са саговорником у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 препознаје језичке структуре и правилно их употребњава у комуникативној ситуацији 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

Introduction 
 

- садашње просто и 
садашње 
трајно време 

 
 
2 
 

- упознавање ученика са циљевима, 
  задацима и програмским садржајем 
 
 

-обнављање ова два садашња 
времена и разлика у употреби 
истих кроз низ практичних 
вежби 

                                                           
 

 



 
 

 

 
 
 

My life 

- прошло време 
- правилни и 
неправилни глаголи 
- вокабулар везан за 
породицу  и 
  животне фазе 
- кратки и дуги вокали, 
дифтонзи 
- свакодневни енглески  
- вештине говора, 
читања,  
  писања и слушања 
- култура народа чији се 
језик учи 
- корелација са 
билогијом кроз 
  лекцију English across 
the 
 curriculum 
- израда пројекта 
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- наставник ученицима скреће пажњу 
  и упућује их на значај граматичке 
  прецизности исказа 
- рад на пројекту као задатку који 
  остварује корелацију са другим 
  предметима и подстиче ученике на 
  студиозни и истразивачки рад 
- наставник упућује ученике у 
  законитости усменог и писаног кода 
  и њиховог међусобног односа 

- мануалне активности (израда 
пројекта 
  везаног за породицу) 
- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- вежбе слушања 
- певање у групи 
- писање краћих текстова 
- увежбавање изговора вокала 
енглеског 
 језика 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The Future 

- употреба will за 
будућност 
- употреба will за 
доношење 
  тренутних одлука 
- свакодневни енглески 
- изговор сугласника, 
’нема’ слова 
- вестине говора, 
читања, писања 
  и слушања 
- култура народа чији се 
језик учи 
- корелација са 
природним 
  наукама кроз лекцију 
English 
 across the curriculum 
- израда пројекта 
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- сви граматички садржаји уводе се без 
  детаљних објашњења, осим уколико 
  ученици на њима не инсистирају, а 
  њихово познавање се евалуира и 
  оцењује на основу употребе у 
  одговарајућем комуникативном 
  контексту 
- за увођење новог лексичког 
  материјала користе се познате 
  граматичке структуре и обрнуто 
- битно је значење језичке поруке 

- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом 
- уочавање кључних речи и 
информација у 
  тексту 
- мини-пројекат о будућности 
- одговарање на питања у вези 
са текстом, 
  тачно/нетачно 
- постављање питања везаних 
за 
  будућност уз активну 
употребу глагола will 
- допуњавање информација 
 
 
- уочавање дистинктивних 
обележја која 
  указују на граматичке 

 
 

- прошло - прошло 
трајно време 

 
 

- битно је значење језичке поруке 
- уџбеници су извори активности и 



Times and 
Places 

- упоредна употреба 
прошлог 
  трајног и прошлог 
простог 
  времена 
- колокације глагола и 
именица 
- вокабулар везан за 
природне 
  непогоде и кућу 
- разлика између 
звучних и 
  безвучних сугласника, 
интонација 
- вештине говора, 
читања, писања 
  и слушања 
- култура народа чији се 
језик учи 
- корелација са 
географијом кроз 
  секцију English across 
the 
 curriculum 
- израда пројектапросто 
време глагола be 
- правилни глаголи - 
неправилни глаголи 

 
 
 
 

11 

  морају бити праћени употребом 
  аутентичног материјала 
- говор наставника прилагођен је 
  узрасту и знањима ученика 

специфичности 
  (род, број,  глаголско време, 
лице...) 
- слушање и реаговање на 
команде 
  наставника или са траке 
- упоредна употреба два 
прошла времена 
  кроз вежбе допуњавања 
празнина у датом 
  тексту 
- одговарање на питања у вези 
са 
  текстом, тачно/нетачно 
- мини пројекат о једној земљи 
по избору 
ученика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- певање у групи 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом 
- уочавање кључних речи и 
информација у 

 

 
London 

 
- одређени и 
неодређени члан 
- неодређене заменице 
- свакодневни енглески 
- вокабулар везан за 
места у 
  граду 
- акцентовање речи 
- вештине говора, 
читања, писања и 
слушања 
- култура народа чији се 
језик учи 
- корелација са 

 
 

11 

 
- циљни језик употребљава се у 
  учионици у добро осмишљеним 
  контекстима од интереса за ученике, 
  у пријатној и опуштеној атмосфери 
- ученици се третирају као одговорни, 
  активни, креативни учесници у 
  друштвеном чину 



историјом кроз 
  секцију English across 
the 
 curriculum 
- израда пројекта 

  тексту 
- давање и одабир наслова 
краћим 
  текстовима 
- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
 
 
 
 
 
 
 
 
- допуњавање израза 
- допуњавање табеле на 
основу 
  прочитаног текста 
- проналажење недостајуће 
речи 
- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
- одговарање на питања на 
основу 
  претходног слушања 
- уочавање дистинктивних 
обележја која 
  указују на граматичке 
  специфицности (род, број, 
глаголско 
  време, лице...) 
- пројекат о познатим 
личностимапо 
избору ученика 
 
- давање одговора на питања 

 
 

Experiences 
 
 

- садашњи перфекат 
- употреба ever, never и 
just 
- свакодневни енглески 
- наглашавање речи у 
реченици 
- култура народа чији се 
језик учи 
- корелација са 
музичком 
  културом кроз секцију 
English 
 across the curriculum 
- израда пројекта 
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- наставник мора бити сигуран да је 
  схваћено значење поруке 
  укључујући њене културолошке, 
  васпитне и социјализирајуће 
  елементе 
- знања ученика мере се јасно 
  одређеним релативним 
  критеријумима тачности и зато узор 
  није изворни говорник 
- наставник је ту да омогући приступ и 
  прихватање нових идеја 

 
 

Problems 

- should/shouldn’t 
-must/mustn’t/don’t have 
to 
- фразални глаголи 
- свакодневни енглески 
- интонација 
- култура народа чији се 
језик учи 
- корелација са 
биологијом кроз 
  секцију English across 

11 

- учионица постаје простор који је 
  могуће прилагођавати потребама 
  наставе из дана у дан 
- рад у учионици спроводи се путем 
  индивидуалног или групног 
  решавања проблема 
- рад на пројекту као задатку који 
  остварује корелацију са другим 
  предметима и подстиче ученике на 
  студиозни и истраживачки рад 
 



the 
 curriculum 
- израда пројекта 

 након 
  слушања 
- понављање после траке како 
би се што 
  боље савладала интонација 
- игре примерене узрасту 
- повезивање појмова у радној 
свесци 
- селектовање тачних и 
нетачних израза 
- заједничко прављење 
пројекта 
- писање кратке приче 
- проналажење недостајуће 
речи 
- говорне вежбе уз употребу 
нових 
  граматичких структура 

Written Work 
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- писмени задаци се раде у учионици 
  у пријатном простору и опуштеној и 
  подстицајној атмосфери 

- писмена провера 
обезбеђујенапредовање 
ученика у складу са 
  оперативним задацима и 
квалитет 
  и ефикасност наставе 

 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ЦИЉ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних  постигнућа , да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 
образложе своје мишљење и дискутују  са другима , развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје , као и да 
- упознају  музичку културу кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 
- развију музикалност и креативност 
негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Знање и 
разумевање 

  
-Српска народна традиција 

- Српска уметничка музика 

- соло песма 

8 -аудитивна 
- дијалошка 
- демонстративна 
-монолошка 

-усвајање знања 
-слушање музике  
-разговор 
-препознавање 



- певачки гласови 

- дует 

- хорско певање 
 
 

-рад у групи 
-фронтални рад 
 

музичких дела и 
композитора 
-певање песама 
по слуху и нотном 
запису 
-стварање 

Слушање 
музике 

 
 
Слушање српске уметничке музике,соло 
песама, успаванки, корских 
композиција,дуета 
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- аудитивна 
- демонстративна 
 
-дијалошка 
-фронтални рад 
 

 

Музичко 
извођење 

-  Певање  народних песама 
- Певање српске уметничке музике 

- Певање успаванки 
- Певање соло песама 
       
       
  
 

       14 

- аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-монолошка 
-рад у групи 
-свирање 
-певање појединачно 
-певање у групи 

 

Музичко 
стваралаштво 

 
 
-стварање мелодије 
 
-писање ритмичке пратње на задату 
мелодију 
 

3 

 

 

 

-демонстративна 
-практични рад 

 
 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
Музичка култура 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО 

Знање и разумевање 

Ученик уме да : 
1.1.1 препозна основне елементе музичке 
писмености 
1.1.2 опише основне карактеристике: 
  
 
 

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, 
2.1.3 облика народног музицирања са 
специфичним контекстом народног живота 
 
 



Слушање музике 

 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 
 

Ученик уме да : 
2.2.1 опише и анализира карактеристике звучних 
примера кроз садејство опажених музичких 
елемената, нпр. узбуркана мелодија као резултат 
специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, 
интервалске структуре 
2.2.2 препозна структуру одређеног жанра 
 

Музичко извођење 

1.3. Ученик уме да : 
1 пева једноставне дечије, народне и 
популарне композиције 
1.3.2 изводи једноставне дечије, народне и 
популарне композиције на бар једном 
инструменту 
 
 

 

Музичко стваралаштво 

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 
 
 

 

 
 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 
деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета 

Трајање Садржај Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 
3 

Слободно ритмичко 
изражавање бојеним мрљама, 
облицима и волуменима 

 
Појаснити појам ритма, ритмичког кретања елемената, 
слободног креирања ритма без геометријске строгости – 
појам волумен 

Разговор  
Цртање 
Сликање 
Вајање 
 



 
3 

 
Визуелно споразумевање 

Објаснити примену и како доћи до визуелне шифре као 
предмета опажања свакодневног окружења користећи 
адекватна ликовна уметничка дела 

Цртање 
Сликање 
Израда визуелне шифре 

 
1 

 
Текстура и тактилне вредности 
површине и облика 

 
Решавање ликовног проблема кроз истицање особености 
материјала који су активни носиоци композиције 

Разговор 
Цртање 
Сликање   
Вајање  

3 Материјали (традиционални и 
савремени) и врсте материјала 

Кроз лични рад са различитим материјалима упознати 
ученике са тактилним вредностима површина (гладак, 
храпав итд) 

Разговор 
Дечји рад 
Демонстрација 

2 Својства и врсте текстуре Показати на примерима у уметности како је текстура 
носилац визуелне и тактилне перцепције 

Разговор 
Демонстрација 
Дечји рад 

1 Тонске разлике Боју треба учити по моделу из природе Разговор 
Вежбање 

 
1 

 
Светло - тамно 

Појаснити ликовни проблем илуструјући га ликовним делима 
Показати могућност изражавања осећања 

Разговор 
Вежбање 

2 Степен светлине и 
затамљености 

Појаснити валерски кључ и његову примену у ликовном 
изражавању 

Разговор 
Демонстрација 
Вежбање 

2 Градација светлости у односу 
на одређеност извора 

Појаснити ликовни проблем простирања светлости од самог 
извора 

Разговор 
Демонстрација 
Цртање 

2 Илузија заобљености и 
пластичности волумена 

Користећи претходно стечена знања о волумену практично 
решити ликовни проблем 

Разговор 
Вежбање 
Вајање 
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Хроматски и ахроматски скуп  
Значење ових скупова појаснити кроз примере 

Разговор 
Вежбање 
Сликање 

 
2 

 
Топле и хладне боје 

Кроз адекватна уметничка дела показати како можемо 
изразити осећања користећи топле и хладне боје 

Разговор 
Демонстрација 
Вежбање 

 
2 

 
Комплементарне боје 

Кроз демонстрацију уметничких дела доћи до сазнања како 
користити комплементараност боја у ликовном изражавању 

Разговор 
Демонстрација 
Вежбање 

 
2 

 
Контраст тоналитета 

Користећи претходно стечена знања направити композицију Разговор 
Демонстрација 
Вежбање 

3 Слојевито сликање Сликати користећи претходно стечена знања Разговор 
Вежбање 
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Свет уобразиље у делима 
ликовне уметности 

Користећи дела са фантастичним религијским и 
митолошким ликовима тумачити могућност изражавања 
коришћењем савремених технологија 

Разговор 
Демонстрација 

 
НАЗИВ ОБЛАСТИ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 
 
Слободно ритмичко 
изражавање бојеним 
мрљама, облицима и 
волуменима 

 

Ученик/ца уме да: 
•разликује и користи (у свом 
раду) основне медије, 
материјале и технике 
(цртање, сликање, вајање) 
визуелних уметности 
•изводи дводимензионалне 
и тродимензионалне радове 

Ученик/ца уме да: 
•описује свој ради ирадове 
других (нпр. исказује утисак) 
•  зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

 
Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и 
материјала визуелне 
уметности 
•користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из 
визуелних уметности  
када образлаже свој 
рад и радове других 

Ученик/ца уме да: 
• одабира адекватна 
средства (медиј, 
материјал, технику, 
поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин 
реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
 



 
 

Текстура 

Ученик/ца уме да: 
•  разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
(цртање) 
•описује свој ради ирадове 
других  
• зна да наведе различита 
занимања за која су 
потребна знања и вештине 
стечене учењем у 
визуелним уметностима  
зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

Ученик/ца уме да: 
 
• познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 
уметности 
•образлаже свој рад и 
радове других  
•лоцира одабрана уметничка 
дела у историјски и 
друштвени контекст 
 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и 
материјала визуелне 
уметности (цртање, 
сликање, колаж, 
интернет, видео)   
• користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из 
визуелних уметности 
(примерене узрасту 
и садржају) када 
образлаже свој рад и 
радове других 
описује потребна 
знања и вештине 
који су неопходни у 
занимањима 
везаним за визуелне 
уметности 

•Ученик/ца уме да: 
одабира адекватна 
средства (медиј, 
материјал, технику, 
поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин 
реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
•уочава међусобну 
повезаност елемената, 
принципа и садржаја на 
свом раду и радовима 
других 
разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота. 

 

Ученик/ца: 
• разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
•влада појмовима:   
 изводи дводимензионалне 

Ученик/ца уме да: 
•познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 

•Ученик/ца уме да: 
одабира адекватна 
средства (медиј, 
материјал, технику, 
поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин 



Светлина 

и тродимензионалне радове 
 • зна да наведе различита 
занимања за која су 
потребна знања и вештине 
стечене учењем у 
визуелним уметностима  
зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

уметности 
 •образлаже свој рад и 
радове других 
одабира адекватан садржај 
да би представио неку идеју 
или концепт 
•лоцира одабрана уметничка 
дела у историјски и 
друштвени контекст 

техника и 
материјала визуелне 
уметности (цртање, 
сликање, колаж, 
интернет, видео)   
• користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из 
визуелних уметности 
(примерене узрасту 
и садржају) када 
образлаже свој рад и 
радове других 
описује потребна 
знања и вештине 
који су неопходни у 
занимањима 
везаним за визуелне 
уметности 

реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
•уочава међусобну 
повезаност елемената, 
принципа и садржаја на 
свом раду и радовима 
других 
разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота. 

 
Боја 

Ученик/ца: 
• разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
•влада појмовима:   
 изводи дводимензионалне 
и тродимензионалне радове 
 •  зна да наведе различита 
занимања за која су 
потребна знања и вештине 
стечене учењем у 
визуелним уметностима  
зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 
уметности 
 • образлаже свој рад и 
радове других 
одабира адекватан садржај 
да би представио неку идеју 
или концепт 
• лоцира одабрана 
уметничка дела у историјски 
и друштвени контекст 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и 
материјала визуелне 
уметности (цртање, 
сликање, колаж, 
интернет, видео)   
• користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из 
визуелних уметности 
(примерене узрасту 
и садржају) када 
образлаже свој рад и 

•Ученик/ца уме да: 
одабира адекватна 
средства (медиј, 
материјал, технику, 
поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин 
реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
•уочава међусобну 
повезаност елемената, 
принципа и садржаја на 
свом раду и радовима 



радове других 
описује потребна 
знања и вештине 
који су неопходни у 
занимањима 
везаним за визуелне 
уметности 

других 
разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота. 

Свет уобразиље у 
делима ликовне 
уметности 

Ученик/ца уме да: 
• разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
(цртање, сликање, вајање, 
колаж) визуелних уметности 
• изводи дводимензионалне 
радове 
описује свој ради ирадове 
других (нпр. исказује утисак) 

Ученик/ца уме да: 
• описује свој ради ирадове 
других (нпр. исказује утисак) 
•  зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 
•образлаже свој рад и 
радове других  
одабира адекватан садржај 
да би представио неку идеју 
или концепт 
лоцира одабрана уметничка 
дела у историјски и 
друштвени контекст 

Ученик/ца уме да: 
• користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из 
визуелних уметности 
(примерене узрасту 
и садржају) када 
образлаже свој рад и 
радове других 
• одабира адекватна 
средства (медиј, 
материјал, технику, 
поступак) помоћу 
којих ће на најбољи 
начин реализовати 
своју (одабрану) 
идеју 

Ученик/ца уме да: 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
• уочава међусобну 
повезаност елемената, 
принципа и садржаја на 
свом раду и радовима 
других 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
анализира одабрана 
уметничка дела у 
односу на време 
настанка и према 
културној припадности 
(описује основне 
карактеристике, намеру 
уметника...) 



Визуелно 
споразумевање 

Ученик/ца уме да: 
• разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
•влада појмовима:   
 изводи дводимензионалне 
и тродимензионалне радове 
 •  зна да наведе различита 
занимања за која су 
потребна знања и вештине 
стечене учењем у 
визуелним уметностима  
зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 
уметности 
 • образлаже свој рад и 
радове других 
• лоцира одабрана 
уметничка дела у историјски 
и друштвени контекст 
одабира адекватан садржај 
да би представио неку идеју 
или концепт 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и 
материјала визуелне 
уметности 
• користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из 
визуелних уметности 
(примерене узрасту 
и садржају) када 
образлаже свој рад и 
радове других 
• описује потребна 
знања и вештине 
који су неопходни у 
занимањима 
везаним за визуелне 
уметности 
користи друга места 
и изворе (нпр. 
библиотека, 
интернет...) да би 
проширио своја 
знања из визуелних 
уметности 
разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота. 

Ученик/ца уме да: 
 • познаје и користи 
различите изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
• уочава међусобну 
повезаност елемената, 
принципа и садржаја на 
свом раду и радовима 
других 
• анализира одабрана 
уметничка дела у 
односу на време 
настанка и према 
културној припадности  
разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота 
 

 

 



 
 

ИСТОРИЈА 
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 дискутју 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 
истројског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националог и европског идентитета и духа 
толеранције код ученика. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Увод 
 

 

-Основне одлике средњег 
века 
-Основни историјски извори 
за историју средњег века 
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активно слушање  
- учешће у 
разговору  
- читање текстова  
- посматрање 
илустрација  
- анализа  филма 
 
 
 
 
 
 
-активно 
слушање  

монолошка метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
 

Европа и 
Средоземље у 
раном средњем 
веку 

 

-Сеоба нараода и ране 
срењовековне државе  
Западној Европи 
-Формирање феудалног 
друштва 
-Франачка држава и 
ранофеудална привреда 
-Византија до 7. 
века 
-Византија  до  12. века 
-Хришћанска црква 
-Исламски свет у средњем 
веку 
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-монолошка метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
-коришћење различитих  
врста дидактичког материјала:  
илустрације,шеме,графикони..  
-стално коришћење историјске карте и 
историјског  
атласа на часовима  
 

Срби и њихово 
окружење у 
раном средњем 
веку 
 

 

-Словени на Балкану у раном 
средњем веку 
-Јужни Словени  
према староседеоцима и  
с уседима 
-Србија од 7-12. века 
-Дукља у 9.и 10. в. 
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-монолошка) метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
-коришћење различитих  
врста дидактичког материјала:  
илустрације,шеме,графикони,дигитални 



-Покрштавање Срба и других 
Јужних Словена и  њихова 
рана култура                     

-стално коришћење историјске карте и 
историјског атласа на часовима  

 
- учешће у 
разговору  
 
- читање текстова  
 
- посматрање 
илустрација  
 
- анализа  филма 

Европа у 
позном 
средњем веку   

 

 
-Развој и структура 
феудалних  
држава 
-Крсташки ратови 
-Постанак и развој 
средњовековних градова 
-Свакодневни живот у  
средњем веку 
-Опште одлике 
средњовековне културе 
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-монолошка метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
- стрип и филм  
-коришћење различитих  
врста дидактичког материјала:  
илустрације,шеме,графикони,документарни 
,дигитални  
-стално коришћење историјске карте и 
историјског  
атласа на часовима  

Срби и њихово  
Окружење у 
позном 
средњем веку 
 

 

-Србија у 12. и поч. 13. века 
-Успон српске  
Државе 
-Српско царство 
-Крај српског царства 
-Друштво у држави Немањића 
-Постанак и развој 
средњовековне Босанске 
државе 
Средњовековна култура код 
Срба 
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-монолошка метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
-коришћење различитих  
врста дидактичког материјала:  
илустрације,шеме,графикони,табеле,дигитални  

-стално коришћење историјске карте и 
историјског  атласа на часовима  

Српске земље и 
њихово 
окружење у 
доба 
османлијских 
свајања 

 

 
 
-Турци Османлије и њихова 
освајања на Балкану 
-Моравска Србија у борби 
Против Османлија 
-Држава српских деспота и 
околне земље 
-Сеобе Срба у Угарску 
 
 
- 
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-монолошка метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
-коришћење различитих  
врста дидактичког материјала:  
илустрације,шеме,графикони.. 
 играно-документарни материјали  
-стално коришћење историјске карте и 
историјског атласа на часовима  



 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Историја 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Увод 
 

 

 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне 
временске одреднице 
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости. 
 ИС.1.1.6. препознаје значење основних 
појмова из историје цивилизације 
ИС. 1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји из 
националне и опште историје 
 ИС 1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, материјалних) о 
којој историјској појави,догађају и личности 
је реч 
ИС. 1.2.2. репознаје разлику између 
текстуалног историјског извора и других 
текстова познатих ученику, који говоре о 
истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми слике 
ИС. 1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми историјске карте у којој је 
наведена легенда 

 

ИС.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. 2.1.6. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је 
реч на основу садржаја 
карактеристичнихписаних 
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 jе текст извора непознат 

ИС.3.1.1. 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.3.1.6. уме да закључи зашто је 
дошло до одређених историјских 
догађаја и које су последице 
важних историјских дешавања 
 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 

Европа и 
Средоземље у раном 

средњем веку 

 
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. 2.1.1. уме да повеже личност и 
историјски феномен са 
одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом 
 ИС.2.1.4. препознаје да постоји 
повезаност појава из прошлости са 

 
ИС. 3.1.1уме да одреди угао 
гледања на историјску појаву 
(победника или побеђеног) на 
основу поређења два историјска 
извора који говоре о истом 
историјском догађају, феномену.  
ИС3.1.2. уме да објасни 



ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 
опште историје 
ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 
ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, материјалних) о 
којој историјској појави,догађају и личности 
је реч 
ИС. 1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми историјске карте у којој је 
наведена легенда 
 
 

појавама из садашњости 
 ИС. 2.1.6. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је 
реч на основу садржаја 
карактеристичнихписаних 
историјских извора 

 

специфичности важних историјских 
појмова и да их примени у 
одговарајућем и сторијском 
контексту 
 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 

Срби и њихово 
окружење у раном 

средњем веку 

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. 1.1.7. именује најважније појаве из 
националне историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји из 
националне и опште  историје 
ИС.1.1.1О. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 
ИС. 1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, материјалних) о 
којој историјској појави,догађају и личности 
је реч 
ИС.1.2.4.  уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми историјске карте у којој 
је наведена легенда 

 
ИС.2.1.2. . препознаје да постоји 
повезаност националне, 
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. 2.2.3. уме да одреди из које 
епохе или са ког географског 
простора потиче историјски извор 
када jе текст извора непознат 

 
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље 
из националне и 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 
ИС.3.2.4. уме да одреди на основ 
уанализе историјског извора 
контекст у којем је настао извор и 
контекст о којем говори извор 
(идеолошки, 
културолошки,социјални, 
политички, географски контекст 
извора) 

Европа у позном 
средњем веку 

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.2.1.1. уме да повеже личност и 
историјски феномен са 
одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом 

ИС. 3.1.1. уме да одреди угао 
гледања на историјску појаву 
(победника или побеђеног) на 
основу поређења два историјска 
извора који говоре о истом 



ИС.1.1.6. препознаје значење основних 
појмова из историје цивилизације 
ИС. 1.1.8. именује најважније појаве из 
опште историје  
ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, материјалних) о 
којој историјској појави,догађају и личности 
је реч 
ИС. 1.2.4.  уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми историјске карте у којој је 
наведена легенда 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји 
повезаност појава из прошлости са 
појавама из садашњости 
 ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је 
реч на основу садржаја 
карактеристичнихписаних 
историјских извора 

историјском догађају, феномену 
ИС. 3.1.2. уме да објасни 
специфичности важних историјски 
хпојмова и да их примени у 
одговарајућем и сторијском 
контексту 
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 

Срби и њихово 
Окружење у позном 

средњем веку 

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.1.1.7. именује најважније појаве из 
националне историје 
ИС.1.1.9зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји из 
националне и опште историје. 
 ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми историјске карте у којој 
је наведена легенда 

ИС. 2.1.2. препознаје да постоји 
повезаност националне, 
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.2.2.1. уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је 
реч на основу садржаја 
карактеристичнихписаних 
историјских извора 
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 
историјском феномену је реч на 
основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 
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.3.1.3. зна специфичне детаље 
из националне и 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 
ИС. 3.2.4. уме да одреди на основ 
уанализе историјског извора 
контекст у којем је настао извор и 
контекст о којем говори извор 
(идеолошки, 
културолошки,социјални, 
политички, географски контекст 
извора) 

 
Српске земље и 

њихово окружење у 
доба османлијских 

освајања 

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.1.1.7. именује најважније појаве из 

ИС. 2.1.2. препознаје да постоји 
повезаност националне, 
регионалне и светске историје 
 ИС.2.1.4. препознаје да постоји 
повезаност појава из прошлости са 
појавама из садашњости 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље 
из националне и опште историје 
ИС.3.1.5. разуме како су повезане 
појаве из прошлости и 
садашњости 
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 



националне историје 
 ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји из 
националне и опште  историје 
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми историјске карте у којој 
је наведена легенда 
 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
феномена у националној историји 
 ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је 
реч на основу садржаја 
карактеристичнихписаних 
историјских извора 
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 
историјском феномену је реч на 
основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 
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 

дошло до одређених историјских 
догађаја и које су последице 
важних историјских дешавања 
 
ИС. 3.2.4. уме да одреди на основ 
уанализе историјског извора 
контекст у којем је настао извор и 
контекст о којем говори извор 
(идеолошки, 
културолошки,социјални, 
политички, географски контекст 
извора) 

 
 
 

                                                                 ГЕОГРАФИЈА 
ЦИЉ: Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим 

међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и 
месту и улози наше државе у свету 

  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Увод 
Увод 

- увод у програмске 
садржаје 

 
1 

Упознавање ученика са циљевима,задацима и 
програмским садржајем географије за VI разред 

Разговор о предходно 
стеченом  знању 
Слушање,дијалог, рад 
на географској карти 
Света, посматрање 
слика,описивање, 
бележење 
 
 
Слушање дијалог, 

Планета Земља 

Планета Земља 
- воде на Земљи 

- биљни и животињски 
свет на Земљи 

 
 
8 

Кроз ову тематску целину потребно је истаћи  
облике појављивања, основне одлике и 
распрострањеност вода на Земљи, њихов значај,  
одлике биљног и животињског света и њихов  
значај за човека 

Становништво и 
насеља на 

Становништво и 
насеља на Земљи 

 
 

Обрадом ове теме указује се на најважније  
демографске и демогеографске проблеме  



Земљи 

 
- екумена 

- структура светског 
становништва 

- миграције светског 
становништва 

- насења:врсте и типови 

 
 
5 

човечанства. Тежиште треба да буде на  
основним одликама становништва, врстама и  
типовима насеља. Препоручује се да се  
статистички подаци приказују само илустративно  
(табеле, старосне пирамиде) или компаративно,  
а да се не инсистира на њиховом запамћивању 

бележење, 
рад на географској 
карти, коришћење  
података, табела и 
графикона 

 
Слушање, описивање, 
коришћење података и 
табела 

 
 
У континуираном раду 
са Географском картом 
ученицима се пружа 
могућност да савладају 
вештину практичног 
коришћења и 
познавања географске 
карте. 
Коришћење  карата  
различитог размера и 
садржине при  
упознавању регија и 
држава Европе, 
геопростора и локалне  
средине је неопходно и  
обавезно на свим 
часовима 
- слушање, дијалог, 
описивање 
    

Географска 
средина и 

људске 
делатности 

 

Географска средина и 
људске делатности 

- природна и географска 
средина 

- привреда 

 
 
3 

Ученицима је потребно указати на различитост  
природне и географске средине на основу које се 
издвајају географске регије и на сложеност и  
поделу људских делатности 

  Регионална 
географија  
  Европе 

 

Регионална географија 
Европе 

- опште географске 
одлике Европе 

- државе на Балканском 
полуострву 

- државе на Апенинском 
полуострву 

- државе на Пиринејском 
полуострву 

- географски преглед 
осталих   држава Јужне 

Европе 
- Средња Европа 

- државе Средње Европе 
- Западна Европа 

- државе Западне Европе 
- Северна Европа 

- државе Северне Европе 
- Источна Европа 

- државе Источне Европе 
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Приликом обраде регија потребно је да се  
истакну њихове битне физичко-географске  
одлике и њихов утицај на производњу и  
размештај становништва 
Код обраде појединих држава треба користити  
предходно стечено знање о континенту у  
целини и о појединим регијама, а истаћи само  
битне одлике природе и становништва.Такође  
треба указати на постојеће разлике у степену  
развијености привреде држава Европе. 
При излагању садржаја о државама треба  
указати на неопходност сарадње земаља и на  
интеграцијске процесе у региону, 
Европи и свету 



ГЕОГРАФИЈА  
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
       Планета 
        Земља 
 
 
   воде на Земљи 
 
 
 
 
 

 

ГЕ 1.1.1.  препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 

ГЕ 1.2.2.  зна однос копнених и водених 
површин на Земљи 

ГЕ 1.2.3.  зна да је светско море 
јединствена водена површина коју чине 
океани, мора, заливи и мореузи 

ГЕ 1.2.4. може да препозна и именује 
океане и већа мора на Земљи 

ГЕ 2.2.1.  разликује и објашњава 
географске чињенице-
објекте,појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама 
ГЕ 2.2.2. може да опише облике 
разуђености обала и да препозна 
на географској карти најразуђеније 
обале континената и регија 
ГЕ 2.2.3. моћи ће да наведе и 
опише својства морске воде и 
њена кретања 

ГЕ 3.2.1.  разумеће значај мора за 
живот људи и њихове делатности 

ГЕ 3.2.2.  разумеће важност и 
могућност личног учешћа у 
заштити, обнови и унапређивању 
вода и животне средине 

ГЕ  3.2.3. моћи ће да објасни 
поделу језера према начину 
постанка њихових басена и значај 
језера 

 

 
 
 
 
 
 
биљни и животињски  
  свет на Земљи 

 
ГЕ 1.2.1.  именује биосферу и препознаје 
њене одлике 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 
зоне 

ГЕ 1.2.3.    може  да објасни појам  
Биосфере 

 
ГЕ 2.2.1.  разликује и објашњава 
географске чињенице и процесе у 
биосфери 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају распрострањеност 
биљног и животињског света на 
Земљи 

ГЕ 2.2.3.  зна природне зоне на 
Земљи 

 

 

ГЕ 3.2.1. објашњава физичке 
законитости у биосфери 

ГЕ 3.2.2.  разумеће утицај 
природних фактора на развој 
биљног и животињског света и на 
њихов хоризонтални и вертикални 
распоред; знаће природне зоне на 
Земљи 

ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на 
Земљи 

 
 
  Становништво  
       и насеља  
 

ГЕ 1.3.1.  познаје основне појмове о 
становништву и насељима и уочава њихов 
просторни распоред 
ГЕ 1.3.2.  зна појам екумене и њене 
границе 
ГЕ 1.3.3.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.4.  зна да наведе основне структуре 

ГЕ 2.3.1.  разликује и објашњава 
кретање становништва (природно 
и механичко) и структуре 
становништва 
ГЕ 2.3.2.  може да наведе 
природне и друштвене факторе 
који утичу на густину насељености 
ГЕ 2.3.3.   на општегеографској и 

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај 
становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.   разуме  узроке и 
последице високог и ниског 
природног прираштаја 



 
 
 
 
 

становништва (полна, старосна, расна, национална, 
верска, образовна, професионална)  

тематској карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у који- ма су 
услови за живот становништва 
најповољнији, а у којима су 
неповољни 

ГЕ 3.3.3.  уме да одреди густину 
насељености континената и 
држава света 

 

      
 
       Географска  
средина и људске 
      делатности 

ГЕ 1.3.1.  разликује природну и географску 
средину и моћи ће да их опише 

ГЕ 1.3.1.  знаће да су ваздух, вода и 
земљиште основни природни ресурси 
неопходни за живот на Земљи 

ГЕ 1.3.3.  дефинише појам привреде и препознаје 
привредне делатности и привредне гране 

ГЕ 2.3.1.  зна појам регије и може 
да их уочи и именује на карти 
света, Европе и Србије 
ГЕ 2.3.2.  може  да објасни појам 
производње и привреде 

ГЕ 2.3.3.   разликује привредне 
делатности и привредне гране 

ГЕ 2.3.4.  разликује  обновљиве и 
необновљиве природне ресурсе 

ГЕ 2.3.5.  именује међународне организације 
у свету ( ЕУ, УНИЦЕФ, УН, УНЕСКО, Црвени 
крст)   

ГЕ 3.3.1.  зна начине заштите и 
рационалног коришћења 
природних ресурса 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
ГЕ 3.3.3. разуме да је 
индустријализација узрок 
загађивања ваздуха, површинских 
и подземних вода и земљишта 

 

 
 
 

Регионална географија 
Европе 

 
     Опште одлике 
            Европе 

ГЕ 1.4.1. именује континенте на Земљи 

ГЕ 1.4.2.  препознаје основне појмове о 
становништву 

ГЕ 1.4.3.  зна порекло назива Европе, 
величину Европе и њено простирање 

ГЕ 1.4.4.  уме на географској карти света 
да одреди географски положај Европе 

ГЕ 1.4.5.  уме на географској карти света 
да одреди водене и копнене границе 
европског континента 

 

 

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 континената и 
наводи њихове географске регије 

ГЕ.3.4.1.  објашњава 

географске везе (просторне и 

каузалне, директне и 

индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у 

нашој земљи и уме да издвоји 

географске регије 

ГЕ.3.4.2.  објашњава 

географске везе (просторне и 

каузалне, директне и 

индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у 

Европи и уме да издвоји 

географске регије 

 



ФИЗИКА 
ЦИЉ:  
Ученик треба да: 
-к роз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика 
истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживања и постављање бројних питања 
- уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарскатрака, лењир са милиметарском поделом, 
хронометар, мензура, вага, динамометар 
- само се упозна са појмомг решке и значајем релативне грешке а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скаламерних 
инструмената 
- користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa… 
- усвоји основне предсаве о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно кретање  и средњу брзину као карактеристику 
променљивог праволинијскогк ретања 
- на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловањат ела која се одређује интензитетом, правцем и смером 
- усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 
- уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине 
- усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течност и гасове и разуме Паскалов закон 

  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Увод 
 
 
 

Физика као основна 
природна наука 
Материјалност природе 
Методе проучавања у 
физици 

2 -фронтални  
-рад у паровима  
-групни  
-дијалошка метода 
-текстуална метода 

Спонтано прати ток 
посматране појаве, 
расуђује,поставља питања 
и да кроз примере уочава 
разлику између физичких 
тела и супстанција 
 
 
Посматрају кретање 
разних тела,самостално 
закључују и наводе 
примере, учествују у 
анализи рачунских 
задатака и дискутују 
решење задатака 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кретање 

Кретање у свакодневном 
животу 
Релативност кретања и 
референтно тело 
Појмови и величине којима 
се описује кретање 
Равномерно праволинијско 
кретање 
Одређивање пређеног пута 
ивремена кретања код 
равномерног 
праволинијског кретања 
Променљиво 
праволинијско кретање 
Примери и задаци 

14 

-индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 
-дијалошкаметода 
-илустративно- 
демонстративна 
метода 
-графичкаметода 
-решавањерачунских 
задатака 
 

Сила Узајамно деловање тела у 14 
-фронтални 
-рад у пару 



непосредном додиру 
Појам силе 
Узајамно деловање тела 
која нису у непосредном 
додиру 
Сила Земљине тежеи 
тежина тела 
Мерење силе 
динамометром 
Примери и задаци 

-индивидуални 
-дијалошка метода 
-текстуална метода 
-практични рад 
-демонстративна 
метода 

 
Пажљиво посматрају 
различита деловања које 
наставник показује 
отворено и радознало 
постављајупитања,схвата 
повезаност физичких 
појава и истражује сам још 
нека деловања у природи 
 
 
 
 
Посматра разна мерила и 
иструменте,уочава разлику 
при мерењу, развија 
радозналост за мерење 
неких величина, записује 
неке мерене величине и 
закључује значај мерења у 
физици 
 
 
 
 
 
 
 
Посматра,уочава,врши 
мерења,записује,закључује 
врши анализу задатака и 
математички израчунава 
непознату величину 
 
 
Посматра,пита,записује, 
наводи примере за 
притисак, решава просте 
задатке и примењује 
стечењо знање за 
решавање проблема 

Мерење 

Физичке величине и 
њихово мерење 
Међународни систем 
јединица 
Мерење дужине 
Одређивање површине 
Одређивање имерење 
запремине 
Мерење времена 
Средња вредност мерене 
величине и грешке при 
мерењу 
Мерни инструменти 
Примери и задаци 
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рад у групама 
-индивидуални 
-рад у паровима 
-дијалошка метода 
-илустративно- 
демонстративна 
метода 
-практични рад 
-решавање рачунских 
задатака 

Маса и 
густина 

Закон инерције 
Маса тела 
Мерење масе 
Маса и тежинакао 
различити појмови 
Густина тела 
Одређивање густине 
Примери и задаци 

15 

-фронтални 
-рад у пару 
-рад у групи 
-дијалошкаметода 
-илустративно- 
демонстративна 
метода 
-практичнирад 
-решавањерачунских 
задатака 

Притисак 

Појам притиска. Притисак 
чврстих тела 
Хидростатички притисак 
Атмосферски притисак  
Торичелијев оглед 
Паскалов закон 
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-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
-фронтални 
-дијалошкаметода 
-илустративно- 
демонстративна 



метода 
-решавањерачунских 
задатака 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИКА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

УВОД    

КРЕТАЊЕ 

1.2.1.Ученик препознаје врсту кретања 
на основу примера.(праволинијско и 
криволинијско) 
1.2.2.Ученик препознаје врсте кретања 
на основу примера(равномерно и 
неравномерно, немора да зна разлику 
између тренутне и средње брзине,али 
треба да зна да је брзина стална код 
рав.кретања. 
1.2.3.Ученик уме у тексту да препозна 
величине које описују равномерно 
кретање,користи образац v=s/t и може 
да израчуна једну величину ако су 
познате друге две.Није обавезно да 
зна претварање мерних јединица. 
1.4.4.Ученик препознаје да је оснавна 
јединица за брзину m/sали да се 
користи и km/h. 

2.2.2. Зна да механичко 
кретање представља промену 
положаја неког тела у односу на 
референтно тело. Разликује 
путању тела од пређеног пута. 
Зна да је брзина пређени пут у 
јединици времена. 
2.6.1. Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
Пример: директну и обрнуту 
пропорционалност. 
2.6.2. Ученик уме да препозна 
векторску величину, да је 
брзина одређена осим бројне 
вредности правцем и смером. 
2.6.3. Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и 
графички приказ зависности 
физичких величина.(зависност 
пређеног пута и брзине од 
времена) 
 

3.4.1. Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће 
јединице SI - система. Пример: 
претвара km/h у m/s и обрнуто. 
 

 
СИЛА 

1.1.1. Ученик уме да препозна 
гравитациону силу у једноставним 
ситуацијама. Ученик такође зна да је у 
одсуству подлоге гравитациона сила 

2.1.1. Ученик уме да препознаје 
еластичну силу у системима у 
којима постоји еластична 
опруга, препознаје правац и 

 



узрок падања тела. Ученик зна да кад 
тело клиза по подлози на њега делује 
сила трења, која се супроставља 
кретању и да ће га зауставити кад на 
њега не делују друге силе. 
1.1.2. Ученик зна да стални магнети 
имају два пола N и S и да тела могу 
бити позитивно или негативно 
наелектрисана. Ученик прeпознаје 
када је узајамно деловање између два 
тела привлачно односно одбојно и да 
је то деловање највеће у случају кад 
су магнети односно наелектрисана 
тела најближе. 

смер еластичне силе. Ученик 
кроз задатке проверава 
постојање еластичне силе која 
се уравнотежава са силом 
дефрмације. 
2.1.2. Ученик зна да је 
гравитациона сила увек 
привлачна и да зависи од масе 
тела, зна да је сила теже 
гравитациона сила; зна да 
одреди правац и смер 
еластичне силе код истегнуте 
односно сабијене опруге 
2.6.1. Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
Пример: директну и обрнуту 
пропорционалност. 
2.6.2. Ученик уме да препозна 
векторску величину, да је сила 
одређена осим бројне 
вредности  правцем и смером. 
2.6.3. Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и 
графички приказ зависности 
физичких величина.(зависност 
дужине истезања опруге од 
силе) 

 
 

МЕРЕЊЕ 

1.4.1.Ученик користи уређај за мерење 
(метарска трака, мензура, вага, 
штоперица, амперметар и волтметар) 
зна да одреди вредност најмањег 
подеока на мерној скали и очита 
вредност измерене физ.величине, и 
запише измерену бројну вредност са 
одговарајућом јединицом мере. 
1.4.2. Ученик препознаје основна и 
најједноставнија мерила и 

2.4.1 Ученик уме да користе 
важнније изведене јединице Si 
система и зна њихове ознаке. 
(за силу, притисак, густину...) 
2.42. Ученик зна да је литар 
исто што и дециметар кубни и 
да су то јединице којима се 
мери запремина, претвара 
литре у метре кубне и обрнуто, 
тоне у килограме. 

3.4.1. Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће 
јединице Si система.(изведене 
јединице које садрже величине 
које нису изражене у декадном 
бројном систему). 
3.4.3. Ученик зна шта је грешка 
мерења, ученик зна да се 
тачност мерања повећава са 



инструменте за мерење неких 
основних физичких величина. Пример: 
Ученик препознаје да је вага уређај за 
мерење масе, хронометар за мерење 
времена, термометар за мерење 
температуре.... Препознавање се 
састоји у томе да ученик бира 
одговоре из понуђеног скупа мерила и 
уређаја. 
1.4.3. Ученик зна да препозна основне 
јединице за дужину , масу, запремину, 
температуру и време као и оне мерне 
јединице које се најчешће користе. 
1.4.5. Ученик зна основна правила за 
исправно мерење: зна да вага мора 
бити у хоризонталном положају кад на 
њој нема терета и тегова и зна под 
којим углом треба да гледа скалу. 
1.4.6. Ученик зна да мери дужину, 
масу, запремину и време (користи 
лењир, мерну траку, вагу, мензуру и 
штоперицу) приликом извођења 
лабораторијских вежби 

2.4.3. Ученик зна да користи 
префиксе мили и кило и уме да 
претвара јединице. Пример: 
Зна да претвори километре у 
метре и обрнуто као и 
милиметре у метре и обрнуто. 
2.4.4. Ученик зна када мерење 
понављамо више пута када се у 
истим условима могу добити 
различити резултати.  
 

смањењем вредности најмањег 
подеока на инструменту, зна да 
уколико понављена мерења 
дају различите резултате 
средња вредност тих резултата 
представља коначни резултат 
мерења. 
 

 
 
 
 

МАСА И ГУСТИНА 

1.4.3. Ученик зна да користи основне 
јединице за масу и густину као и оне 
које се најчешће користе. 
1.4.5. Ученик зна основна правила 
мерења, зна да вага мора бити у 
равнотежи када на њој нема терета и 
тегова. 
1.4.6. Ученик зна да измери масу 
помоћу дигиталне ваге а не мора да 
зна да користи теразије. 

2.1.1. Ученик уме да препозна 
инерцију као узрок пјава при  
промени брзине тела. Пример: 
Када аутобус кочи... . 
2.1.5. Ученик разуме и 
примењује појам густине, зна 
да је густина воде 1000 kg/m3. 
2.6.1. Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
Пример: директна и обрнута 
пропорционалност. 

 

ПРИТИСАК 
1.1.3. Ученик разуме принцип спојених 
судова (ученик зна да се течност пење 
до истог нивоа без обзира на облик 

2.1.6. Ученик да зна да 
хидростатички притисак зависи 
од висине стуба течности,зна 

3.1.3. Ученик зна шта је 
притисак чврстих тела и од чега 
зависи, зна да притисак  



суда ,ученик на примерима нивоа воде 
у реци и речним каналима може да 
предвиди који ће ниво достићи вода 
када буде у стању равнотеже. 
1.4.2. Ученик уме да препозна уређаје 
за мерење притиска. (барометар, 
манометар) 
1.4.3. Ученик уме да користи основне 
јединице за притисак, препознаје да је 
оснавна јединица паскал али да се у 
свакодневном животу користи и 
милибар. 

да процени у понуђеној 
ситацији на којој дубини ће бити 
већи или мањи притисак. 
2.4.1. Ученик уме да користи 
важније изведене јединице Si 
система за притисак. 
2.4.3. Ученик уме да користи 
префиксе и претвара бројне 
вредности физичких величина 
из једне јединице у другу. 
(Пример: kPa, MPa у Pa). 
2.6.1. Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
(Пример: директну и обрнуту 
пропорционалност, како 
притисак зависи од силе и 
додирне површине, способан 
да реши задатак и израчуна 
непознату величину.) 

чврстих тела зависи од 
нормалне компоненте тежине 
тела и од додирне површине 
тела и подлоге, закључује како 
се мења притисак кад се 
промени маса и величина 
додирне површине, на примеру 
три квадра идентичних маса 
одреди ко врши већи притисак. 
3.1.4. Ученик разуме и 
примењује концепт притиска у 
течностима, зна да је 
хидростатички притисак у 
течностима сразмеран 
производу густине и дубине на 
којој се притисак тражи, разуме 
како се притисак преноси кроз 
течности. 

 
 
 

МАТЕМАТИКА  
ЦИЉ наставе математике јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
зависности у природи и друштву, да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 
задатака из животне праксе, да представља основу 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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 
 
 
 
 
 

 
 
Скуп целих бројева, 
апсолутна вредност 

 
 
 
 

Проширивањем система N0, природних бројева са 
нулом, настаје систем целих бројева Z, као скуп који је 
проширен негативним целим бројевима и на који се, са 
N0, такође проширује значење операција и релација. 

Уочава именује 
записује 
упоређује 
открива релације 



 
ЦЕЛИ 

БРОЈЕВИ 

целог 
броја,упоређивање, 
сабирње и 
одузимање целих 
бројева, једначине 
са сабирањем и 
одузимањем, 
множење и дељење 
целих бројева. 
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Дидактичка мотивација да се крене са овим 
проширењем као првим, а не да се одмах иде на 
проширење до скупа Q рационалних бројева, састоји се 
у томе што је то проширење једноставније и што су 
интерпретације на бројевној правој јасније. С друге 
стране, прстен Z целих бројева је значајна 
математичка структура сама по себи, па и ту његову 
аутономност треба имати у виду. Уз то треба истаћи 
значење тих бројева које они имају на разним скалама 
(термометарској, табли лифта, итд.). Поређење целих 
бројева ослања се интуитивно на њиховом 
представљању тачкама на бројевној правој и прати 
представу о распореду тих тачака. После изградње 
система (Z, +) - aдитивне групе целих бројева, прелази 
се на увођење множења и изградњу система (Z, +, ·) - 
прстена целих бројева. Уврстимо и ову важну 
напомену: наративно изражавање дефиниција и 
својстава је дидактички врло оправдано, али оно мора 
да следи иза математички прецизних формулација, а 
не да им претходи. На крају ове теме треба дати 
преглед основних својстава (која истичу структуру 
уређеног прстена) користећи а, b, c, итд. као ознаке за 
променљиве (а не оне којима се истиче знак целог 
броја). 

и изражава их 
рачуна са целим 
бројевима 
решава 
текстуалне, 
практичне 
задатке 
примењујући 
целе бројеве. 
 
 
 
 
 
 
Уочава именује 
записује 
упоређује 
открива 
релацијеи 
изражава их 
рачуна са 
рационалним 
бројевима 
решава 
једначине и 
неједначине 
решава 
практичне 
задатке. 

 
 
 
 
 
 

РАЦИОНА
ЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Скуп рационалних 
бојева, 

упоређивање 
рационалних 

бројева, децимални 
запис рационалних 
бројева, сабиранје, 

одузимање, 
множење и дељење 

рационалних 
бројева, изрази са 

рационалним 
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Проширење скупа Q+ позитивних рационалних бројева 
тече на потпуно аналоган начин као и проширење 
скупа N0, при чему се треба позивати на одговарајуће 
поступке примењене у случају конструкције система Z и 
тиме скраћивати излагање. Кад уочава именује 
записује упоређује открива релације је r Q+, негативне 
рационалне бројеве треба означавати пишући –r и 
такође избегавати непотребно натрпавање заграда. 
Дељење у систему рационалних бројева Q осмишљава 
се као множење реципрочним бројем, па треба истаћи 
да је сад та операција увек изводљива (сем дељења са 
0, кад треба рећи да такво дељење нема смисла). На 



бројевима, 
једначине, 

неједначине, 
проценти. 

крају, систематизују се основна својства 
карактеристична за систем Q као за структуру која је 
уређено поље. Тему решавање једначина и 
неједначина обрађивати после проширења бројевних 
система до скупа Q рационалних бројева. Тек са овим 
скупом то решавање је изводљиво без познатих 
ограничења. Појму процента треба посветити посебну 
пажњу као начину исказивања количинских односа који 
се јављају у свакодневној употреби. Међутим, не треба 
од тог стварати „процентни рачун“, изводећи и памтећи 
посебна правила и обрасце. Једноставно, проценте 
треба схватити као разломке са имениоцем 100, а 
ученици треба да науче значење израза као што су 
„чини 60%“, „снижено за 7%“, „производња је повећана 
за 12,5%“ итд. 

 
 

ТРОУГАО 

Појам троугла, збир 
углова у троуглу, 
однос страница и 
углова, неједнакост 
троугла, 
подударност и 
сатавови 
подударности 
троуглова, примене 
ставова 
подударности, 
конструкције углова 
и троуглова, 
описана и уписана 
кружница, висине и 
тежишне дужи 
троугла, значајне 
тачке тругла. 
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У овом периоду наставе математике дају се 
дефиниције геометријских фигура: троугла, квадрата, 
правоугаоника, ромба, паралелограма, трапеза и 
четвороугла исказане истицањем њихових 
карактеристичних својстава (и у терминима страница и 
углова). Треба истицати и логичку класификацију класа 
ових фигура (квадрат је правоугаоник, правоугаоник је 
паралелограм). У класи троуглова, осмислити релацију 
подударности изражавајући је преко једнакости 
елемената - страна и углова троугла. Извести 
једноставна тврђења о збиру углова у троуглу и 
спољашњем углу троугла, о висини као симетрали 
једнакокраког троугла, о односу страна и углова 
троугла. 

Уочава именује 
записује 
упоређује 
открива релације 
и изражава их 
конструише 
троуглове и 
четвороуглове 
решава задатке 
везане за 
основна својства 
троуглова и 
четвороуглова. 

ЧЕТВОРО
УГАО 

Појам четвороугла, 
збир углова 
четвороугла, 

20   
Запазити да се четвороугао разлаже на троуглове, па 
однос подударности користи и за извођење неких лаких 
својстава појединих врста четвороуглова: једнакост 



паралелограм, 
ромб, правоугаоник, 
квадрат, трапез, 
делтоид, централна 
симетрија, 
конструкције 
паралелограма, 
трапеза и делтоида. 

дијагонала правоугаоника, нормалност дијагонала код 
ромба, узајамно половљење уочава именује записује 
упоређује открива релације и изражава их конструише 
троуглове и четвороуглове решава задатке везане за 
основна својства троуглова и четвороуглова 
Четвороугао 20 дијагонала паралелограма и сл. Пошто 
ће ово бити први примери дедуктивног закључивања, 
доказе треба изводити по јасном плану и са јасно 
истакнутим претпоставкама и процедурама 
доказивања. Не треба користити појам подударности 
примењујући га на произвољне фигуре (сем, могуће, у 
случају паралелограма и трапеза, кад може имати 
смисао разложиве подударности). Треба се ослањати 
на карактеристична (и изведена) својства при извођењу 
једноставнијих конструкција поменутих геометријских 
фигура и конструкције са њима повезаним елементима 
(значајним тачкама, дужима, угловима). Конструкције у 
геометрији имају велики образовно-развојни значај јер 
се тиме, на овом нивоу наставе, доказује егзистенција 
геометријских објеката чији су елементи задати. 

ПОВРШИН
А 

ЧЕТВОРО
УГЛА И 

ТРОУГЛА 

 
 
 
Мерење површине, 
површина 
паралелограма, 
трогла, трапеза и 
четвороугла чије су 
дијагонале узајамно 
нормалне. 

18 

Једначење површина геометријских фигура 
осмишљава се на класични начин, ослањајући се на 
појмове разложиве и допунске једнакости. Сама 
површина фигуре схвата се као магнитуда (величина) 
тј. постоји самим постојањем дате фигуре и не 
изражава се као однос према датој јединичној 
магнитуди, сем кад је тако то посебно формулисано 
(дајући дужине у центиметрима и сл.). При том се 
узима да су површине подударних троуглова једнаке, а 
за правоугаоник чије су дужине страница изражене са а 
и b, узима се да је његова површина а·b. Кад су 
странице а и b изражене мерним бројевима, релативно 
дата дужинска јединица, израз а·b схвата се као 
производ бројева којим се површина изражава преко 
одговарајуће јединице за површину. Полазећи од 
површине правоугаоника, допуњавањем и разлагањем, 

Уочава именује 
записује 
упоређује 
открива релације 
и изражава их 
израчунава 
површине 
троуглова и 
четвороуглова 
рачуна површине 
реалних 
објеката. 



изводе се формуле за површину паралелограма, 
троугла и трапеза. Свакако треба укључити практичне 
примене рачунања површина реалних објеката на што, 
уосталом, асоцира сами назив „геометрија“. 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 
НАСТАВНА 
ТЕМА 

СТАНДАРД 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ЦЕЛИ 
БРОЈЕВИ 

MA.1.1.1. прочита и запише 
различите врсте бројева (природне, 
целе, рационалне) 
 
MA.1.1.3. упореди по величини 
бројеве истог записа, помажући се 
сликом кад је то потребно 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и 
једноставне изразе са њима 
помажући се визуелним 
представама 

MA.1.2.1. реши линеарне једначине 
у којима се непозната појављује 
само у једном члану 

MA.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 

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним реалним 
ситуацијама 

MA.2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним задацима 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег 
бројевног израза 
 
MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне 
изразе у реалним ситуацијама 

 

РАЦИОНАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

MA.1.1.1. прочита и запише 
различите врсте бројева (природне, 
целе, рационалне) 
 
MA.1.1.2. преведе децимални запис 
броја у разломак и обратно 
 
MA.1.1.3. упореди по величини 
бројеве истог записа, помажући се 
сликом кад је то потребно 
 
MA.1.1.4. изврши једну основну 
рачунску операцију са бројевима 

MA.2.1.1. упореди по величини 
бројеве записане у различитим 
облицима 

MA.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 

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег 
бројевног израза 
 
MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне 
изразе у реалним ситуацијама 

MA.3.5.4. примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама 



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 

MA.1.5.4. одреди задати проценат 
неке величине 

 

изразе у једноставним реалним 
ситуацијама 

MA.2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним задацима 

MA.2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу 

MA.2.5.4. примени процентни рачун у 
једноставним реалним ситуацијама 
(на пример, промена цене неког 
производа за дати проценат) 

ТРОУГАО 

MA.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 троуглаи 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) 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам 
подударних фигура (кретањем до 
поклапања) 

MA.1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, масе, 
времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање 

MA.2.3.2. одреди однос углова и 
страница у троуглу, збир углова у 
троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину 
теорему 
 
MA.2.3.6. уочи осносиметричне 
фигуре и да одреди осу симетрије; 
користи подударност и везује је са 
карактеристичним својствима фигура 
(нпр. паралелност и једнакост 
страница паралелограма) 
 

MA.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 
 
MA.3.3.6. примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских објеката 

 
 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и 

MA.2.3.2. одреди однос углова и 
страница у троуглу, збир углова у 

MA.3.3.2. користи основна својства 
троугла, четвороугла, паралелограма 



 
 
 
 

 
ЧЕТВОРОУГАО 
 
 
 
 

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) 
 
MA.1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, масе, 
времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање 

троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину 
теорему 
 
MA.2.3.6. уочи осносиметричне 
фигуре и да одреди осу симетрије; 
користи подударност и везује је са 
карактеристичним својствима фигура 
(нпр. паралелност и једнакост 
страница паралелограма) 

и трапеза, рачуна њихове обиме и 
површине на основу елемената који 
нису обавезно непосредно дати у 
формулацији задатка; уме да их 
конструише 
 
MA.3.3.6. примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских објеката 



ПОВРШИНА 
ЧЕТВОРОУГЛА 

И ТРОУГЛА 

MA.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) 
 
MA.1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, масе, 
времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање 
 
MA.1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокругљује величине исказане 
датом мером 

 
 
MA.2.3.2. одреди однос углова и 
страница у троуглу, збир углова у 
троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину 
теорему 
 
MA.2.3.6. уочи осносиметричне 
фигуре и да одреди осу симетрије; 
користи подударност и везује је са 
карактеристичним својствима фигура 
(нпр. паралелност и једнакост 
страница паралелограма) 

 
MA.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 
 
MA.3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са њима 
 
MA.3.3.6. примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских објеката 

 
 

БИОЛОГИЈА 
ЦИЉ:  Циљ наставе биологије јесте  да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о 
животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и значају животињског света. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

1. УВОД 
Разноврсност 
живог света. 

 
 

Уочавање потребе за класификовањем живог 
света због његове велике разноврсности, 

 
 



Основне 
разлике 
између 
биљака, гљива 
и животиња 

 
3 часа 

сличности и разлике у грађи и начину живота 
биљака, гљива и животиња и основна појмове 
о природном систему животиња. 
Повезати са претходно стеченим знањем и 
увести у изучавање нове биолошке 
дисциплине 

Разговор 
Демонстративне и 
илустративне методе 

 

2. ПРАЖИВОТИЊЕ 

Амебе, 
Бичари, 
Трепљари, 
Паразитске 
праживотиње 

 
 
 
 

9 часова 

 
Уз помоћ природног материјала, визуелног 
ефекта презентације и савремених 
информационих достигнућа олакшати 
ученицима упознавање основног животног 
простора, начина живота, грађе, 
разноврсности и значаја праживотиња 

Коришћење 
мултимедијалних 
презентација  
Микроскипирање и 
израда привремених 
микроскопских 
препарата 
Интернет 
Сарадња са 

здравственим 

установама 

3. ЦАРСТВО 
ЖИВОТИЊА 

Настанак и 
разноврсност 
животиња, 
Сунђери, 
Дупљари, 
Пљоснати 
црви, 
Ваљкасти 
црви, 
Чланковити 
црви, Мекушци 
Зглавкари, 
Бодљокошци, 
Хордати, 
Кичмењаци 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 часова 

 
 
 
 
Уз помоћ природног материјала, визуелног 
ефекта презентације и савремених 
информационих достигнућа олакшати 
ученицима упознавање основног животног 
простора, начина живота, спољашње грађе и 
основа унутрашње грађе, разноврсности и 
значаја сунђера, дупљара, црва, мекушаца, 
зглавкара, бодљокожаца, хордата и 
кичмењака. 
Упознавање са болестима које изазивају или 
преносе животиње, начинима преношења и 
преванције. 

Изласци у природу 
Упознаванј локалне 
фауне 
Прављење акваријума, 
кућица за птице, псе и 
мачке 
Посматрање активности 
животиња и брга о њима 
током целе године 
Практичан рад 
(дисекција, израда 
инсектатијума, 
прикупљање љуштура 
мекушаца) 
Сарадња са 
здравственим и 
ветеринарским 
институцијама 
Посета резервату 
природе Засавица 
За реализацију наставне 

теме неопходно је 

успоставити корелацију 

са наставним предметом 



географија. 

4. УГРОЖЕНОСТ И 
ЗАШТИТА 
ЖИВОТИЊА 

Разноврсност 
царства 
животиња и 
биодиверзитет, 
Фактори 
угрожавања и 
значај заштите 
животиња, 
Суживот људи 
и животиња, 
Одговоран 
однос према 
животињама 

 
 
 
 
 

6 часова 

 
 
 
 
Кроз примере из окружења и употребе 
информационо-комуникационе технологије 
развијати одговоран однос према животињама 

 
 
Изласци у природу 
Упознавање локалне 
фауне 
Прављење акваријума, 
кућица за птице, псе и 
мачке 
Брига о животињама 

током целе године. 

5. УВОД У 
ЕВОЛУЦИЈУ 
ЖИВОГ СВЕТА 

Живот на 
земљи, Докази 
еволуције, 
Геолошка 
доба, 
Календар 
живота, Борба 
за опстанак – 
Чарлс Дарвин 

 
 
 

 
6 часова 

 
На интересантан начин упознати ученике са 
основним научним чињеницама о току и 
развоју живота на Земњи и етапама Земљине 
историје и еволуцијом живог света и њеним 
значајем у формирању савременог биолошког 
мишљења 

Коришћење 
мултимедијалних 
презентација 
Интернет 
За реализацију наставне 

теме неопходно ја 

успоставити корелацију 

са наставним предметом 

географија. 

     

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

БИОЛОГИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
   

 1.1.3 препознаје основне сличности и 
разлике у изгледу и понашању 
биљака и животиња 

2.1.2. познаје и користи критеријуме за 
разликовање биљака и животиња и 
примењује их у типичним случајевима 

3.1.3. разуме критеријуме по 
којима се разликују биљке и 
животиње и уме да их примени у 



 

 

 

 

 

 

 

Увод 

 

3 (2+1) 

1.1.4 уме да наведе називе пет 
царстава и познаје типичне 
представнике истих 
1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични 
животни процеси и зна основне 
карактеристике грађе такве ћелије 
1.2.3 зна основне карактеристике 
грађе биљака, животиња и човека и 
основне функције које се обављају на 
нивоу организма 
1.4.3. уме на задатом примеру да 
одреди материјалне и енергетске 
токове у екосистему, чланове ланаца 
исхране и правце кружења 
најважнијих супстанци (воде, 
угљеника, азота) 
 

2.1.3. познаје критеријуме по којима се 
царства међусобно разликују на основу 
њихових својстава до нивоа кола/класе 
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 
2.2.2. зна и упоређује сличности и 
разлике између нивоа организације 
јединке: зна да се ћелије које врше 
исту функцију групишу и образују 
ткива, ткива са истом функцијом 
органе, а органи са истом функцијом 
системе органа 
2.2.3. зна карактеристике и основне 
функције спољашње грађе биљака, 
животиња и човека 
2.2.4. разуме да је за живот неопходна 
енергија која се производи, складишти 
и одаје у специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива метаболизам 
2.2.5. разуме да биљне ћелије, 
захваљујући специфичној грађи, могу 
да везују енергију и стварају 
(синтетишу) сложене (хранљиве) 
материје 
2.2.6. разуме да и у биљној и у 
животињској ћелији сложене материје 
могу да се разграђују, при чему се 
ослобађа енергија у процесу који се 
назива дисање 

атипичним случајевима 
3.1.4. познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа класе/реда 
најважнијих група 
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 
3.2.1. зна карактеристике и 
основне функције унутрашње 
грађе биљака, животиња и човека 
 

 

Праживотиње 

 

1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични 

2.2.4. разуме да је за живот неопходна 
енергија која се производи, складишти 
и одаје у специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива метаболизам 
 

3.2.2. разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну 
функционалну условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 



9 (4+5) животни процеси и зна основне 
карактеристике грађе такве ћелије 

током еволуције 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царство 

животиња 

 

48 (28+20) 

1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 
1.2.2 зна да је ћелија најмања 
јединица грађе свих вишећелијских 
организама у чијим одељцима се 
одвијају разноврсни процеси, и зна 
основне карактеристике грађе тих 
ћелија 
1.2.4 познаје основну организацију 
органа у којима се одвијају различити 
животни процеси 
1.2.5 разуме да је за живот 
неопходна енергија коју организми 
обезбеђују исхраном 
1.2.6 разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића (дисање, 
надражљивост, покретљивост, 
растење, развиће, размножавање) 
1.2.7 зна да организми функционишу 
као независне целине у сталној 
интеракцији са околином 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте 
даје потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о 
процесима размножавања 
 

2.2.8. зна да је неопходна координација 
функција у вишећелијским 
организмима и зна који органски 
системи омогућују ову интеграцију 
2.3.1. разуме основне разлике између 
полног и бесполног размножавања 
2.3.2. разуме механизам настанка 
зигота 
2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су оне 
настале деловањем еволуционих 
механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање доводи 
до прилагођавања организама на 
услове животне средине 
 

3.2.2. разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну 
функционалну условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
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) 
3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, мењајући 
учесталост особина у 
популацијама, доводе до 
еволуције 
3.6.1 разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2 уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3 уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.5 зна, уз одговарајуће 
навођење наставника, самостално 
да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам 
одабере 

 

Угроженост и 

1.4.6. разуме утицај човека на 
биолошку разноврсност (нестанак 
врста, сеча шума, интензивна 

2.4.9. разуме значај природних добара 
у заштити природе (националних 
паркова, природних резервата, 

 



заштита 

животиња 

 

6 (3+3) 

пољопривреда, отпад) 
1.4.8. зна шта може лично предузети 
у заштити свог непосредног животног 
окружења 
1.5.1. зна основне мере за 
одржавање личне хигијене и хигијене 
околине и разуме зашто је важно да 
их се придржава 
1.5.3. разуме значај одржавања 
хигијене кућних љубимаца, домаћих и 
дивљих животиња и правилног 
опхођења са њима 

ботаничких башта, зоо-вртова) 
 

 

Увод у 

еволуцију 

живог света 

 

6 (3+3) 

1.3.8 зна основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 
1.3.9 зна да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на 
основу фосилних записа 
1.3.10. зна да је природно одабирање 
основни механизам прилагођавања 
организама 

2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су оне 
настале деловањем еволуционих 
механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање доводи 
до прилагођавања организама на 
услове животне средине 
 

3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, мењајући 
учесталост особина у 
популацијама, доводе до 
еволуције 
 

 
 

Tехничко и информатичко образовање 

 
ЦИЉ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко – технолошким 

развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке 
културе, радних вештина и културе рада. 

  
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
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Историја архитектуре  (стилови 
градње грчки, римски, етрурски, 
ренесансни…) 
Врсте грађевинских објеката 
(високоградња, нискоградња, 
хидроградња) 
Конструктивни елементи 
грађевинског објекта (темељ, зид, 
грађевинска конструкција, кров, 
степенице) 
Системи градње у грађевинарству 
 

 
 
 
 
 
 
4 

Уз помоћ медија приказати развој архитектуре 
и грађевинарства,  објекте из сваког периода 
градње 
Ученици треба да схвате величину људског 
ума који практично нема граница. 
Појмове високоградње, нискоградње, 
хидроградње објаснити помоћу 
карактеристичних грађевинских објеката који 
су њихови репрезенти. 
Слајдовима, макетама или путем рачунара у 
3D приказу показати основне конструктивне 
елементе из којих се састоје грађевински 
објекати, остале елементе (прозори, врата, 
димњачки канали …) 

Рад на рачунару 
Kоришћење интернет 
претраживача за 
упознавање 
граћевинских објеката 
Цртање 
Разговор 
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Поступци и фазе у реализацији 

грађевинских објеката 

Техничка документација (појам, 

врсте, примена објекта) 

Технички цртеж као основ за 

изградњу  пројекта – размера, 

котирање, симболи и ознаке у 

грађевинарству 

Графичко представљање 

предмета-објеката прибором 

8 

Ученицима јасно дефинисати основне фазе у 
реализацији једног грађевинског објекта 
Фаза препознавања, потреба за градњом у 
којој значајну улогу има инвеститор 
Фаза пројектовања  
Као вежбу за примену знања из овог дела 
ученици могу да нацртају хоризонтални пресек 
– основу, вертикални пресек једне просторије 
у размери 1:100 
Код ученика треба инсистирати да користе 
разне врсте и дебљине линија, буду стрпљиви 
и прецизни 

Рад са радном свеском, 
цртање задатих цртежа,  
Рад на рачунару 
Индивидуални рад и 
рад у паровима 

Г
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Подела и врсте грађевинских 
материјала  
Природни грађевински материјали 
- својства и примена 
Вештачки грађевински материјали 
–својства и примена 
 
 

4 

Проширити знања о материјалима који се 
користе у грађевинарству, без производње и 
прераде материјала 
Показати  примере грађевинских материјала 
који се обрађују (песак, цемент…) или њихове 
моделе (опека, арматуре...) 
Излагање поткрепити проспектима, 
каталозима и претраживањем по интернету 

Рад на рачунару 
Индивидуални рад  
Рад са радном свеском  
Рад у паровима 
Посета фабрици 
граћевинских 
материјала 
 



 

Е
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И
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Енергетика у грађевинарству  
Мере за рационално коришћење 
топлотне енергије у 
грађевинарству: топлотна 
изолација зграде, коришћење 
сунчеве енергије 

4 

Указати на значај врсте изабраног материјала 
за градњу грађевинских објеката, на могућност 
штедње енергије и коришћење 
неконвенционалних извора енергије, како при 
пројектовању нових објеката, тако и могућност 
доградње термоизолације на постојећим 
објектима.          
 

Рад са радном свеском  
Рад у паровима 
Коришћење интернета 
Модули 

К
У
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Т
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Р
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А
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А

Њ
А

 

 

Етика становања, понашање 
станара у стану, стамбеној згради, 
на улици и другим јавним местима 
Предлог за уређење стана  и 
израда плана 
Уређење ентеријера и екстеријера 

4 

Путем посматрања и анализе својих станова, 

ученици треба да закључе из којих се делова 

стан састоји, које су њихове функције, 

распоред просторија, уштеда енергије по 

просторијама 

Ученици треба да науче да користе план 

стана, функционалност и економичност 

простора 

Објаснити значај околине стана са хигијенског 

и естетског становишта 

Вежбе 

Модули 

Индивидуални и групни 

рад 

С
А

О
Б

Р
А
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Грађевински објекти у саобраћају  

Ауто – путеви  

Железничке станице  

Луке  

Аеродроми 

2 

Градиво проширити са аспекта саобраћајних 
објеката, њихове намене, функционисања и 
организације саобраћаја  
Користити актуелне медије 
 
 

Oбнављање стеченог 
знања из предходних 
година о саобраћају 
Рад на рачунару 
Коришћење интернет 
претраживача 
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Програм за једноставно цртање  
Рад са CD –ом и флеш меморијом 
Снимање цртежа 
Рад са штампачем  
Коришћење интернета 
 

16 

Остварити континуитет примене рачунара у 
настави техничког образовања 
Google Sketch Up, Envisioneer Express 3.00, 
Mikrosoft Offise Visio 2003) 
Ученици ће упознати примену рачунара у 
конкретним садржајима и рад са CD – ромом, 
флеш меморијом и штампачем 
 

Рад на рачунару 
Индивидуални рад 
Рад у паровима 
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Алати и машине у грађевинарству      
Мере заштите при извођењу 
објеката 
 

4 

Излагања поткрепити сликом, по могућству 
моделима 
У делу који се односи на заштиту на раду код 
ученика развијати свест о потреби очувања 
личног здравља, али и очувања животне 
средине 
Познавање заштитне опреме при 
обезбеђивању градилишта 
Наставу реализовати са конструкторским  
комплетима 

Рад са радном свеском  
Рад у паровима 
Вежбе 
Рад на рачунару  
Коришћење интернет 
претраживача 

Т
Е
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Организација рада и примена 
савремених средстава у 
пољопривредној производњи 
Техничка средства у 
пољопривреди  
Машине и уређаји у 
пољопривредној производњи 
Моделовање машина и уређаја у 
пољопривредној производњи 
 

4 

Техничка средства  у пољопривредној 
производњи. 
Организација рада и примена савремених 
средстава у пољопривредној производњи 
Машине и уређаји у пољопривредној 
производњи 
Моделовање машина и уређаја у 
пољопривредној производњи 
 

Рад са радном свеском 
Рад у паровима 
Вежбе 
Рад на рачунару 
Коришћење интернет 
претраживача 
Моделовање машина и 
уређаја у 
пољопривредној 
производњи 
Посета 
пољопривредном 
газдинству 
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Самосталан рад на сопственом 
пројекту: Израда техничке 
документације, избор материјала, 
обрада материјала, састављање 
делова, облагање површина и 
површинска заштита. 
Израда модела разних машина и 
уређаја у грађевинарству из 
конструкторских комплета  
Израда макете стана на основу 
плана предлог за његово уређење  
Моделовање машина и уређаја у 
пољопривредној производњи 
Поправке на кућним 
инсталацијама и санитарним 
уређајима 
Могућност рада на рачунару 
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Реализација модула омогућава 
диференцијацију у настави с обзиром да се 
ученици могу определити за подручје за које 
имају више афинитета: моделовање 
грађевинских објеката високоградње, 
нискоградње, израда модела разних машина и 
уређаја у грађевинарству из конструкторских 
комплета 
Обавеза свих је да израде свој ,,пројекат" по 
коме изводе моделовање: израда техничке 
документације, избор материјала, обрада 
материјала, састављање делова, облагање 
површина и површинска заштита 

Рад са радном свеском  
Коришћење интернета 
Модули 
Индивидуални и групни 
рад  
Моделовање машина и 
уређаја у 
грађевинарству из 
конструкторских 
комплета   

 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ НАСТАВЕ 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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

ИНФОРМАТИВНИ 
Упознавање ученика са програмом рада 
у VI разреду 

 
1 

Разговор 
 
 
 
 
 
Трчања 

Скокови 

ТЕСТИРАЊА 

Провера телесне развијености : 
- висина 

- тежина 

Провера физичких способности : 

5+5 
Објашњење 

Демонстрација 

Вредновање 



- брзина (трчање 30 м) 
- снага ногу (скок у даљ из места) 
- општа снага (бацање медицинке) 
- снага раменог појаса (згиб) 
- координација (хватање одбијене лопте) 

Бацања 

Издржаји 
 
 
 
Брзо трчање 

Правилно дисање 

Координација 
трчања и 
додавања – 
примопредаја 
штафете 

Скокови у вис и 
даљ 

Концентрација 

Избачаји 
 
 
Правилно 
(кошаркашко 
држање тела) 
Став 

Разноврсна 
кретања, хватања, 
додавања 
 
 
 
 
 
Различитост 
положаја тела 

 

- Дубећи ставови 

- Колутови 

- Увинућа 

- Избачаји 

- Ходања 

- Поскоци са једном 

АТЛЕТИКА 

 

- ниски старт и спринт 
 - штафетно трчање 

- трчање на средњим дистанцама 

- скок у даљ (увинуће) 
- скок у вис 

- бацање кугле из места 
 
 
 

 

7+7 

Објашњење 

Демонстрација 

Асистирање 

Праћење 

Мотивисање 

Вредновање 

КОШАРКА 

 

- основни ставови 

- хватање и додавање лопте у месту и 
кретању 

- техника пивотирања 

- дриблинг 
- кретање у одбрани 

- шутирање 

- повезивање елемената у акционе 
целине 
 

 

7+11 

Објашњење 

Демонстрација 

Асистирање 

Праћење 

Мотивисање 

Вредновање 

СПОРТСКА 
ГИМНАСТИКА 

Вежбе на справама  
и тлу : 
 

1. Тло - партер 

- премет странце 

- став на глави 

- став на шакама 

- летећи колут 

- склопка 

2. Прескок 

- разношка 

10+12 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 



- згрчка 

3. Греда 

- наскоци 

- ходање 

- поскоци 

- окрети 

- саскоци 

- ваге са заножењем 

4. Паралелни разбој 
- вежбе у потпору и упору 

5. Вратило 

- узмак 

- ковртљај (напред-назад) 
- премаси 

- спадови 

- упори (наупор јашући) 
6. Двовисински разбој 
- наскоци у упор 

- ковртљаји 

- премаси 

- сед 

- упор јашући 

- клим 

- саскоци 
7. Кругови 

- њихања 

- згибови 

- вис предњи 

- вис узнето 

- вис стрмоглави 

- вис стражњи 

8. Коњ са хватаљкама 

- наскоци 

- премаси 

- упори 

- њихања и саскоци 

и обе ноге 

 
- Окрети у успону и 
у чучњу 

- Наскоци и 
саскоци 

- Издржај у потпору 
и упору 

- Њихања 

- Ковртљаји 

- Премаси 

- Спадови 

- Седови јашући 

- Климови 

 

Разне врсте : 
 

- Висова 

- Вучења 

- Издржаји 

- Згибови 

- правилно држање 
тела (затегнутост 
свих група 
мишића)Разне 
врсте : 
 
- Висова 
- Вучења 
- Издржаји 
- Згибови 
- правилно држање 
тела (затегнутост 
свих група мишића) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Ритмичко спортска гимнастика 

3+3 
 

Објашњење 
Демонстрација 



РИТМИЧКО 
СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 
И ПЛЕС 

- кретање у простору докораком, 
мењајућим кораком, 
 ''мачијим скоком'' 
- бацање, хватање, котрљање лопте 
 
 
Народна кола 
- дивна 
- моравац 
- Ужичко коло 
 
 
 

 

Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 

Естетско 
изражавање 
покрета тела кроз 
грациозност : 
 
- ходања 
- бацања 
- котрљања 
- извијања 
- прескакања 
 
Повезивање 
кретних варијанти 
уз музику 

ИНФОРМАТИВНИ 
 
Свођење годишњег успеха 
 

1 
Објашњење 
Вредновање 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

НАСТАВНА  ОБЛАСТ - АТЛЕТИКА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ТЕХНИКА 
ТРЧАЊА 

ФВ. 1.1.3.  правилно трчи варијантама 
технике трчања на кратке, средње и дуге 
стазе и мери резултате 
ФВ. 1.1.4.  зна терминологију, значај 
трчања, основе тренинга и пружа прву 
помоћ 

  

СКОК  УДАЉ 

ФВ. 1.1.5.  правилно скаче удаљ 
техником ''увинуће'' и мери дужину скока  
ФВ. 1.1.6.  зна   терминологију и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.4.  правилно скаче удаљ 
техником ''увинуће'' 
ФВ. 2.1.7.  зна правила 
такмичења 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи технику 
скока удаљ ''увинуће'' 
ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 
за такмичење 



СКОК  УВИС 

ФВ. 1.1.7.  правилно скаче увис 
опкорачном или stredl техником 
ФВ. 1.1.8.  зна   терминологију и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.5. правилно скаче увис 
опкорачном техником 
ФВ. 2.1.7.  зна правила 
такмичења 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи 
опкорачну технику скока увис 
ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 
за такмичење 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ. 1.1.9.  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 

ФВ. 2.1.6.  правилно баца куглу 
из места 
ФВ. 2.1.7.  зна правила 
такмичења 
ФВ. 2.1.8.  учествује на неком 
такмичењу 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи технику 
бацања кугле из места 
ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 
за такмичење  

 
 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – СПОРТСКЕ  ИГРЕ 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме 

да: 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да: 

КОШАРКА 

ФВ. 1.1.1.  игра кошарку примењујући 
основне елементе технике и неопходна 
правила 
ФВ. 1.1.2.  зна функцију кошарке, 
основне појмове, неопходна правила, 
основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ 

ФВ. 2.1.1.  игра кошарку 
примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације 
ФВ. 2.1.2.  зна функцију и значај 
кошарке, већи број правила, 
принципе и утицај тренинга 

ФВ. 3.1.1.  ученик игра кошарку 
примењујући већи број 
одговарајућих елемената технике 
испуњавајући тактичке задатке, 
такмичи се, учествује у 
организацији утакмице и суди 
утакмице 

 
 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ПЛЕС 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и умe 

да: 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да: 

ПЛЕС 
ФВ. 1.1.20.  ученик се успешно креће у 
ритму и темпу музичке пратње, у 
простору, основним облицима кретања 

ФВ. 2.1.18.  ученик повезује 
просторно и временски плесне 
елементе у целину, изводи и 

ФВ. 3.1.16.  ученик самостално 
изводи сопствену комбинацију 
покрета и кретања уз музичку 



(ходање-трчање)  реализује најмање један 
одабрани дечији плес 
ФВ. 1.1.2.  влада основном 
терминологијом, препознаје и 
разликује друштвене и народне 
плесове  

пратњу и успешно моторички у 
ритму и темпу реализује 
одабрани народни,друштвени и 
дечји плес, влада основама 
тренинга и учествује на 
такмичењу 
ФВ. 3.1.17.  зна терминологију 
плеса и систем такмичења   

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  НА  СПРАВАМА  И  ТЛУ 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ. 1.1.11.  правилно изводи вежбе на 
тлу 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.9.  на средњем нивоу 
правилно изводи сложеније 
вежбе на тлу, чува и помаже 
ФВ. 2.1.17.  зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

 
ФВ. 3.1.6.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
тлу 

ПРЕСКОЦИ 

ФВ. 1.1.12.  правилно изводи прескоке 
разношку и згрчку уз помоћ 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

 
ФВ. 2.1.10.  правилно изводи 
прескоке разношку и згрчку 

 
ФВ. 3.1.7.  зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

ГРЕДА 

ФВ. 1.1.13.  зна да изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.11.  правилно изводи 
вежбе и комбинације вежби на 
греди 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације 
рада на справи 

 
ФВ. 3.1.8.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
греди 

ДВОВИСИНСКИ 
РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.14.  правилно изводи основне 
вежбе на двовисинском разбоју 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 
 

ФВ. 2.1.12.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
двовисинском разбоју 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације 

 
ФВ. 3.1.9.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
двовисинском разбоју 



 рада справи 

 

 

КОЊ СА 
ХВАТАЉКАМА 

ФВ. 1.1.15.  правилно изводи 

основне вежбе на коњу са 
хватаљкама 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, 

основе организације рада на справи 
и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.13.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације 
рада на справи 

ФВ. 3.1.10.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 

КРУГОВИ 

ФВ. 1.1.16.  правилно изводи 

основне вежбе на круговима 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, 

основе организације рада на справи 
и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.14.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
круговима 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације 
рада на справи 

ФВ. 3.1.11.  правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 
круговима  

ПАРАЛЕЛНИ 
РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.17.  правилно изводи 

основне вежбе на паралелном 
разбоју 

ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, 

основе организације рада на справи 
и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.15.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
паралелном разбоју 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације 
рада на справи 

ФВ. 3.1.12.  правилно изводи 

вежбе и комбинације вежби на 
паралелном разбоју 

ВРАТИЛО 

ФВ. 1.1.18.  правилно изводи основне 
вежбе на вратилу 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.16.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
вратилу 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације 
рада на справи 

ФВ. 3.1.13.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
вратилу 

 

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – РИТМИЧКА  ГИМНАСТИКА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме 

да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да 

: 



РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА 

ФВ. 1.1.21.  правилно изводи основне 
вежбе из ритмичке гимнастике 
ФВ. 1.1.22.  зна називе вежби и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.20.  правилно изводи 
вежбу са реквизитима  
 

ФВ. 3.1.18.  правилно изводи 
самостални састав са и без 
реквизита 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  ОБЛИКОВАЊА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме 

да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да 

: 

ВЕЖБЕ 
ОБЛИКОВАЊА 

ФВ. 1.1.24.  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 њихову 
терминологију и функцију појединих 
вежби у комплексу 
 

ФВ. 2.1.22.  правилно изводи 
вежбе и показује више 
комплекса вежби обликовања са 
и без реквизита 
ФВ. 2.1.23.  зна принципе 
састављања комплекса вежби 
обликовања и дозирање 
оптерећења 

ФВ. 3.1.20.  правилно саставља и 
правилно изводи и показује 
сложене комплексе вежби 
обликовања без и са реквизитима 
ФВ. 3.1.21.  зна да саставља 
комплекс вежби обликовања и 
дозира оптерећење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У VI РАЗРЕДУ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:   
 

- Упознати ученике са културно-историјским приликама у Палестини пред Христово рођење;  
-  Указати ученицима на старозаветна пророштва везана за долазак Спаситеља – Месије;  
- Објаснити ученицима улогу и значај Светог Јована Претече;  
- Развити свест код ученика о значају покајања и врлинског живота;  
- Упознати ученике са настанком новозаветних књига;  
- Објаснити ученицима кључне новозаветне појмове;  
- Пружити ученицима основ за разумевање смисла новозаветних догађаја;  
- Подстаћи ученике да самостално читају Свето Писмо.  
- Пружити ученицима основно знање о личности Пресвете Богородице;  
- Објаснити ученицима хришћанско поимање слободе;  
- Пружити ученицима основно знање о јеванђељским казивањима о Господу Исусу Христу;  
- Објаснити ученицима разлог оваплоћења Сина Божијег;  
- Подстаћи ученике да у описима Христових чуда увиде љубав Божију 
- Кроз Христове заповести о љубави и тумачење појединих одељака из Беседе на гори указати ученицима на значај љубави 
према Богу и ближњима.  
- Указати ученицима на повезаност Тајне Вечере и Свете Литургије;  
- Представити ученицма догађаје Страдања и Васкрсења Христовог као кључне за спасење света и човека.  
- Објаснити ученицима значај догађаја Вазнесења и Педесетнице;  
- Упознати ученике са мисионарском делатношћу светих апостола;  
- Упознати ученике са особеностима сведочења вере у раној Цркви;  
- Указати ученицима на узроке гоњења хришћана;  
- Подстаћи ученике на толеранцију према припадницима других вероисповести.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТ
И 

I – УВОД 
 

 

1. Упознавање 
садржајa 
програма 
и начинa рада 
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 Упознавање са садржајем програма и начином рада 
 
 

 
 
-СЛУША 
-ДИСКУТУЈЕ 
-ПОСМАТРА 



 -ИЛУСТРУЈЕ 

II - 
ПРИПРЕМА 
СВЕТА ЗА 
ДОЛАЗАК 
СИНА 
БОЖЈЕ 

 

 

2. Историјске 
околности 
пред 
долазак 
Христов 
 
3.Јеврејско 
ишчекивање 
Месије 
 
4. СветиЈован 
Претеча 
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 Зашто је Христос морао да дође („свет се толико напунио  
без закоња....“ ) , однос римског царства према женама, болесној  
деци, робовима... 

 Старозаветна пророштва одоласку Месије,сазревање месијанске  
идеје и кога су Јевреји заправо очекивали. 

 Захарије и Јелисавета,лик и дело Јована Претече (позивање на  
покајање) , празници у част Св.Јована 

 

 
 
 
 
 
 

III - УВОД У 
НОВИ 
ЗАВЕТ 

 

 

 
 
 

5. Нови Завет 
је 
испуњење 
Старог 
Завета   
 
6. 
Новозаветни 
списи 
 
7. 
Јеванђелисти 

 

 

 
 
 
 
 
      3 

 Нови Завет у Старом се скрива, Стари Завет Новим се  
открива 
 

 Новозаветни списи (настанак, подела, аутори) ; 
богонадахнутост и место тумачења светописамског текста  

 Јеванђеље – срце Светог Писма; тематика Јеванђеља и 
писци  

 

IV - 
БОГОЧОВЕ
К – 
ИСУС 

 
 

8. Пресвета 
Богородица – 

    12 

 Анђели као носиоци благих вести; појам безгрешног зачећа 
 

 Живот Богородице кроз празнике ( Мала 
Госпојина,Ваведење, Благовести,  Велика Госпојина) 



ХРИСТОС 
 

 

Благовести 
 
9. 
Богородичини 
празници 
 
10. Рођење 
Христово 
 
11. Христос је 
Богочовек 
 
12. Крштење 
Христово 
 
13. Христова 
чуда 
 
14. 
Новозаветне 
заповести и 
Беседа 
на гори 

 
15. Христос – 
„пут, 
истина и 
животˮ 
 
16. Лазарева 
Субота и 
Цвети 
 
17. Тајна 
Вечера – 
прва Литургија 

 

 Рођење Христово (пророштва о доласку Месије) , 
Новозаветни извештај о рођењу Спаситеља 
 

 Две Христове природе  
 

 Крштење Христово праћено празницима (Крстовдан –
Богојављење-Сабор Св.Јована Крститеља) 
 

 Од свадбе у Кани Галилејској до Васкрсења Лазаревог 
( улога чуда и њихова појава данас ) 
 

 Две највеће заповести (њихово тумачење)  и Беседана 
гори 
 

 Христос – Онај који је наш „пут, истина и живот“ 
 

Васкрсење четвородневног Лазара и Христов улазак у 
Јерусалим (иконографија)  
 

Велики Четвртак: „Једите, ово је Тело Моје Новога 
Завета....“ 
 

Велики Петак – дан када не звоне звона 
 

 Празник над празницима, недеља – дан Господњи 



 
18. Страдање 
Христово 
 
19. Васкрсење 
Христово 

 

V - ЦРКВА 
ДУХА 
СВЕТОГА 

 

 

20. Вазнесење 
и 
Педесетница 
 
21. Црква у 
Јерусалиму 
 
22. Павле – 
апостол 
незнабожаца 
 
23. Прогони 
хришћана 
 
24. Свети цар 
Константин и 
крштење 
царства 
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 Вазнесење и Педесетница 
 

 Заједница у Јерусалиму,  премаизвештају из 
Дела апосолских 
 

 Свети апостол Павле (некада незнабожац 
Савле) , његово преобраћење, осврт на 14 
(свевремених) Посланица  
 

 Гоњења Цркве и први мученици за веру 
 

 Свети цар Константин, Милански едикт, 
откривање и обележавање светих места 

 

VI- 
Страдање 
Христово 

 
25.Торинска  
Плаштаница 
 
26.Христово 
Распеће 
 
27.Јудин 
Пољубац 
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 Библија је у праву – докази о Христовом Страдању и 
Васкрсењу 
 

Суђење Христу (Понтије Пилат),Петрово одрицање ,Улица 
бола ( Вероника и прва икона Христова) , Пет рана , Царски 
часови   
 

Издаја Сина Божијег ( издаја Бога и издаја човека – 
ситуација некад и сад ) , остваривање промисла Божијег  



28.Тајна Вечера 
 
29.Васкрсење 
Лазарево и 
Цвети 
 
30.Литургијски  
контекст цркве  

 

Предсказање Страдања,предаја Сина Божијег,Црквене 
службе страсне седмице 
 

Тумачење Васкрсења Лазаревог ( зашто је Христос чекао 
четврти дан – могућност клиничке смрти ) , Врбица у цркви   
 

Славимо Христово Славно Васкрсење   
 
 

VII- 
Из живота 
цркве 

31.Патријарх 
Павле  
 
32.Свети 
Василије 
Острошки 
 
33.Мошти 
светих 
 
34.Чуда у 
православљу 
(данас)  
 
35.Посета цркви  
 
36.Осврт на 
пређено градиво 
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Патријарх Павле - његово старање за цркву и угледање на 
апостола Павла,анегдоте и приче из живота 
 

Житије Светог Василија Острошког ; манастир Острог ( из 
предања и живота цркве ) 
 

Канонизација у СПЦ , Мошти – земни остаци светих који 
одолевају законима материје 
 
 

Кефалонија,Свети Огањ,Манастир Сеиднаја.... 
 

Дом Божији – место заједнице и место молитве  
 

Систематизација  
 
 
 

 
 
 
 
                                                    



 
 
 

Грађанско  васпитање 

 
Циљ: 
Општи 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 
ТРАЈАЊ

Е 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

Увод 

Упознавањ
е основних 
елемената 
програма 
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Упознавање са пројектом, начином рада и потребним 
корацима за његово остваривање. 

-разговор, 
дискусија, дијалог, 
полемика... 
-тимски рад 
-прикупљање 
података и 
материјала 
(текстова, новина, 
фотографија, 
графикона, књига, 
цртежа  и сл.) 
-израда паноа 
-успостављање 
контаката са 
људима из локалне 
заједнице 
-посете 
библиотекама, 
јавним 
институцијама 
-писање писама и 
телефонски контакт 
-израда сликовних 
приказа 
-сређивање 
података и израда 

Први корак  

Уочавање 
проблема 
у 
заједници 

4 

Уочавање проблема у заједници који се сматра важним и 
одређивање органа власти који су одговорни за 
решавање тог проблема. 
 

Други корак  
Избор 
проблема 

1 
Ученици одлучују којим ће се проблемом бавити у оквиру 
овог пројекта. 
 

Трећи корак  

Сакупљањ
е података 
о 
изабраном 
проблему 

8 
Када разред одлучи који ће проблем разматрати, биће 
потребно да сакупе и размотре податке из разних извора 
о том проблему. 

Четврти корак  
Израда 
студије 
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Развој и израда разредне студије, одабирање података, 
разматрање мера власти, израда нових прихватљивих 
мера и развијање плана деловања уз помоћ којих се 
може утицати на то да одговарајући органи власти 
прихвате мере које ученици предлажу. 
 

Пети корак  
Јавна 
презентац

1 
Представљање разредне студије пред публиком или 
жиријем од три или четири особе које су представници 



ија студије школе или локалне заједнице. 
 

писане студије 
-усмено 
представљање 
студије 
 Шести корак  

 Осврт на 
научено 
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Анализирање искустава и насталих радова да би у 
будућности грешке биле избегнуте а способности 
побољшане. 
 

 

 
 

 
Италијански језик 

Циљ  наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе 
учења страног језика.  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
ТРАЈ
АЊЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
Introduzione 
 
 

 
 
- кратак увод у 
наставни предмет и 
рад током школске 
године, изношење 
предлога и 
разматрање истих 
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- упознавање ученика са циљевима, 
  задацима и програмским садржајем 
-говор наставника је прилагођен узрасту и нивоу 
знања ученика 
- наставник ученицима скреће пажњу на коришћење 
уџбеника, као извора активности 
    - истиче се важност међусобне интеракције међу 
ученицима, као начина за лакше долажење до 
решења, боље усвајање новог градива, али и као 
начина рада који ће се и касније често 
примењивати 

- кроз разноврсне активности 
(асоцијације, гледање мапе, 
музику...) деца стичу увид у 
распрострањеност и неке 
карактеристике италијанског 
језика 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- обнављање правила 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-упознавање са основним географским обележјима 
у Италији 
-подстицање ученика на исказивање сопствених 
ставова 

 
 
 
 
- рад у паровима, малим и 
великимгрупама 



 
Unità 1: In 
bocca al lupo, 
ragazzi! 

изговора и читања 
- како се каже? 
- вежбе слушања и 
писања 
- глаголи: essere, 
avere, esserci 
- употреба одређеног 
и неодређеног члана 
- упознавање града 
Венеције и области 
Венето  
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- разговор са ученицима о темама часа 
 
- увежбавање глагола кроз писање нових реченица 
и примера 
 
- увођење граматичких садржаја уз корелацију са 
матерњим језиком 
 
- систематизација граматичких садржаја чије је 
савладавање било предвиђено у преходним 
разредима 
 
 
- вођење разговора у оквирима предвиђених 
комуниколоошких и лексичких оквира 

 
- вежбе слушања 
 
- вежбе писања 
 
- фронтални облик рада 
- индивидуалне вежбе 
 
 
-писмено изражавање 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Unità 2: 
Andiamo al 
cinema 
tridimensiona
le! 

 
 
--рад на текстовима 
- презент извесних 
глагола 
- употреба одређеног 
и неодређеног члана 
- култура 
- тражење 
информација 
- цивилизацијски 
елементи 
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- битно је разумевање суштине текста 
- вокабулар се усваја уз асоцијацију на неку 
фотографију, снимак или непосредно окружење 
- систематизација граматичких садржаја чије је 
савладавање било предвиђено у преходним 
разредима 
 

- израда домаћих задатака и пројеката 
(појединачних, у пару и групи) 
 

- читање непознатог текста 
након слушања 
- постављање питања 
 
-слушање текста и доношење 
закључака  
- извођење кратких скечева и 
дијалога  
- допуњавање информација уз 
звучни материјал 
- домаћи на задату тему 
 

 
 
 
 
Unità 3 : 
 
Sono arrivati i 
nuovi vicini! 

 
 
- рад на тексту 
- провере знања 
- вежбања 
- презент неправилних 
глагола 
- присвојни придеви у 
једнини 
- Марко Поло 
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- битно је значење језичке поруке 
- уџбеници су извори активности и 
  морају бити праћени употребом 
  аутентичног материјала 
- говор наставника прилагођен је 
  узрасту и знањима ученика 
- подстицање на даље учење истог или другог 
страног језика, било самостално или на вишем 
нивоу образовања 

- решавање ''текућих проблема'' у разреду, тј. 

 
 
- одговарање на питања у 
вези са 
  текстом, тачно/нетачно 
- рад у паровима, малим и 
великим 
Групама 
- дијалог 
- прављење постера  
 



договори и мини-пројекти. 
 

 
 
 
 
Unità 4 :A 
Carnevale 
ogni scherzo 
vale! 
 

 
 
 
 
 
 
 
- карневал у Венецији 
. маске и њихова 
значења 
- повратни глаголи 
- присвојни придеви у 
множини 
- вежбања 
-писмени задатак  
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- у пријатној и опуштеној атмосфери 
 ученици се третирају као одговорни, 
  активни, креативни учесници у раду 
 
-циљни језик употребљава се у учионици у добро 
осмишљенимконтекстима од интереса за ученике 
-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) 
 
- класирање и упоређивање (по количини, облику, 
боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације...) 
- кратко одговарање на једноставна питања 
-  

 
- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- певање у групи 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом 
- уочавање кључних речи и 
информација у 
тексту 
- проналажење недостајуће 
речи (употпуњавање низа, 
проналажење "уљеза", 
осмосмерке, укрштене речи, и 
слично) 

- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
-писање честитки и 
разгледница 

 
 
 

Unità 5 :  
Voglio un 
gelato! 

 
 
-рад на тексту 
- именице 
- придеви и слагање 
придева са именицом 
- острво Мурано 
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- укључивање у разговор што већег броја ученика 
-  наставник мора бити сигуран да јесхваћено 
значење порукеукључујући њене културолошке, 
  васпитне и социјализирајућеелементе 
- за увођење новог лексичког материјала користе се 
познате граматичке структуре и обрнуто 
- корелација са историјом, географијом 
- развој свести о прихватању култоролошких 
разлика 
- опис ситуација, слика, предмета, животиња 
 

- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- допуњавање табеле на 
основу 
  прочитаног текста 
- проналажење недостајуће 
речи 
- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
- одговарање на питања на 
основу 
  претходног слушања 
- издавање команди и наредби 



 
 
 
 
 
Unità 6 :  
Facciamo le 
decorazioni di 
Pasqua! 
 

 
 
 
-Ускрс у Италији 
- празници и обичаји 
- вежбања 
- футур и његова 
употреба (правилни 
глаголи) 
-директне заменице 
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- истиче се важност међусобне интеракције међу 
ученицима, као начина за лакше долажење до 
решења, боље усвајање новог градива 
-циљни језик употребљава се у учионици у добро 
осмишљеним контекстима од интереса за ученике, 
у 
пријатној и опуштеној атмосфери  
- уочавање дистинктивних обележја која 
  указују на граматичке 
  специфичности (род, број, глаголско 
  време, лице...) 
- стицање позитивног односа према сопственом 
језику и културном наслеђу, као и према другим 
језицима и културама, уз уважавање различитости 
и навикавање на отвореност у комуникацији, - 
стицање свести и сазнања о функционисању 
страног и матерњег језика. 

 
- давање одговора на питања 
након 
  слушања 
- игре примерене узрасту 
- повезивање појмова у радној 
свесци 
- проналажење недостајуће 
речи 
- говорне вежбе уз употребу 
нових 
  граматичких структура 
- презентације у пару 
-израда квиза у пару 
- цртеж појмова (сликовни 
диктат) 

 
Unità 7 : 
Sul campo da 
tennis 

-рад на тексту 
- спорт и његов значај 
-императив 
- редни бројеви од 11 
до 20 
- партитивни члам 
-венецијанска кухиња 
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- говор наставника прилагођен је узрасту и 
знањима ученика 
-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) 
-уџбеници су извори активности и морају бити 
праћени употребом аутентичних материјала  
- вежбе испуњавања команди и заповести, дозвола, 
изрицања забрана 
 

-цртање по диктату, израда 
сликовног речника  
-заједничко прављење 
илустрованих и писаних 
материјала: извештај/дневник 
са путовања 
-игра улога  
- квиз  

Unità 8 
Quanto è 
bella l’estate! 
 
 

-писмени задатак 
- годишња доба 
- прошло време ( 
употреба помоћних 
глагола) 
- систематизација 
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- писмени задаци се раде у учионици 
  у пријатном простору и опуштеној и 
  подстицајној атмосфери 
- увежбавање изражавања у прошлом времену 
- ученици знају да размене краће дијалоге са 
неколико реплика  

- писмена провера обезбеђује 
напредовање ученика у 
складу са оперативним 
задацима и квалитет и 
ефикасност наставе, 
развијање самопоуздања  



 
 
 

градива 

 
 

Шпански језик 
 
 

Циљ наставе страног језика је усвајање основних знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној  
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме комуникације у 
 складу са специфичностима   енглеског језика. 

 
Ученик треба да: 

 разуме и реагује на усмени текст у вези са ситуацијама, темама и комуникативним функцијама 

 чита са разумевањем писане и илустроване текстове увези са темама 

 у писаној форми се изражава у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 остварује комуникацију са саговорником у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 препознаје језичке структуре и правилно их употребњава у комуникативној ситуацији 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
Unidad 0: El 

día a día 

 

- обнављање 
градива 5. разреда 
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- упознавање ученика са циљевима, 
  задацима и програмским садржајем за 6. разред 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима 
ученика 

 
 
 
 
 

-кроз низ практичних вежби 
обнавља се градиво (слушање, 
повезивање, допуњавање, 
разврставање) 
-рад у пару, мањим групама 

Unidad 1: 
¡Cuántas cosas! 

-описивање и 
поређење предмета 
-para qué/para 
-компарација 
-показне заменице 
-заменице 
правог/неправог 
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- наставник ученицима скреће пажњу 
  и упућује их на значај граматичке 
  прецизности исказа 
- наставник упућује ученике у 
  законитости усменог и писаног кода 
  и њиховог међусобног односа 
- за увођење новог лексичког материјала користе се 

- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- вежбе слушања 
- писање краћих текстова 
- увежбавање изговора  
-"превођење" исказа у гест и 



објекта 
-предмети у 
кући/учионици 
-описни придеви 
-бројеви (100-900) 
-текст: Дан за маму 

познате граматичке структуре и обрнуто геста у исказ 
-текст песме као наставно 
средство  
 
 
 

 
 
Unidad 2: 
¿Qué tiempo va 
a hacer? 

-исказати 
планове,потребу, 
обавезу, дати савет 
-причати о времену 
-hay que, tener que, 
deber + infinitivo 
-годишња доба и 
месеци  
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- за увођење новог лексичког 
  материјала користе се познате 
  граматичке структуре и обрнуто 
- битно је значење језичке поруке 
- истиче се важност међусобне интеракције међу 
ученицима, као начина за лакше долажење до решења, 
боље усвајање новог градива 
 
 
 
 
 

- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом и 
текстом, допуњавање 
- уочавање кључних речи и 
информација у 
  тексту 
- одговарање на питања у вези 
са текстом, 
  тачно/нетачно 
-мануелне активности(израда 
паноа у вези са временом) 

 
 
Unidad 3: Hoy 

he estudiado 
mucho 

-el pretérito perfecto 
-присвојни придеви 
-прилошке одредбе 
за pretérito perfecto 
-средства 
комуникације, 
штампа 
-текст: Мој познати 
комшија 
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- за увођење новог лексичког материјала користе се 
познате граматичке структуре и обрнуто 

- битно је значење језичке поруке 
- уџбеници су извори активности и 
  морају бити праћени употребом 
  аутентичног материјала 
- говор наставника прилагођен је 
  узрасту и знањима ученика 

-- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- уочавање дистинктивних 
обележја која 
  указују на граматичке 
специфичности 
  (род, број,  глаголско време, 
лице...) 
 
-игре примерене узрасту 
-игра улога 
-мануална активност 
(прављење презентација о 
шпанским туристичким 
местина) 
- слушање и реаговање на 
команде 
  наставника или са траке 
- корелација са енглеским 
језиком 
- одговарање на питања у вези 
са 
  текстом, тачно/нетачно 
 

 

 
Unidad 4: Lo 

pasé muy bien 

- el pretérito 
indefinido, грађење 
и употреба 
-прилошке одредбе 
за pretérito indefinido 
-путовања и одмори 
-туризам у Шпанији 
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- знања ученика мере се јасно 
  одређеним релативним 
  критеријумима тачности и зато узор 
  није изворни говорник 
- наставник је ту да омогући приступ и 
  прихватање нових идеја 
- циљни језик употребљава се у 
  учионици у добро осмишљеним 
  контекстима од интереса за ученике, 
  у пријатној и опуштеној атмосфери 
- ученици се третирају као одговорни, 
  активни, креативни учесници у 
  друштвеном чину 
 
 



 
 
Unidad 5: 
¿Dígame? 
 
 

- разговор 
телефоном 
-давање наредби и 
упутстава 
-¿Cuánto cuesta? 
-Ser/estar 
-императив 
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- наставник мора бити сигуран да је 
  схваћено значење поруке 
  укључујући њене културолошке, 
  васпитне и социјализирајуће 
  елементе 
- ученици се третирају као одговорни, 
  активни, креативни учесници у 
  друштвеном чину 

- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом и 
текстом 
- уочавање кључних речи и 
информација у 
  тексту 
- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 

 
 
Unidad 6: 
Eran otros 
tiempos 

-описивање 
обичаја, догађаја, 
особа, животиња и 
предмета у 
прошлости 
-исказивање 
мишљења, 
слагања/неслагања, 
узрока 
-el pretérito 
imperfecto: грађење 
и употреба, 
прилошке одредбе 
-¿Por qué?/porque 
-врсте личности 
-предрасуде 
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- учионица постаје простор који је 
  могуће прилагођавати потребама 
  наставе из дана у дан 
- рад у учионици спроводи се путем 
  индивидуалног или групног 
  решавања проблема 
- рад на пројекту као задатку који 
  остварује корелацију са другим 
  предметима и подстиче ученике на 
  студиозни и истраживачки рад 
 

-пројекат на тему имперфекта 
(групни рад) 
- понављање после траке како 
би се што 
  боље савладала интонација 
- игре примерене узрасту 
- повезивање појмова у радној 
свесци 
- проналажење недостајуће 
речи 
- говорне вежбе уз употребу 
нових 
  граматичких структура 

Exámenes 
escritos 
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- писмени задаци се раде у учионици 
  у пријатном простору и опуштеној и 
  подстицајној атмосфери 

- писмена провера обезбеђује 
напредовање ученика у складу 
са 
  оперативним задацима и 
квалитет 
  и ефикасност наставе 

 
 
 
 



 
 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе руског језика 

 Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

 Развијање сазнајних и интелектуалнихспособности ученика,богаћење себе кроз упознавање других,развијање истраживачког 
духа 

 Разумевање говора као и писаног текста,остваривање комуникације и размена информација са саговорником 

 Проширивање знања и надовезивање на већ усвојене језичке моделе 
 

Област/Тема Садржај Трајање Начин и поступак остваривања Врсте активности 

1.Здравствуй 
школа, 
Здравствуй 
осень! 
2.Чему учат в 
школе 

- Школа: први 
септембар, крај 
летњег распуста 
јесен: догађаји са 
летњег распуста 

 
 
 
18 часова 

- Понављање основних фраза комуникације везаних 
за почетак нове школске године, поздрављање и 
жеље, догађаји и занимљивости са распуста; 
наставак активног учествовања у процесу наставе 

-За реализацију наставних 
тема може се успоставити 
корелација са другим 
предметима (географија, 
историја, биологија) 

3.Поздравляем  
и желаем 
4.Пришла пора 
зимы 

- Рођендани, 
свечаности и 
дружења, 
куповина поклона 
и одеће 

 
 
18 часова 

- Теме везане за свечаности, породичне празнике, 
окупљања и избор одеће за разне ситуације помажу 
у развијању комуникативних 
функција језика 

- Дијалози, драматизације 
текста, слушање цд-а и 
понављање; писање 
честитки и рођенданских 
порука; рад са радном 
свеском 

5.Завзятые 
театралы 
 

- Позориште 
(посете и 
позоришне 
представе, 
филмови и слично 

 
 
9 часова 

- Садржај ове теме омогућује ученицима развијање 
личне културе, упознавања са културама других 
земаља 

- Дијалошко репродуковање,  
слушање и понављање 
усвојеног, самостално 
репродуковање, 
надовезивање језичке грађе 
на предходно усвојену 



6.Конец 
зиме,приходит
е на блины! 

- Крај зиме и 
долазак пролећа. 
Традиција и обичај 
Руса у сличним 
ситуацијама 

 
 
 
11 часова 

- У овој тематској целини неопходно је доста 
понављања и употребе различитих  активности за 
репродуковање саджаја; 
- Упознавање са традиционалним догађајима  
везаним за долазак пролећа и испраћај зиме 

- Дијалози, драматизација 
текстова, коришћење слика и 
разгледница (пејзажи), 
слушање текстова са цд-а и 
рад са радном свеском. 

7.Побывай в 
Санкт-
Петербург,нас
мотрись на 
красоту 

- Путовања и 
екскурзије: 
упознавање 
руских градова, 
руске културе и 
историје 

 
 
8 часова 

-Садржај ове теме пружа ученицима могућност за 
упознавање земље чији језик уче, кроз текстове о 
путовањима, екскурзијама и слично. 

- Демонстрирање 
(показивање) 
  разгледница и сувенира са 
  путовања 
- Дијалози, слушање и 
понављање 
  корелација са другим 
предметима 

8. Дай 
лапу,друг! 

 
 
- Животиње у 
човековој служби: 
кућни љубимци 
 
 

 
 
8 часова 
 
 

 
- Кроз маштање и читање о непознатим пределима 
и земљама развијених интересовања. Веома је 
важно кроз овакве садржаје, подстицати ученике на 
бригу о домаћим и дивљим животињама, на значај 
њиховог опстанка за живот човека 
 

 
- Дијалози на тему о кућним 
  љубимцима (учешће и 
допринос 
  ученика у њиховој заштити) 
- Брига о животињама, 
корелација 
  са другим предметом 
  биологија (екологија) 

 
Француски језик 

ЦИЉ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина 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. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у 
једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне 
комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог 
или других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. Учење другог страног језика, ослањајући се 
на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање 
свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о 
значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и 
отвореност према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења 



страног језика. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Модул 1: 
ЖИВЕО ОДМОР 

 

- Дневник 
путовања 

- Било је лепо 
- Добро сам се 

забављао 
 
 

17 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 
-битно је значење језичке поруке 
-наставник ученицима скреће пажњу и упућује их 
на значај граматичке прецизности исказа 
-знања ученика мере се јасно одређеним 
релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник 
-с циљем да унапреди квалитет и количину 
језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 
спроводи се путем групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за 
информацијама из различитих извора (интернет, 
дечји часописи, проспекти и аудио материјал) 
као и решавањем мање или више сложених 
задатака у реалним и виртуелним условима са 
јасно одредјеним контекстом, поступком и 
циљем 
-наставник упућује ученике у законитости 
усменог и писаног кода и њиховог медјусобног 

-слушање и реаговање на 
команде наставника или са цд 
-рад у паровима, малим и 
великим групама (мини-
дијалози, игра по улогама, 
симулације итд.) 
-вежбе слушања 
-према упутству наставника или 
са цд повезати појмове у 
вежбанци, додати делове слике, 
допунити информације, 
селектовати тачне и нетачне 
исказе, утврдити хронологију и 
сл. 
-разумевање писаног језика: 
             -уочавање 
дистинктивних облежја која 
указују на граматичке 
специфичности                   -
одговарање на једноставна 
питања у вези са текстом 
-«превођење» исказа у гест и 
обрнуто 
-повезивање звучног материјала 
са илустрацијом и текстом, 
повезивање наслова са текстом 
или именовање текстова-

Модул 2: МОЈ 
СВЕТ 
 

 

 
- Мој град, моје 

окру- 
жење 

- Мој стан 
- Моја соба 
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Модул          3: 
УДАХНИ 

- Како бацаш тако 
ће ти се вратити 

- Волим те, земљо 
моја 

- Планета пред 
искушењем 

 
 

15 

Модул      4: ТИ 
И ЈА 

 

- Љубав, 
пријатељство 

- Мој часопис 
- Топло, хладно 
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односа 
Комуникативно-интерактивни приступ 
подразумева и следеће: 
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
осмишљено учествовање у друштвеном чину 
-поимање наставног програма као динамичне, 
заједнички припремљене и прилагодјене листе 
задатака и активности 
-наставник је ту да омогући приступ и 
прихватање нових идеја 
-ученици се третирају као одговорни, креативни, 
активни учесници у друштвеном чину 
-уџбеници постају извори активности и морају 
бити праћени употребом аутентичних 
материјала 
-учионица постаје 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 истаживачки рад 
-за увођење новог лексичког материјала користе 
се познате граматичке структуре и обрнуто 
 
 

препознавање везе између 
групе слова и гласова -
одговарање на једноствна 
питања у вези са текстом 
-извршавање прочитаних 
упутстава и наредби 
проналажење недостајуће речи 
(употпуњавање низа, 
проналажење уљеза, 
осмосмерке, укрштенице и сл.) 
-повезивање краћег текста и 
реченица са сликама-
илустрацијама 
-увођење дечје књижевности и 
транспоновање у друге медије: 
игру, песму, драму, ликовни 
израз 
 -попуњавање формулара 
 -писање честитки и 
разгледница 
-писање краћих текстова 
 
Елементи за проверу и 
оцењивање: 
-разумевање говора 
-разумевање краћег писаног 
текста 
-усмено изражавање 
-писмено изражавање 
-усвојеност лексичких садржаја 
-усвојеност граматичких 
структура 
-правопис 
-залагање на часу 
  
 
Предвиђена су два писмена 
задатка, по један у сваком 
полугодисту . 

 

 
 



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ - СТОНИ ТЕНИС 

ЦИЉ:  Циљ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за стицањем знања, 

способност за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне 
навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАКОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

УВОД  1 
Упознавање ученика са циљевима предмета 
изабрани спорт, општим и посебним оперативним 
задацима и програмом рада 

Разговор 

Основни ударци 
 

Упознавање са 
4 основна 

става 
1 

Неопходно је да ученици ову прву и основну технику 
што боље науче. 
Метод обуке се састоји у појединачном раду (о зид), и 
у паровима. 
Битно је ученицима показати правилан став и држање 
тела и рекета при свакој врсти ударца 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај 

тела , руку и рекета 
Правилан став 

Ударци, 
Forhand, 
Backhand 

 

Backhand – 
контрола 
«чисто» 

2 

Forehand - 
контрола 
«чисто» 

3 

Backhand 
pimple – резана 

лопта 
4 

Forhand pimple 
– резана лопта 

 
5 

 

Oсновни став и 
одскок лоптице 

 

Учење 
основног става, 

прелазак из 
одбране у 

напад 
 

1 

 
 
И код ове технике обука се изводи појединачно, у 
паровима. Неопходно је да ученици што боље 
савладају технику основног става и кретања лоптице 
због даљег савладавања технике. 
Савладавање одбрамбеног става да би се што боље 
и брже прешло у напад. 
 
 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
 

Одскок и 
путања 
лоптице 

 

2 

Ротација лоптице 

Spin – 
упознавање са 

ротацијом и 
врстом 

1 

Паралелно са обуком технике ротације лоптице, 
ученици развијају и одржавају моторичке способности 
битне за овај изабрани спорт. Веома је битно да 
ученици савладају у већој мери технику ротације 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај 



ротације 
 

лоптице при ударцу због даљег усавршавања своје 
игре. 
Учење удараца, из одбране прелазак у напад. 

 

тела, руку и рекета 
Напад, блок игра, одбрана, 

Spin 
Pop-spin 

Контрола ударца 
 

Spin – резана 
ротација, 
одбрана - 

напад 
 

2 

Pop-spin 
ротација – на 

доле, одбрана - 
напад 

 

3 

Spin – ротазија 
постранце (у 

лево, у десно), 
oдбрана - 

напад 
 

4 

Техника 
 

Основне 
технике стоног 

тениса, 
усавршавање у 

променама 
напад - 
одбрана 

 

1 

Код ове технике битно је да ученици схвате значај 
правилног усвајања основне технике која захтева 
добру савладаност предходних техника,а посебно 
савладану технику основног става ради боље 
контроле и покривања стола. 
Веома је важно да ученици усвоје технику основног 
става како би могли да се усредсреде kako да 
правилно изведу технике основних удараца. 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

Блок игра 
Техника напада 

Техника одбране 
Контрола стола 

 

 
Основна 
техника – 

напад 
 

2 

 
Основна 
техника – 

контрола стола 
 

3 

 
Основна 
техника –
одбрана 

 

4 

 
Основна 

5 



техника – блок 
игра 

 

 

Сервис 

 
Сервис и 

пријем сервиса 
 

1 
Када је сервис у питању, битно је да ученици схвате 
значај правилног сервиса као и како примити сревис и 
адекватно договорити на њега у зависности од врсте 
сервиса. 
Обратити пажњу на положај рекета при сервису као 
да став и положај руку буду адекватни сервису који се 
врши. 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистенција 
Одкораци - искораци 

Скип 
Кратки спринт од и до ивице 

стола( лево-десно) 
Вежбе за абдомен 

 

 
Учење и 

усавршавање 
сервиса 

 

2 

Рад ногу и кондиција 
 

 
Рад ногу – 

вежбе за рад 
ногу 

 

1 

При обради ове технике битно је да ученици већ 
поседују добре моторичке способности. Овај спорт 
изискује специфичне кретње и тражи добру 
координацију и кондицију. 

 

Објашњење 
Демонстрација 

Мотивација 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

 

 
Кондиција - 

стицање 
кондиције 

 

2 

 
Кондиција – 

кратки 
спринтеви, 
вежбе за 
абдомен 

 

3 

 

 

 

 

 



 
Тактичке варијанте 

са сервисом 

 
Учење  и 

усавршавање 
тактичких 
варијанти 
сервиса 

 

1 

У завршној фази обуке, ученици уче тактику и правила 
у игри. 
Како у игри тако и са сервисом (уче  и усавршавају 
разне варијанте сервиса). 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Мотивација 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

Тактички сервис 
Пријем 

 
Учење 

тактичких 
варијанти 

после сервиса 
 

2 

 
Игра појединачно и 

такмичење 

 
Игра 

појединачно 
 

1 Након научених основних и сложенијих елемената 
технике приступа се игри, то јест такмичењу. Кроз сам 
вид игре и такмичења битно је да се поред изграђених 
физичких способности код ученика испоље и што 
лепше морално карактерне особине што је и сам циљ 
и задатак изабраног спорта 

 
Објашњење 

Демонстрација 
Мотивација 
Праћење 

Вредновање 
Препоруке 

Сви положаји тела, руку и 
шака карактеристични за 

стони тенис 
 

 
Такмичење 
појединачно 

 

2 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Стони тенис 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

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. 

  



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 

 

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. 

 

 

 

Физичко васпитање – изабрани спорт – мали фудбал 
 
ЦИЉ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, 

потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да 
стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). - развој и 
одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом).  

Учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта .Пружање неопходних знања из 
изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, 
правила такмичења у спорту, итд.) и њихова примена у пракси. Учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и 
њена примене у пракси.Обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу.Задовољавање социјалних 
потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.Стварање објективних представа ученика о сопственим 
могућностима за учешће у изабраном спорту.Подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и 
такмичења).  

 
 
 



ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И 

ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

УПОЗНАВАЊЕ СА 
НАСТАВНИМ 
ПЛАНОМ И 

ПРОГРАМОМ 

-Упознавање 
ученика са 
наставним 
планом и 

програмом 
предмета 

изабрани спорт – мали 
фудбал 

1 разговор 

Вођење, 
 додавање, шутирање лопте; 

 
 
 
 
 
 

Трчање,  
окрети,  
скокови,  
поскоци,  

бочна трчања, убрзања, 
спринтеви. 

 
 

Сарадња у групи, индивидуална 
иницијатива. 

Развој колективног духа 
 

ТЕХНИКА 
ФУДБАЛА 

-Техника кретања без 
поседа лопте 
-Техника вођења лопте 
-Ударац унутрашњом и 
спољашњом страном 
стопала 
-Ударац горњим делом 
стопала 
- Ударац лопте из 
ваздуха ногом и ударци 
главом 
- Пријем лопте 
амортизацијом 
- Пријем лопте 
принципом клопке 
- Пријем лопте 
различитим деловима 
тела 
- Дриблинг унутрашњим 
делом стопала 
- Дриблинг спољашњим 
делом стопала 
- Дриблинг лажно 
заустављање 
- Техника голмана 
 

12 + 9 

Објашњење 
Демонстрација 

Практично вежбање 
 
 

Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање  

ТАКТИКА 
ФУДБАЛА 

- Покривање 
играча 

- Одузимање 
лопте 

- Преузимање 

7 + 1 

Објашњење 
Демонстрација 

Практично вежбање 
 
 



играча 
- Игра код 

прекида у 
одбрани 

- Игра код 
прекида у 
нападу 

- Завршница 
напада са два и 
три играча 

- Убацивање 
лопте иза 
бочних линија 

Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање 

ИГРА И 
ПРАВИЛА 

МАЛОГ 
ФУДБАЛА 

Правила малог 
фудбала и суђења 

утакмица 
1 + 5 

Објашњавање  
Практично вежбање 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 
УПОЗНАВАЊЕ СА НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И 

ПРОГРАМОМ 
   

ТЕХНИКА ФУДБАЛА ФВ.1.1.1. ; ФВ.1.1.2.  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. 
 ТАКТИКА ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2 

ИГРА И ПРАВИЛА МАЛОГ ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2. 
    

 

 
 
 



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ - КОШАРКА 
ЦИЉ: Циљ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за 
стицањем знања, способност за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања 
примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

Увод 1 
Упознавање ученика са циљевима предмета изабрани 

спорт, општим и посебним оперативним задацима и 

програмом рада 

 

Разговор 

 

 

 

Објашњење 

Демонстрација 

Разне врсте ставова: 

Паралелни и дијагонални 

Ходање 

Лагано трчање 
 

 

 

 

Објашњење 

Демонстрација 

Асистирање 

Мотивисање 

Разне врсте хватања и 

додавања лопте 

Кретања 

Трчања 

Скокови 
 

 

КОШАРКА 
Основни 

кошаркашки 

ставови 

1 

 

 

 

 

 

Ученицима се указује да што боље увиде и науче 

карактеристике и специфичности оваквих ставова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хватање и 

додавање 

лопте 

4 

Вежбање појединачно,  у паровима и у групи са што 

већом мотивацијом да би обрада ове технике била 

занимљивија 

 

 

 



КОШАРКА 
Вођење 

лопте 
6 

 

Ученицима дати до знања да се заложе да  добро 

савладају ову и претходну тахнику, јер су исте најбитније 

за савладавање свих следећих сложенијих техника и да 

ће све даље обраде техника бити лакше.   

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Трчања са и без лопте 

 

 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Правилан став 
Техника заштите лопте 
Отварање линије за 
додавање 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Праћење 
Вредновање 
Двокорак са и без лопте 
Додавање лопте саиграчу 
или шут 
 

 

Скокови 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Праћење 
Вођење лопте 
Хватање и додавање 
лопте 
Пробацивања 
Окрети 
Заустављања 

 

 
Техника 

пивотирања 
2 

Пре демонстрације ове технике ученицима објаснити шта 

је то пивотирање, његову сврху и значај у игри. 

Утицати да се код ученика изграде особине као што су: 

смиреност, моћ запажања, несебичност, толерантност … 

 

 

 

 
Техника 

''двокорака'' 
4 

 

 

 

Објаснити ученицима шта је правилан двокорак, његов 

значај у самој игри и када се примењујњ. 

Прва фаза обуке је из места а затим у кретању са 

додавањем или шутом на кош 

 

 

 Дриблинг 1 

 

 

Након добро савладане технике хватања, додавања и 

вођења лопте, прелази се на обуку технике дриблинга. За 

обуку ове технике, код ученика је потребно, поред 

психофизичких особина, развијати и морално карактерне 

црте. 

 

 

 

 



КОШАРКА Шутирање 4 

 

Са обуком ове технике ученици заокружују једну целину 

што се тиче основних елемената технике кошарке. 

Како је круна свега шутирати на кош и постићи га, то је за 

ученике овај део обуке и најмотивисанији. 

И у овој фази обуке битно је утицати да се код ученика 

формирају правилне психофизичке и морално карактерне 

особине 

 

 

 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Праћење 
Вредновање  Вођење 
лопте 
Шут из разних позиција 

 

 

 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Праћење 
Вредновање   
Трчања, вођења, 

додавања, финте, шутеви, 

блокаде 

 

 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 
Препоруке 

 

Повезивање 

елемената у 

акционе 

целине 
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Са завршном фазом обраде технике прелази се на 

примену научене технике кроз акционе целине, то јест 

игру. Игра се на један или на два коша. Игра 1:1, 2:2, 3:3, 

или 5:5 су само варијанте које се примењују у овој фази 

обуке. 

Упоредо се ученици уче и основним правилима 

такмичења 

 

 

 Тактика 2 

 

Поред савладане технике, веома битно је ученицима 

објаснити шта је тактика, колико је важна за ток и исход 

игре. Кроз обуку тактике ученицима указати и на значај 

''ситуационог тренинга'' којим се решавају проблеми који 

могу настати од стране противничке екипе, публике или 

судија. 

 

 
 
 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ - КОШАРКА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме 

да: 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да: 

КОШАРКА 

ФВ. 1.1.1.  игра кошарку примењујући 
основне елементе технике и неопходна 
правила 
ФВ. 1.1.2.  зна функцију кошарке, 
основне појмове, неопходна правила, 
основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ 

ФВ. 2.1.1.  игра кошарку 
примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације 
ФВ. 2.1.2.  зна функцију и значај 
кошарке, већи број правила, 
принципе и утицај тренинга 

ФВ. 3.1.1.  ученик игра кошарку 
примењујући већи број 
одговарајућих елемената технике 
испуњавајући тактичке задатке, 
такмичи се, учествује у 
организацији утакмице и суди 
утакмице 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЦИЉ:   

 Развијање алгоритамског начина размишљања  
 Развијање логичког мишљења и креаивности 
 Развијање креаивности и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије 
 Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију зависно од задатка, области или проблема који решавају 
 Развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу 
 Развијање критичког мишљења 
 Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета 
 Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном 

раду у дигиталном окружењу 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Рад са текстом 

Програм за  
 едитовање и 
форматирање: 
-текста (унос текста, 
измене, поравнавање, 
фонт, боја, величина, 
убацивање слике, 
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На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 

 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 

-сачувају и организују податке 
-креирају текстуални 
документ и примене основне 
акције едитовања и 
форматирања (самостално 
и сараднички) 

 



дигитални правопис) 
-слике (креирање и/или 
увоз слика, једноставна 
монтажа), одабир 
позадина 

-чување записа у 
различитим форматима 

облике наставе: 
● теоријске основе у кратким 

цртама, кроз упутства за реализацију 
задатака, објашњења основних 
појмова, концепата, стратегија у циљу 
развијања поступности, препознавања 
и установљавања личних стратегија 
учења код ученика 

● практичан рад у групама или 
индивидуално, индивидуализација је 
неопходна код конретног задатка за 
проверу остварености исхода 

Место реализације наставе 
●     Часови се реализују у кабинету за 

информатику- дигиталној учионици 
 

Препоруке за реализацију наставе 
Опште препоруке за реализацију датe су 
у документу “Опште препоруке за 
наставу Информатике и рачунарства у 
основној школи” 

 

Узети у обзир предзнање са којим 

ученици долазе у шести разред и при 

томе бирати: 
 

- за примере из свакодневног живота 

изабрати проблеме који симулирају 

ситуације и проблеме из предмета које 

изучавају у школи или реалних ситуација 

из живота 

- едукативне игре за развијање 
алгоритамског начина мишљења. 

 

-Решења логичких задатака анализирати, 
тестирати и нагласити значај 
исправљања грешака приликом израде 
задатка. 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

 
 

Интернет 

-Рачунарске мреже, 
повезивање на Интернет, 
глобалне и локалне 
рачунарске мреже, 
претраживање Интернета, 
сигурност на Интернету 
(заштита личних 
података, злоупотреба 
електронске поште) 
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препознају уобичајене начине 
коришћења технологије и ван 
школе; 
-користе технологију одговорно 
и на сигуран начин 
-воде бригу о 
приватности личних 
информација 
- самостално претражују 
и проналазе 
информације у 
дигиталном окружењу 
-разликују пожељно од 
непожељног понашања на 
интернету 
-реагују исправно када дођу у 
контакт са непримереним 
садржајем или са непознатим 
особама путем интернета 

-потраже помоћ и подршку од 
правих особа и на правом месту 
када дођу у контакт са 
непримереним садржајем или са 
непознатим особама путем 
интернета 

- препознају ризик зависности од 
технологије -рационално управљају 
временом које проводе на 
интернету 

Графика 

слике -типови записа 
дигиталних слика, 
извори дигиталних 
слика, обрада слика 
(промена димензије, 
колорита, 
осветљености, 
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креирају дигиталну слику и 
примене основне акције 
едитовања и форматирања 
(самостално и сараднички) 
-сниме   
видео 
материјал -



димензије слика, 
одсецање, 
премештање и 
копирање, промена 
формата слике) 

вршити кроз: 

● праћење остварености 

исхода у стицању знања (40%- 50%) 

● праћење развоја вештина 

при изради практичног рада 
ученика 

и активност на часу (30-40%) 

● пројектни задатак (20-
30%) 

 

Оквирни број часова по темама 
изражен у % 

 
● Рад са текстом  28%    

● Интернет  11%    

● Графика   28%    

● Анимација  8%    

● Интерактивна графика 25%    

сниме аудио 
материјал 

-креирају мултимедијалну 
презентацију и примене 
основне акције едитовања и 
форматирања -комбинују рад 
у више апликација за 
реализацију сложенијих идеја 

Анимација 

Покретање 
програма, основни 
делови, прављење 
сопствене 
анимације, 
коришћење 
ефеката уграђених 
у програм 
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Прављење сопствене 
анимације у одређеном 
програму, уз помоћ 
наставника, затим 
самостално по сопственом 
избору 

Интерактивна 
графика 

Покретање 
програма за цртање  
математичких 
објеката. 
Конструкције круга, 
троугла, цртање и 
трансформације 
нацртаних објеката 
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цртање тачке, дужи, троугла, 
конструисање средишта и 
симетрале дужи. Прављење 
разлике између слободних и 
везаних објеката. Особине 
нацртаних објеката. Цртање и 
мерење величине угла 

 

Чувари природе 
ЦИЉ:  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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
1. Одрживост, 

животна средина и 
утицај човека 

Узајамна повезаност живог 
света и утицај човека на 
одрживост животне 
средине. 
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Теоријски приступ,активан 
приступ-акције 
и израде 
пројеката 

Демонстративно- 
илустративне методе, методе 
практичног рада, активност ван 
учионице 

 
2. Одговоран 

однос према 
одрживости 

Глобалне промене у 
животној средини, њихове 
последице, бука, 
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Теоријски и активан приступ 

Демонстративно- 
илустративне методе, методе 
практичног рада, активност ван 
учионице 



животне средине рециклажа 
 
 

3. Одговоран 
однос према 
здрављу 

Правила понашања која 
доприносе очувању 
здравља. Потрошачка 
култура. Органска храна. 
Брза храна. 
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Теоријски и активан приступ 

Демонстративно- 
илустративне методе, методе 
практичног рада, активност ван 
учионице 

4. Одговоран 
однос 

према 
животињама 

Права животиња. 
Животиње за друштво. 
Угроженост домаћих 
животиња, огледних 
животиња, крзнашица 
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Теоријски и активан приступ 

Разговор, 
илустрације, посета 
сеоском домаћинству 

5. Одговоран 
однос 

према 
разноврсности 
живог света 

Заштићене биљке. 
Заштићене животиње. 
Обележавање Дана 
планете и Светског дана 
животне средине 
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Теоријски  приступ 

Разговор, 
објашњење, 
илустрације 

 
 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

ЦИЉ наставе изборног предмета свакодневни живот  у прошлости јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 

научну писменост и да напредуј у 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 прошире знања из области опште културе, да се 

оспособе кроз упознавање са начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о 

континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како 

да сагледају себе у контексту ,,другог,, да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене 

садашњости. 

ТРАЈАЊЕ САДРЖАЈ ПРОГРАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
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У  в о  д 

Указивање на основне тематске области 

истраживања – исхрана, становање, 

одевање, школовање  

- разговор 

- упоређивање тематских области са 



старим веко 
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Грбови и заставе 

некад и сад 

Објаснити појам хералдике на примерима 

Објаснити улогу и значај државних знамења 

На основу знамења сазнати о неком 

историјском периоду 

- разговор 

- коришћење материјала: атлас, карте, 

скице, цртежи 

      

 

18 

 

 

Свакодневни 

живот 

средњовековној 

Европи 

 

Проучавање историјских догађаја у оквиру 

обавезног предмета историја 

Утврђивање сличности и разлике у начину 

исхране, одевања, становања, градског 

живота итд. са садашњим временом 

-  разговор 

-  коришћење историјске литературе 

-  упознавање са средњовековним замком, 

тврђавом 

- утисци са екскурзије 

-  градови - музеји 
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Свакодневни живот у 

српским земљама 

Средњег века 

Указивање на  сличности и разлике са 

садашњим временом у грађевинским 

материјалу, припремању хране, одржавању 

личне хигијене, ширењу основне 

писмености, изгледу насеља, животу на 

селу 

- кроз разговор посебно обратити пажњу 

на усмена народна предања као 

неисцрпан извор наших сазнања о 

прошлости посебно блиској 

-  коришћење различитих врста 

историјских извора 

 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  СЕДМОМ РАЗРЕДУ 
 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 
за предметне садржаје, као и да овладају 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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

Језик 
 

  

ГРАМАТИКА  
Врсте речи  
Граматичка категорија 
променљивих речи  
Гласовне промене у промени 
облика речи  
Значење и употреба падежа  
Падежна синонимија  
Врсте глагола  
Безличне реченице  
Реченични чланови  
Појам синтагме  
Појам актива и пасива  
Независне предикатске 
реченице- појам комуникативне 
функције  
Конгруенција  
Разлика између кратких 
акцената  
Реченични акценат  
језик Словена у прапостојбини  
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Корелеција унутар предмета и са другим 
предметима (ликовна и музичка 
култура,историја,  
географија,техничко и информатичко 
образовање  
биологија)  
 
Примена рачунара у настави  
 
Проблемска настава  
 
Диференцирана настава  
 
Активна настава  
 
Индивидуализована  
настава  
 

 
 
 
слушање  
препознавање  
размишљање  
питања  
одговори  
причање  
писање  
уочавање  
истраживање 
 процењивање  
повезивање  
дискусија  
дефинисање  
откривање  
посматрање  
описивање  
препричавање 

износи свога 



Стварање старословенског 
језика  
Примање писменоси код Срба  
Старословенска писма и 
споменици  

Примена савреманих  
техничких уређаја 
 
Рад у паровима  
 
Самосталан рад ученика  
 
Тематска настава 
 
Тимска настава 
  
Учење учења 
  
Давати прецизне и добро  
осмишљене информације, упутстава и питања 
која подстичу ученике да слободно износе своје 
мишљење  
 
Подстицати ученике да користе претходно 
искуство и знање  
 
Остварити везу узајмног поштовања и 
поверења  
Понекад са ученицима планирати активности 
на часу 

мишљења 
аргументовање  
сарађивање 
навођење нових 
примера  
илустровање  
глума  
исправљање  
упоређивање  
рецитовање  
читање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност 
 

 Лектира  
Епика  
Драма  
Научно популарни текстови  
Допунски избор текстова  
Избор из књига,  
Енциклопедија и  
часописа за децу  

Језичка 
култура 

 

Основни облици усменог и 
писменог изражавања  
Подела текстова и облика 
изражавања према основној 
сврси  
Експозиција  
Технички и сугестивни опис  
Техничка нарација  
Препричавање текста  
Причање о догађају  
Усмена и писмена вежбања  
Вежбе на некњижевном тексту  
Сажимање текста  
Синтаксичке вежбе  
Лексичке вежбе  
Читање и разумевање 
нелинеарних елемената текста 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
Српски језик 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештиначитања и 
разумевањапрочитаног 
 

СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи  
СЈ.1.1.2.  разликује уметнички и 
неуметнички текст  

СЈ.2.1.1. чита текст користећи 
различите стратегије читања: 
„летимично читање“; читање „с 
оловком у руци“  

СЈ.3.1.1. проналази, издваја и 
упоређује информације из два 
дужа текста сложеније 
структуре или више њих  



СЈ.1.1.3. препознаје различите 
функционалне стилове на 
једноставним примерима  
СЈ.1.1.4. препознаје цитат, служи се 
садржајем да би пронашао одређени 
део текста  
СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне 
информације из текста према датим 
критеријумима 
СЈ.1.1.6. разликује у тексту главно од 
споредног  
СЈ.1.1.7. повезује информације и идеје 
изнете у тексту, уочава јасно исказане 
односе (временски след, средство-
циљ, узрок-последица) и изводи 
закључак заснован на једноставнијем 
тексту.  
СЈ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне 
елементе текста: легенде, табеле, 
дијаграме  

СЈ.2.1.2. познаје врсте 
неуметничких текстова 
(излагање, технички опис, 
техничко приповедање)  
СЈ.2.1.3. препознаје и издваја 
језичка средства 
карактеристична за различите 
функционалне стилове  
СЈ.2.1.5. проналази, издваја и 
упоређује информације из два 
краћа текста или више њих 
(према датим критеријумима)  
СЈ.2.1.6. разликује чињеницу од 
коментара, објективност од 
пристрасности на 
једноставнијим примерима  
СЈ.2.1.7. препознаје став 
аутора неуметничког текста и 
разликује га од другачијих 
ставова изнетих у тексту  

СЈ.3.1.2. издваја кључне 
елементе и резимира текст 
СЈ.3.1.3. издваја из текста 
аргументе у прилог некој тези 
(ставу) или аргументе против 
ње 
СЈ.3.1.4. чита и тумачи 
сложеније нелинеарне 
елементе текста: вишеструке 
легенде, табеле, дијаграме  

Писменоизражавање 
 

СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латницу)  
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, 
граматички  
исправну реченицу  
СЈ.1.2.3. саставља текст и уме да га 
организује у смисаоне целине ( 
уводни, средишњи и завршни део 
текста)  
СЈ.1.2.4. уме да преприча текст  
СЈ.1.2.6. влада основним жанровима 
писане комуникације; саставља писмо, 
попуњава различите обрасце и 
формуларе, i-mail порука  
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму 
у једноставним примерима  
СЈ.1.2.9. препознаје техничко и 
сугестивно приповедање и описивање  

СЈ.2.2.1. саставља 
експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст 
СЈ.2.2.2. саставља вест, 
реферат и извештај  
СЈ.2.2.3. сажимање текста и 
писање резимеа  
СЈ.2.2.5. зна правописну норму 
и примењује је у већини 
случајева  
 
 

СЈ.3.2.1.организује текст у 
логичне и правилно 
распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и 
поднаслове деловима текста  
СЈ.3.2.4. пише резиме дужег 
и/или сложенијег текста  
СЈ.3.2.5. зна и доследно 
примењује правописну норму  
 

Граматика СЈ.1.3.3. одређује место реченичног СЈ.2.3.1. зна основна правила СЈ.3.3.3. зна акценатска 



 акцента у једноставним 
примеримаСЈ.1.3.4. препознаје врсте 
речи; зна основне граматичке 
категорије променљивих речи; 
примењује књижевнојезичку норму у 
вези са облицима речи 
СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке 
јединице (реч, синтагму, предикатску и 
комуникативну реченицу)  
СЈ.1.3.7. разликује основне врсте 
независних реченица (обавештајне, 
упитне, заповедне...)  
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и 
синтагматске чланове у школским 
(типичним) примерима 
СЈ.1.3.9. правилно употребљава 
падеже у реченици и синтагми 

акценатске норме  
СЈ.2.3.2. препознаје гласовне 
промене  
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; 
препознаје подврсте речи; уме 
да одреди облик променљиве 
речи 
СЈ.2.3.5. препознаје подврсте 
синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних 
реченица)  
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
сложенијим примерима  
СЈ.2.3.7. препознаје главна 
значења падежа у синтагми и 
реченици  
СЈ.2.3.8. препознаје главна 
значења и функције глаголских 
облика 
 

правила  
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; 
користи терминологију у вези 
са врстама и подврстама речи 
и њиховим граматичким 
категоријама 
СЈ.3.3.5. познаје и именује 
подврсте синтаксичких 
јединица (врсте синтагми, 
независних реченица)  
СЈ.3.3.6. познаје главна 
значења падежа и падежне 
синонимије  

Лексика 
 

СЈ.1.3.12. познаје основне лексичке 
појаве: једнозначност и вишезначност 
речи; основне лексичке односе: 
синонимију, антонимију, хомонимију  
СЈ.1.3.14. зна значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у контексту 
свакодневне комуникације, као и оних 
који се често јављају у школским 
текстовима 
СЈ.1.3.16. служи се речницима и 
школским правописом  

СЈ.2.3.11.одређује значења 
непознатих речи и израза на 
основу њиховог састава и 
контекста у коме су 
употребљени  
СЈ.2.3.10.зна значења речи и 
фразеологизама који се јављају 
у медијским текстовима 
намењеним младима и 
правилно их употребљава  

СЈ.3.3.7.уме да одреди 
значења непознатих речи и 
израза на основу њиховог 
састава и контекста у коме су 
употребљени  
СЈ.3.3.8.зна значења речи и 
фразеологизама у 
научнопопуларним текстовима 
намењеним младима и 
правилно их употребљава  

Народни и 
књижевнијезик 
 
 

СЈ.1.3.17.зна основне податке о 
историји језика (језик Словена до 
настанка глагољице и ћирилице)  
 

  

Књижевност 
СЈ.1.4.1.повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 

СЈ.2.4.1.повезује дело из 
обавезне лектире са временом 

СЈ.3.4.1.наводи наслов дела, 
аутора, род и врсту на основу 



тих дела  
СЈ.1.4.2.разликује типове књижевног 
стваралаштва ( усмена и ауторска 
књижевност)  
СЈ.1.4.3.разликује основне књижевне 
родове:лирику, епику и драму  
СЈ.1.4.4.препознаје врсте стиха 
(римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац)  
СЈ.1.4.6.препознаје постојање 
стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту 
(алегорија)  
СЈ.1.4.7.уочава битне елементе 
књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, место и време радње, 
лик...  

у којем је настало и са 
временом које се узима за 
оквир приповедања  
СЈ.2.4.2.повезује наслов дела и 
род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту на 
основу одломака, ликова, 
карактеристичних ситуација 
СЈ.2.4.4. разликује 
књижевнонаучне врсте: 
биографију, аутобиографију, 
дневник и путопис 
СЈ.2.4.5.препознаје и разликује 
одређене стилске фигуре 
(алегорија)  
СЈ.2.4.6.одређује мотиве, идеје, 
композицију, форму, 
карактеристике лика 
(психолошке, етичке) и њихову 
међусобну повезаност  
СЈ.2.4.7.разликовање облика 
казивања- унутрашњи монолог  
СЈ.2.4.8. уочава разлику између 
препричавања и анализе дела 

одломака, ликова, 
карактеристичних тема и 
мотива  
СЈ.3.4.2.издваја основне 
одлике књижевних родова и 
врста у конкретном тексту  
СЈ.3.4.4.проналази и именује 
стилске фигуре; одређује 
функцију стилских фигура у 
тексту  
СЈ.3.4.5.одређује и именује 
врсту стиха и строфе  
СЈ.3.4.6.тумачи различите 
елементе књижевноуметничког 
дела позивајући се на само 
дело 
СЈ.3.4.7. изражава свој став о 
конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да реализују одговарајуће 
Стандарде 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 овладају комуникативним вештинама и развијају способности и методе учења страног језика. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Introduction 
 

 
- садашња и будућа времена 
 

 
2 

 
Упознавање ученика са циљевима, 
задацима и програмским садржајем 

Разговор о претходно стеченом 
знању 
- слушање и реаговање на команде 



1  

Past and 
present 

 

- повезивање прошлости и 
садашњости 
- употреба речи за 
описивање одеће 
- вршњачка комуникација и 
људска права 
- култура и историја народа 
чији се језик учи 
- повезивање садржаја са 
историјом: материјали 
- разлика између прошлог 
простог и прошлог трајног 
времена 
- употреба used to за прошлу 
навику или поступак 
- употреба too / enough 
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Циљни језик се употребљава у 
учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике, у 
пријатној и опуштеној атмосфери 
Говор наставника је прилагођен 
узрасту и знањима ученика 
Рад у учионици се спроводи путем 
групног или индивидуалног решавања 
проблема, потрагом за 
информацијама из различитих извора 
(интернет, дечији часописи, проспекти) 
 
 
 
 
 
 
 
  

наставника 
- вежбе слушања (према упутствима 
наставника или са траке), допунити 
реченице, изразе или делове слика 
- одговарање на једноставна питања 
у вези са текстом или после 
слушања песме на траци 
- писање реченица или краћег 
текста помоћу датих слика 
- препознавање различитих гласова 
- препознавање самогласника који 
се исто пишу, а различито 
изговарају 
- израда пројекта у вези са 
значајним историјским догађајем 
наше земље 
- повезивање израза са датим 
сликама 
- допуњавање реченица из текста 
одговарајућим предлозима (since / 
for) 
- састављање реченица помоћу 
датих слика 
- вежба слушања са траке и 
препознавање кратких и дугих 
вокала 
- препознавање везе између групе 
слова и гласова 
- препознавање тачних и нетачних 
реченица 
- проналажење у тексту речи које 
недостају 
- слушање текста на траци и 
одговаранње на питања  
- рад у групама по четири ученика, 
бирање улога и игра по улогама 
- израда пројекта, писање 
биографије неке познате личности 
- повезивање имена са личностима 
на слици после датих објашњења 
- вежба слушања траке, 
препознавање и обележавање речи 
која има одређени глас 
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Fame and 
fortune 

 

- слава и успех познатих 
личности, необична 
занимања 
- навике читања тинејџера 
- повезивање садржаја са 
компјутерима 
- употреба садашњег 
перфекта за недавне 
догађаје и искуства 
- разлика између садашњег 
перфекта и прошлог простог 
времена 
- именице, придеви, кратка 
питања и њихова интонација 
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- наставник мора бити сигуран да је 
схваћено значење поруке укључујуци 
њене културолошке, васпитне 
елементе 
- битно је значење језичке поруке 
- наставник ученицима скреће пажњу и 
упућује их на значај граматичке 
прецизности исказа 

3 
Health and 

fortune 
 

- делови тела, ви и ваше 
тело, брига о себи,  здраве 
навике у исхрани, давање 
савета стручњака за исхрану 

 
 
 
 
 

- знања ученика се мере јасно 
одређеним релативним критеријумима 
тачности и зато узор није изворни 
говорник 
- наставник упућује ученике у 



како водити здрав зивот, 
проблеми и начин лечења 
- корисни изрази, тражење 
мишљења и изражавање 
слагања и неслагања 
- повезивање садржаја са 
биологијом: витамини и 
минерали 
- спортски догађаји 
- субјекатске релативне 
клаузе 
- модални глаголи: should / 
might 
- објекатске релативне клаузе 
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законитости усменог и писаног кода и 
њиховог међусобног односа 
- усвајање језичког садржаја кроз 
циљно и осмишљено ушествовање у 
друштвеном чину 

- допуњавање реченица модалним 
глаголима 
- препознавање и употреба 
релативних реченица 
- слушање савета стручњака за 
храну и препознавање тачних и 
нетачних исказа 
- давање одговора на питања после 
слушања текста 
- извођење дијалога уз помоћ датих 
слика 
- сврставање речи у три колоне 
према начину изговора 
- допуњавање дијалога из приче 
- састављање дијалога у којима се 
изражава слагање или неслагање 
- групни рад у изради пројекта на 
одабрану тему 
- проналажење датих речи на слици 
- описивање догађаја на слици 
- израда пројекта о неком 
легендарном хероју наче земље 
- допуњавање реченица из приче 
датим глаголима 
- слушање траке и сврставање 
глагола у две колоне према томе 
који је слог наглашен 
- давање одговора на питања после 
слушања и читања текста 
- повезивање парова реченица 
- сврставање речи у две колоне 
према изговору одређеног гласа 
- слушање текста и давање 
одговора које звуке су ученици чули 
- повезивање почетака реченица у 
једној колони са крајем реченице у 
другој колони 
- састављање дијалога за разне 
ситуације 
- одговарање на питања 
заокрузивањем тачног одговора 
- повезивање строфа у целину  
- повезивање значења са речима уз 

4 
Heroes 

 

- историја земље, знаменити 
људи и њихова дела (у 
земљама цији се језик уци) 
- прица о цувеном краљу 
Артуру и витезовима 
округлог стола 
- прича о робину Худу, 
најславнијем британском 
хероју из 12. века  
- корисни изрази, како да 
наручимо оброк, или да 
замолимо неког да нешто 
уради 
- повезивање садржаја са 
уметности- glagol + ing или 
infinitive 
- There’s someone / something 
+ ing 
- придеви са наставком -ed ili 
-ing 
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- поимање наставног програма као 
динамицке, заједницки припремљене 
и прилагођене листе задатака и 
активности 
- наставник помазе и омогуцава 
приступ новим задацима и 
активностима 
- уценици се третирају као одговорни, 
креативни, активни уцесници у 
друственом цину 

5 
Our 

- развијање позитивног односа 
према животној средини и 

 
 

- уџбеници постају извори активности 
и морају бити праћени употребом 



environment 
 

другим живим бићима, 
климатске промене, глобално 
загревање, загађивање и 
заштита човекове околине 
- корисни изрази, како да 
изразимо бригу 
- Аустралија 
- повезивање садржаја са 
науком: олује 
- Passive Voice само за The 
Present Simple i The Past Simple 
Tense 

10 аутентичних материјала 
- учионица постаје простор који је 
могуће прилагођавати потребама 
наставе из дана у дан 

помоћ речника 
- допуњавање правила и реченица 
из текста 
- претварање реченица из активних 
у пасивне 
- слушање текста и препознавање 
који глаголи у паст партиципу имају 
слог више 
- слушање текста и заокруживање 
тачних одговора 
- слушање пасивних реченица са 
траке и и обележавање наглашених 
слогова 
- давање одговора на питања после 
слушања текста 
- повезивање ситуација са могућим 
проблемима 
- састављање дијалога у паровима 
за одређене ситуације 
- обележавање наглашених слогова 
у реченици 
- израда пројекта о неком проблему 
наше животне средине 
- слушање савета и бирање тачне 
слике 
- проналажење фразалних глагола у 
причи 
- израда пројекта у вези са 
заједничким проблемом у одељењу 
- писмена провера обезбеђује 
напредовање ученика у складу са 
оперативним задацима и квалитет и 
ефикасност наставе 
- оцењивање се спроводи са 
акцентом на провери постигнућа и 
савладаности ради јачања 

мотивације на учињеним грешкама 

6 
Relationships 

 

- повезивање садрзаја са 
грађанским правом: 
Европска Унија 
- први кондиционал 
- временске реценице 
- фразални глаголи 
- глаголи и именице 
- корисни изрази, 
изражавање сврхе 
- давање и слушање савета 
- борба са проблемима и 
описивање проблема 

11 

- рад на пројекту као задатку који 
остварује корелацију са другим 
предметима и подстиче ученике на 
студиозни и истразивачки рад 
- за увођење новог лексичког 
материјала користе се познате 
граматичке структуре и обрнуто 

Written Work 
 

- писмена провера наставног 
садржаја 

6 
 

- писмени задаци се раде у уционици, 
у пријатном простору и у опустеној и 
подстицајној атмосфери 

 
 
 
 
 



Музичка култура 
ЦИЉ:   
Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих стандарда образовних  постигнућа , да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 
образложе своје мишљење и дискутују  са другима , развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје , као и да 

- упознају  музичку културу кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха  
- развију музикалност и креативност 
- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Знање и 
разумевање 

 -   Музички инструменти 

- Музика праисторије 

- Музика првих цивилизација 

- Античка Грчка 

- Музика средњег века 

- Музика ренесансе 

- Музика барока 

- Класицизам 

22 -аудитивна 
- дијалошка 
- демонстративна 
-монолошка 
-мултимедијални приказ 
-истраживачки рад 
-рад у групи 
-фронтални рад 
-индивидуални рад 
 

 
 

 
 
 
 
усвајање знања 
- слушање музике 
- уочавање сличности 
и разлика између 
појединих музичких 
раздобља 
-повезивање старих и 
нових знања 
-уочавање 
карактеристика 
инструмената 
- разговор  
- препознавање 
музичких дела и 
композитора 
-певање песама по 
слуху и по нотном 
запису 
-свирање 
једноставнијих 
композиција 
 
-стварање 
 
 
 

Слушање 
музике 

-Слушање музичких примера 
различитих епоха 
-Музички инструменти 
-Разликовање звучних боја 
различитих музичких 
инструмената 
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- аудитивна 
- демонстративна 
-мултимедијални приказ 
-дијалошка 
-фронтални рад 
-индивидуални рад 
 

 

Музичко 
извођење 

- Певање староградских 
песама 

- Извођење једноставне песме 
у пентатонској лествици 

-   Певање народне песме по 
слуху у мешовитом такту (5/8, 
7/8) 
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- аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-монолошка 
-рад у групи 
-свирање 
-певање појединачно 



-   Основе музичке писмености: 
       - мелодијски мол 
       - акорди 
       -.мешовити такт 
 

-певање у групи  
 
 
 
 

Музичко 
стваралаштво 

-Импровизација  мелодије на 
задани текст 
 3 

- аудитивна 
- дијалошка 
- монолошка 
- демонстративна 
-практичан рад 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 Музичка култура 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Знање и 
разумевање 

Ученик уме да : 
1.1.1 препозна основне елементе 
музичке писмености 
1.1.2 опише основне карактеристике: 
-музичких инструмената и састава 
-историјско стилских периода 
-музичких жанрова 
-народног стваралаштва 
 
 

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 
 
 

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, нпр. музички 
поступак доводи у везу са жењеним 
ефектом 
 
 

Слушање музике 

 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 

Ученик уме да : 
2.2.1 опише и анализира 
карактеристике звучних примера кроз 
садејство опажених музичких 
елемената, нпр. узбуркана мелодија 

Ученик уме да : 
3.2.1 структуралном и драматуршком 
димензијом звучног примера 
3.2.2 жанровским и историјско-
стилским контекстом звучног примера 



 као резултат специфичног ритма, 
темпа, агогике, динамике, 
интервалске структуре 
2.2.2 препозна структуру одређеног 
жанра 

3.2.3 контекстом настанка и примене 
различитих облика музичког фолклора 
 
 

Музичко 
извођење 

1.3. Ученик уме да : 
1 пева једноставне дечије, народне и 
популарне композиције 
1.3.2 изводи једноставне дечије, 
народне и популарне композиције на 
бар једном инструменту 

 Ученик уме да : 
3.3.1 изведе разноврсни музички 
репертоар певањем и свирањем као 
солиста и у школским ансамблима 
 
 

Музичко 
стваралаштво 

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 
 
 

 Ученик уме да : 
3.4.1 осмишља пратеће аранжмане за 
орфов инструментариј и друге задате 
инструменте 
3.4.2 импровизује или компонује мање 
музичке целине ритмичке и мелодијске 
у оквиру различитих стилова и 
жанрова 
3.4.3 осмисли музику за школску 
представу, приредбу или перформанс 
 
 

 

 
 

Трајање Садржај Начин и поступак остваривања Врсте активности  

 
1 

 
Арабеска 

Уз адекватно ликовно-уметничко дело објаснити појам, место настанка 
(средњовековна уметност – исламска) 

Усмено излагање, разговор 

 
 

3 

 
Компоновање истородних 

облика у простору 

Појам орнамент објаснити као етнографско наслеђе, појаснити 
могућност коришћења у другачијем контексту, другачијем жанру и 
другачијем симбиличком медијуму 

Разговор 
Цртање – оловка 
Сликање - темпера 

 
 

4 

 
 

Пропорције 

Користећи репродукције приближити појам, указати на корелацију са 
другим предметима (математика, физика, биологија), протумачити 
уметничко наслеђе импресионизма, барока, романтизма,  

Рад по моделу 
Цртање 
Разговор 

3 Равнотежа облика и масе у 
простору 

Илустровати проблем целине најтипичнијим делима уметничког 
наслеђа 

Рад по моделу 
Аналитичко цртање 



 
2 

 
Равнотежа боје у простору 

Подсећајући се на претходно знање о простору размотрити могућност 
употребе нових материјала и медијума да би разумели савремене 
уметничке појаве 

 
Слободно компоновање - 
сликање 

 
 

4 

 
Компоновање величина у 

простору 

Уз демонстрацију пригодних уметничких дела, користећи претходно 
стечена знања о величини и простору, размотрити могућност ликовног 
деловања у природи и развити еколошку свест 

Демонстарација 
Дечји рад 
Цртање 
Сликање 

 
2 

Компоновање више ритмичких 
целина различитог значења у 

простору 

 
Користећи претходно стечена знања инсистирати на важности 
опажања природе 

Разговор 
Цртање 
Сликање 

 
2 

 
Понављање и степеновање 

облика у простору 

 
Појаснити појам користећи стечена знања, решавати ликовни проблем 
ослањајући се на уметничко наслеђе 

Решавање ликовног проблема 

Цртање 
Сликање 

 
 

2 

 
Контраст светлина површина и 
облика у одређеном простору 

Проучити уметничко наслеђе које нам даје увид у организацију и однос 
разних елемената у одређеном простору 
Успоставити корелацију са музичком културом, математиком, физиком 

Дечји рад 
Слободно компоновање 
Цртање, сликање 

 
2 

Сродност ликовних вредности 
у одређеном простору 

Објаснити појам користећи уметничко наслеђе модерне уметности и 
размотрити начин примене у савременим медијумима  

Сликање 
Дечји рад 

 
3 

 
Композиција и простор 

Поновити и утврдити целокупна сазнања целине композиција и 
простор користећи репродукције и дечје радове 

Дечји рад 
Сликање 
Вежбање, анализа 

 
 
 

6 

 
 

Постављање на сцену 
једноставне приче 

 
Објаснити повезаност древне и савремене уметности у којој се бришу 
границе уметничких подручја и објаснити могућност новог начина 
ликовног изражавања користећи дигиталне технологије и слично 

Припреме 
Скице, планови, детаљи 
Одређивање улога 
Сцена 
Цртање, сликање 

 
2 

 
Фотографија 

Направити кратак осврт на основе фотографије и њену заступљеност 
у савременом животу који даје могућност новог ликовног изражавања 

Разговор 
Демонстрација 

 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

НАЗИВ ОБЛАСТИ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 

АРАБЕСКА 

 
Ученик/ца уме да: 
•разликује и користи (у свом 
раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, 
сликање, вајање) визуелних 
уметности 
•изводи дводимензионалне и 
тродимензионалне радове 
описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих земаља, култура и 
периода 

Ученик/ца уме да: 
•описује свој ради 
ирадове других (нпр. 
исказује утисак) 
•  зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у 
свакодневном животу 
 лоцира одабрана 
уметничка дела у 
историјски и друштвени 
контекст 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи различите изражајне 
могућности класичних и савремених 
медија, техника и материјала визуелне 
уметности 
•користи тачне термине (нпр. текстура, 
ритам, облик...) из визуелних уметности  
када образлаже свој рад и радове 
другиханализира одабрана уметничка дела 
у односу на време настанка и према 
културној припадности (описује основне 
карактеристике, намеру уметника...) 
• одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са одређеном намером 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би постигао 
одређениефекаткористи друга места и 
изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би 
проширио своја знања из визуелних 
уметности 
 



 
 

ПРОПОРЦИЈЕ 

Ученик/ца уме да: 
•  разликује и користи (у свом 
раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање) 
•описује свој ради ирадове 
других  
• зна да наведе различита 
занимања за која су потребна 
знања и вештине стечене 
учењем у визуелним 
уметностима 
зна неколико примера 
примене визуелних уметности 
у свакодневном животу 

Ученик/ца уме да: 
 
• познаје и користи (у 
свом раду) основне 
изражајне могућности 
класичних и савремених 
медија, техника и 
материјала визуелних 
уметности 
•образлаже свој рад и 
радове других 
•лоцира одабрана 
уметничка дела у 
историјски и друштвени 
контекст 
 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи различите изражајне 
могућности класичних и савремених 
медија, техника и материјала визуелне 
уметности 
•користи тачне термине (нпр. текстура, 
ритам, облик...) из визуелних уметности 
(примерене узрасту и садржају) када 
образлаже свој рад и радове других 
описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за 
визуелне уметности 
одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са одређеном намером 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би постигао одређени ефекат 
•уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и 
радовима других 
разуме међусобну повезаност и утицај 
уметности и других области 
живота.анализира одабрана уметничка 
дела у односу на време настанка и према 
културној припадности (описује основне 
карактеристике, намеру уметника...) 

 
 
 

Ученик/ца: 
• разликује и користи (у свом 
раду) основне медије, 
материјале и технике 
•влада појмовима:   
 изводи дводимензионалне и 

Ученик/ца уме да: 
•познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи различите изражајне 
могућности класичних и савремених 
медија, техника и материјала визуелне 
уметности (цртање, сликање, колаж, 
интернет, видео)   



КОМПОЗИЦИЈА И 
ПРОСТОР 

тродимензионалне радове 
 • зна да наведе различита 
занимања за која су потребна 
знања и вештине стечене 
учењем у визуелним 
уметностима 
зна неколико примера 
примене визуелних уметности 
у свакодневном животу 

визуелних уметности 
 •образлаже свој рад и 
радове других 
одабира адекватан 
садржај да би представио 
неку идеју или концепт 
•лоцира одабрана 
уметничка дела у 
историјски и друштвени 
контекст 

•користи тачне термине (нпр. текстура, 
ритам, облик...) из визуелних уметности 
(примерене узрасту и садржају) када 
образлаже свој рад и радове других 
описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за 
визуелне уметности 
•одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са одређеном намером 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би постигао одређени ефекат 
•уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и 
радовима других 
разуме међусобну повезаност и утицај 
уметности и других области живота. 

 
ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 
ПОКРЕТА, ИГРЕ И 

ЗВУКА 

Ученик/ца: 
• разликује и користи (у свом 
раду) основне медије, 
материјале и технике 
•влада појмовима 
 •  зна да наведе различита 
занимања за која су потребна 
знања и вештине стечене 
учењем у визуелним 
уметностима 
описује свој ради ирадове 
других (нпр. исказује утисак) 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи (у 
свом раду) основне 
изражајне могућности 
класичних и савремених 
медија, техника и 
материјала визуелних 
уметности 
 • образлаже свој рад и 
радове других 
одабира адекватан 
садржај да би представио 
неку идеју или концепт 
• лоцира одабрана 
уметничка дела у 
историјски и друштвени 
контекст 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи различите изражајне 
могућности класичних и савремених 
медија, техника и материјала визуелне 
уметности (интернет, видео)   
•користи тачне термине (нпр. текстура, 
ритам, облик...) из визуелних уметности 
(примерене узрасту и садржају) када 
образлаже свој рад и радове других 
описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за 
визуелне уметности 
•одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
• изводи радове са одређеном намером 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би постигао одређени ефекат 
•уочава међусобну повезаност елемената, 



принципа и садржаја на свом раду и 
радовима других 
разуме међусобну повезаност и утицај 
уметности и других области живота. 

ФОТОГРАФИЈА 

Ученик/ца уме да: 
• разликује и користи (у свом 
раду) основне медије, 
материјале и технике 
визуелних уметности 
•зна да наведе различита 
занимања за која су потребна 
знања и вештине стечене 
учењем у визуелним 
уметностима описује свој ради 
ирадове других (нпр. исказује 
утисак) 
 зна неколико примера 
примене визуелних уметности 
у свакодневном животу 

Ученик/ца уме да: 
•  познаје и користи (у 
свом раду) основне 
изражајне могућности 
класичних и савремених 
медија, техника и 
материјала визуелних 
уметности 
•  зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у 
свакодневном животу 
•образлаже свој рад и 
радове других 
одабира адекватан 
садржај да би представио 
неку идеју или концепт 
 

Ученик/ца уме да: 
• користи тачне термине (нпр. текстура, 
ритам, облик...) из визуелних уметности 
(примерене узрасту и садржају) када 
образлаже свој рад и радове других 
• одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за 
визуелне уметности 
 
• изводи радове са одређеном намером 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би постигао одређени ефекат 
• уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и 
радовима других 
• изводи радове са одређеном намером 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би постигао одређени ефекат 
анализира одабрана уметничка дела у 
односу на време настанка и према 
културној припадности (описује основне 
карактеристике, намеру уметника...) 
разуме међусобну повезаност и утицај 
уметности и других области живота. 

 
 
 
 



Историја 
Циљ изучавања 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. 
Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих 
личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју(политичку, економску, друштвену, културну....), као и историју 
суседних народа и држава. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 
 
 
УСПОН ЕВРОПЕ 

-Основне одлике новог века  
-Велика географска открића 
-Градови у новом веку 
-Хуманизам и ренесанса 
-Реформација и 
противреформација 
-Апсолутистичке монархије 
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- монолошка метода 
-дијалошка метода 
-илустративна метода 
-коришћење различитих врста дидактичког 
материјала: илустрације,шеме,графиконе 
исписивање основних појмова на табли 

 
-активно слушање 
 
-учешће у разговору 
 
-гледање 
илустрација 
 
-гледање 
графикона 
 
-читање текстова 
 
-бележење у свеску 
 
 
 
-гледање 
видео материјала 
 
 
активно слушање 
 
-учешће у разговору 
 
-гледање 
илустрација 
 
-гледање 

СРПСКИ НАРОД 
ПОД СТРАНОМ 
ВЛАШЋУ ОД XVI 
ДО 
XVIII ВЕКА  

-Турска држава и друштво од 
XVI до XVIII века 
-Турска освајања  
-Положај Срба у Турској 
-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 
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- монолошка метода  
дијалошка метода 
-илустративна метода 
-текстуална метода 
-исписивање основних појмова на табли 
-писмене провере 
-рад у пару  

ДОБА 
РЕВОЛУЦИЈА 
(Европа и свет од 
краја XVIII века до 
седамдесетих 
година XIX века) 
револуције  
 

-Индустријска револуција 
-Грађанске револуције 
-Француска револуција 
-Наполеоново доба 
-Револуције 1848/49г 
-Уједињење Италије, 
уједињење Немачке 
-Грађански рат у САД  
-Велике силе, Источно 
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- монолошка метода  
-дијалошка метода 
-илустративна метода 
-текстуална метода 
- исписивање осн.појмова на табли 
-припремање задатака за вежбање и 
утврђивање градива 
-континуирано припремање за часове и 
планирање на месечном и годишњем  нивоу 



питање и балкански народи -писмене провере 
-дигитални ,документарни видео материјал 

графикона 
 
 
-читање текстова 
 
-бележење у свеску 
 

НОВОВЕКОВНЕ 
СРПСКЕ 
ДРЖАВЕ 
СРБИЈА И ЦРНА 
ГОРА (до 
међународног 
признања 1878. 

године) 

-Српска револуција 1804–
1835. 
-Први српски устанак 
-Други српски устанак 
-Борба за аутономију 
-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 
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-монолошка метода  
-дијалошка метода 
-илустративна метода 
-текстуална метода 
- исписивање осн.појмова на табли 
-припремање задатака за вежбање и 
утврђивање градива 
-континуирано припремање за часове и 
планирање на месечном и годишњем  нивоу 
-писмене провере 
-групни рад 
-дигитални ,документарни видео материјал 

СРПСКИ НАРОД 
ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ(од краја 

18 века до 
едамдесетих година 

19. века) 
 

 

-Срби под хабзбуршком 
влашћу 
-Положај Срба у Турској 
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-монолошка метода  
-дијалошка метода 
-илустративна метода 
-текстуална метода 
- исписивање осн.појмова на табли 
-припремање задатака за вежбање и 
утврђивање градива 
-континуирано припремање за часове и 
планирање на месечном и годишњем  нивоу 
-писмене провере 

    

    

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 Историја 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО    СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 
Успон Европе ИС.1.1.1. именује и разликује основне 

временске одреднице 
 ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости 
ИС.1.1.6. препознаје значење основних 
појмова из историје цивилизације 
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 
опште историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји 
из националне и опште историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 
ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је реч 
ИС.1.2.2. препознаје разлику између 
текстуалног историјског извора и 
других текстова познатих ученику, који 
говоре о истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми слике 
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми историјске 
карте у којој је наведена легенда 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски 
феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским периодом 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице 
важних историјских прекретница из опште 
историје 
 ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу садржаја 
карактеристичних писаних историјских извора 
 
ИС.2.2.4. 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.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.3.2.7. уме да изрази став и мишљење 
о одређеном тумачењу историјског 
феномена и да одреди врсту 
пристрасности (манипулација, 
пропаганда, стереотип...) 

 

Српски народ под страном 
влашћу од  
 XVI  до  XVIII    века 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости 
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји 
из националне и опште историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 
ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, 

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.2.1.4. 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.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу садржаја 
карактеристичних писаних историјских извора 

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.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло 
до одређених историјских догађаја и које 
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материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је реч 
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.2.2.2. уме да закључи о којем историјском 
феномену је реч на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 

 

 

су последице важних историјских 
дешавања 
 ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 
сличности у тумачењима и изворима који 
се односе на исту историјску појаву 
 

Доба револуција ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости 
ИС.1.1.6. препознаје значење основних 
појмова из историје цивилизације 
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 
опште историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји 
из националне и опште историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 
ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је реч 
ИС.1.2.3. 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.1.2.8. препознаје различита 
тумачења исте историјске појаве на 
једноставним примерима 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски 
феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским периодом 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице 
важних историјских прекретница из опште 
историје 
 ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу садржаја 
карактеристичних писаних историјских извора 
 ИС.2.2.4. 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.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.3.1.5. разуме како су повезане појаве 
из прошлости и садашњости 
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење 
о одређеном тумачењу историјског 
феномена и да одреди врсту 
пристрасности (манипулација, 
пропаганда, стереотип...) 

 

Нововековне српске 
државе Србија и Црна 
Гора 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости 
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 
националне историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји 
из националне и опште историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 
ИС.1.2.1. препознаје на основу 

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.2.1.4. 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.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 

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 
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карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је реч 
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 
 

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.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло 
до одређених историјских догађаја и које 
су последице важних историјских 
дешавања 
 ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 
сличности у тумачењима и изворима који 
се односе на исту историјску појаву 

Српски народ под страном 
влашћу од краја XVIII до 
седамдесетих година  XIX 
века 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми историјске 
карте у којој је наведена легенда 

 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност 
националне, регионалне и светске историје 
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице 
важних историјских феномена у националној 
историји 
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.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.3.1.3. зна специфичне детаље из 
националне и опште историје 
 ИС.3.2.3. уме да анализира и процени 
ближе хронолошко порекло извора 

 

 
 

ГЕОГРАФИЈА 
ЦИЉ:  наставе географије 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 и разумеју географске објекте, појаве, 
процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног 
односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

     Увод Сврха,циљеви,задаци и програмски  Упознавање ученика са циљевима, задацима и Разговор о претходно стеченом 
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садржаји регионалне географије 
ваневропских континената 

      1 програмским садржајем регионалне географије 
ваневропских континената 

знању 
 
 
 
 
Слушање, дијалог, рад на 
географској карти Азије, бележење, 
посматрање слика, коришћење 
података и табела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад на географској карти Африке, 
рад на немој карти, слушање, 
дијалог, описивање, бележење 

    

 
 
Опште географске 
одлике Азије 
Југозападна Азија 
Јуж на Азија 
Југоисточна Азија 
Средња Азија 
Источна Азија 

Опште географске одлике Азије 
-Природногеографске одлике 
Азије 
- Друштвеноекономске одлике 
Азије 
Југозападна Азија 
- Природногеографске одлике 
Југозападне Азије 
- Друштвеноекономске одлике 
Југозападне Азије 
- Турска 
Јуж на Азија 
- Природногеографске одлике 
Јужне Азије 
- Друштвеноекономске одлике 
Јужне Азије 
- Индија 
Југоисточна Азија 
- Природногеографске одлике 
Југоисточне Азије 
- Друштвеноекономске одлике 
Југоисточне Азије 
- Индонезија 
Средња Азија 
-Средња 
Азија:природногеографске и 
друштвеногеографске одлике 
Источна Азија 
-Источна 
Азија:природногеографске и 
друштвеногеографске одлике 
-Кина и Јапан 

 
 

    14+8 

Током остваривања програма потребно је 
уважити високу образовну и мотивациону 
вредност активних и интерактивних метода 
наставе/учења/,а потребно је осигурати да 1/3 
наставе буде организована употребом ових 
метода. 
Регионална географија ваневропских 
континената значајна је у васпитном и 
образовном погледу јер пружа широке  
могућности упознавања различитих регија и 
држава на Земљи, њихових природних одлика, 
становништва, привреде. При обради Азије и 
њених географских регија потребно је истаћи 
разноврсност природногеографских 
одлика/рељеф, воде, биљни и животињски свет, 
клима/,становништва и различитих привредних 
одлика. 

Опште географске 
одлике 
Африке,Северна 
Африка,Источна 
Африка,Западна 
Африка,Јужна 
Африка 

Опште географске одлике 
Африке 
- Африка:природногеографске 
одлике 
- Африка:друштвеноекономске 
одлике 
Северна Африка 
-Северна 

 
 
 
 

     8+5 

Приликом обраде регија Африке потребно је 
истаћи битне физичко географске одлике и 
њихов утицај на размештај становништва.Код 
обраде држава треба користити предходно 
стечено знање о континенту и регијама.Ученике 
треба упознати са демографским развојем и 
насељеношћу појединих делова Африке. 



Африка:природногеографске и 
друштвеногеографске одлике 
-Египат 
Источна Африка 
-Источна 
Африка:природногеографске и 
друштвеноекономске одлике 
Западна Африка 
-Западна 
Африка:природногеографске и 
друштвеноекономске одлике 
Јужна Африка 
-Јужна 
Африка:природногеографске и 
друштвеноекономске одлике 
-Јужноафричка Република 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад на географској карти Северне 
Америке, 
рад на немој карти, слушање, 
дијалог, посматрање слика. Групно 
или у пару вршити мала 
истраживања и потом 
их презентовати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад на географској карти Средње 
Америке, рад на немој карти, 
дијалог, 
слушање 
 

 
 
Опште географске 
одлике Северне 
Америке 

Опште географске одлике 
Северне Америке  
 - Америка:име,географски 
положај,откриће 
- Северна 
Америка:природногеографске 
одлике 
Северна 
 -Америка:друштвеноекономске 
одлике 
 -Сједињене Америчке 
Државе:природногеографске 
одлике  
- Сједињене Америчке 
Државе:друштвеноекономске 
одлике  
- Канада 

 
 
     6+6 

 
Ученицима је потребно објаснити откриће и 
истраживање америчког континента,географски 
положај и величину.Потребно је истаћи 
природногеографске и друштвеногеографске 
одлике САД и Канаде. 

 
Опште географске 
одлике Средње 
Америке 

 
Опште географске одлике 
Средње Америке 
 -Средња Америка:географске 
одлике 
-Мексико 

 
 
 

     2+1 

 
Објаснити специфичност географског положаја 
Средње Америке, природногеографске и 
друштвено географске одлике. 

 
Опште географске 
одлике Јужне 

 
Опште географске одлике Јужне 
Америке 

 
 

     4+5 

Упознавање ученика са географским положајем 
и границама Јужне Америке.Ово наставно 
градиво треба повезивати са сличним 



Америке  -Јужна 
Америка:природногеографске 
одлике 
 -Јужна 
Америка:друштвеноекономске 
одлике  
-Бразил  
-Аргентина 

садржајима из других наставних 
предмета,нпр.историје,са циљем изграђивања 
свести о неопходности заједничког живота 
различитих народа 

 
 
Рад на географској карти Јужне 
Америке, рад на немој карти, 
коришћење 
табела, дијаграма и слика 

 
Опште географске 
одлике Аустралије 
и Океаније 

 
Опште географске одлике 
Аустралије и Океаније -
Аустралија:природногеографске 
одлике - 
Аустралија:друштвеноекономске 
одлике   
- Океанија:Нови Зеланд 
 

      
      3+3 

Потребно је објаснити откриће,географски 
положај и истра`иваwа Аустралије.Истаћи битне 
одлике природе/рељеф,клима,воде,биљни и 
животињски свет/и становништва.Описати 
положај великих група острва 
Океаније,становништво и природу.Избегавати 
сувопарно набрајање обиља бројчаних 
података. 

Рад на географској карти Аустралије 
и Океаније, рад на немој карти, 
коришћење 
дијаграма, графикона и слика, 
слушање,  дијалог 

Опште географске 
одлике Арктика 

Опште географске одлике 
Арктика  - Арктик:географске 
одлике 

      1+1 Описати откриће и истраживање Арктика,као и 
природна и друштвена обележја 

Географска карта света,слушање, 
Дијалог,описивање 

Опште географске 
одлике Антарктика 

Опште географске одлике 
Антарктика - 
Антарктик:географске одлике 

      1+1 Описати откриће и истраживање 
Антарктика,географски положај,природна и 
економска обележја 

Географска карта света,слике, 
дијалог 

Свет као целина Свет као целина  
-Свет као целина:савремени 
политичкогеографски процеси у 
свету 
 

      1+1 Објаснити савремене политичкогеографске 
процесе у свету/неоколонијализам,глобализам/. 
Наставне садржаје треба максимално користити за 
васпитно деловање на ученике,развијање духа 
солидарности и толеранције према другим људима у 
свету 

Слушање,дијалог,географска карта  
света,интернет 

 

 

 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

                                                                 ГЕОГРАФИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Увод 
1 

ГЕ 1.4.1.  зна предмет проучавања,циљ и 
задатке регионалне географије 
ваневропских континената 

ГЕ 2.4.1.  разликује и именује 
географске дисциплине   

ГЕ 3.4.1.   разуме значај 
географије за општу културу и 
образовање 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Азија-опште географске 
одлике 

 
3+2 

 
 
 
 
 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 
зоне 

ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.2.  дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Азија и зашто 
Азија припада континентима „Старог 
света" 
ГЕ 1.4.2.   именује океане који запљускују 
обале Азије 
ГЕ 1.4.3.  именује и на географској карти 
Азије препознаје најкрупније облике 
разуђености азијских обала (већа 
полуострва, острва, мора, заливи, 
мореузи) 
ГЕ 1.4.4.  именује и на географској карти 
препознаје велике азијске реке 
ГЕ 1.4.5.  зна које људске расе живе у 
Азији 
ГЕ 1.4.6.   именује велике религије које су 
настале на азијском континенту 
 
 
 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају распрострањеност 
биљног и животињског света на 
Земљи 

ГЕ 2.3.1.  на општегеографској и 
тематској карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у који- ма су 
услови за живот становништва 
најповољнији, а у којима су 
неповољни 

ГЕ 2.3.2.   разликује привредне 
делатности и привредне гране 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај Азије и њено простирање 

ГЕ 2.4.2.   разликује полуострва и 
острва и може да их дефинише 

ГЕ 2.4.3.  зна шта су мореузи и 
какав је њихов значај 

ГЕ 2.4.4.  именује и на географској 
карти Азије проналази најкрупније 
облике рељефа (веначне и 
громадне планине, висоравни, 
простране низије) 
ГЕ 2.4.5.  именује и на географској 
карти проналази највиши врх и 
висораван,највећу низију и 
пустињу у Азији 
ГЕ 2.4.6.  уме да на географској 
карти покаже просторни распоред 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа и може 
да објасни последице њихове 
активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове климе 
на Земљи и описује њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на Земљи 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни поделу 
језера према начину постанка њихових 
басена и значај језера 

ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције и 
наводи узроке и последице миграција у 
свету 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде и привредних 
делатности 
ГЕ 3.4.1.   разуме зашто је Азија највиши 
континент на свету 
ГЕ 3.4.2.  разликује климатске типове 
према њиховим основним одликама 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих 
типова климе на живот и рад људи и 
густину насељености у појединим 
регијама Азије 
ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и вертикалну 
распрострањеност биљних и 
животињских врста азијског континента и 
њихов значај (арктичка пустиња, тундра, 
степа, четинарска и листопадна шума, 
макија, тропска кишна шума (џунгла)) 
 



становништва Азије 

 
 
 
 
 

Југозападна Азија 
 
 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  на географској карти препознаje 
основне облике рељефа у југозападној 
Азији (планине, низије, висоравни) 
ГЕ 1.4.2.   уочaва на географској карти да 
је југозападна Азија међуконтинентални 
мост који повезује југоисточну Европу, 
североисточну Африку и јужну Азију 
ГЕ 1.4.3.  именује хидрографске објекте 
југозападне Азије и уочава њихов 
географски размештај на географској 
карти 
ГЕ 1.4.4.   зна основне одлике 
становништва у југозападној Азији 

ГЕ 2.4.1.   уме да одреди и опише 
географски положај и границе 
југозападне Азије на географској 
карти Азије 
ГЕ 2.4.2.  разуме значај 
југозападне Азије у светском 
саобраћајном систему (копнени и 
поморски саобраћај 
ГЕ 2.4.3.   може да објасни 
географске појмове пустиња, 
степа, макија и покаже на 
географској карти њихову 
распрострањеност 
ГЕ 2.4.4.   може да наведе 
најважнија природна богатства 
југозападне Азије 

ГЕ 3.4.1.  може да наведе типове климе 
у југозападној Азији, њихове основне 
одлике и утицај на размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 3.4.2.  образлаже утицај географског 
положаја и рељефа на доминантност 
суве суптропске климе и њеног утицаја 
на појаву сувих речних корита и 
сиромаштво биљним и животињским 
светом 
ГЕ 3.4.3.  објашњава зашто је 
југозападна Азија због богатства нафтом 
од посебног значаја за читав свет 
ГЕ 3.4.4.  уме да користи различите 
изворе информација (Уџбеник, 
Приручник, научнопопуларна 
литература, енциклопедије, часописи, 
видео-запис, интернет...) и одређује 
њихов значај у географским сазнањима 
ГЕ 3.4.5.  може да наведе најважнија 
природна богатства југозападне Азије и 
објасни њихов значај за привредни 
развој појединачних држава 

 
 
 

Јужна Азија 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  препознаје на географској карти 
основне облике рељефа јужне Азије 
ГЕ 1.4.2.   именује хидрографске објекте 
јужне Азије 
ГЕ 1.4.3.  именује народе и религије у 
јужној Азији 
ГЕ 1.4.4.   може да наведе најважнија 
природна богатства јужне Азије 
ГЕ 1.4.5.   зна основне одлике Индије 

ГЕ 2.4.1.   уме да  на географској 
карти Азије одреди и опише 
географски положај и границе 
јужне Азије  
ГЕ 2.4.2.  уочава контрасте 
макрооблика рељефа - планина на 
северу, низија у долинама река и 
висоравни на југу 
ГЕ 2.4.3.   зна да основне одлике 
клими ове регије даје годишња 
смена монсуна 
ГЕ 2.4.4.   може да наведе 
природне факторе који утичу на 
распрострањеност биљног и 
животињског света 
ГЕ 2.4.5.  објашњава  географске 
појмове пустиња, степа, савана, 
џунгла и на географској карти 
показује њихово простирање 

ГЕ 3.4.1.  разуме и објашњава 
географски појам Индијски подконтинент 
ГЕ 3.4.2.  уочава географски размештај 
хидрографских објеката и особености 
речне мреже јужне Азије 
ГЕ 3.4.3.  може да наведе основне 
одлике типова климе у јужној Азији и 
њихов утицај на размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 3.4.4.  објашњава значај природних 
богатстава јужне Азије за привредни 
развој појединачних држава 
 



ГЕ 2.4.6.  зна основне одлике 
становништва јужне Азије (висок 
природни прираштај, мере 
популационе политике, низак 
образовни ниво, сиромаштво, 
незапосленост, миграције из села 
у градове и друге делове света...) 
 

 
 
 
 

Југоисточна Азија 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  препознаје на географској карти 
Азије полуострвски и острвски део 
југоисточне Азије и основне облике 
рељефа 
ГЕ 1.4.2.  зна да се у овој регији налазе 
највеће острвске групе на свету (Малајско-
филипински архипелаг) 
ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва  југоисточне Азије 
 ГЕ 1.4.4.   може да наведе најважнија 
природна богатства југоисточне Азије 
ГЕ 1.4.5.   зна да је пољопривреда основна 
привредна делатност већине држава у 
југоисточној Азији 
 
 

ГЕ 2.4.1.   уме да  на географској 
карти Азије одреди  географски 
положај југоисточне Азије,која се 
налази између два континента и 
два океана 
ГЕ 2.4.2.  именује појаве 
карактеристичне за „ватрени појас 
Пацифика" (вулкани, земљотреси, 
цунами таласи 
ГЕ 2.4.3.   наводи типове климе у 
југоисточној Азији, њихове основне 
одлике и утицај на размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 2.4.4.   разуме да ова регија 
има тропске одлике климе и 
биљног и животињског света 
ГЕ 2.4.5.  може да објасни 
географске појмове: савана, 
тропска кишна шума и да покаже 
на карти Азије њихово простирање 

ГЕ 3.4.1.  схвата како је положај регије 
утицао на мешање раса, народа и 
култура више него у другим деловима 
Азије 
ГЕ 3.4.2.  објашњава значај природних 
богатстава југоисточне Азије за 
привредни развој појединачних држава 
ГЕ 3.4.3.  уочава да се Индонезија 
простире са обе стране екватора, да има 
екваторску и влажну тропско-монсунску 
климу и да се налази на путу тропских 
циклона – тајфуна 
ГЕ 3.4.4.  разуме да је Индонезија 
држава у развоју са значајним 
природним богатствима 
ГЕ 3.4.5.   уме да повезује географска 
знања са знањима из других наставних 
предмета 

 
 
 

Средња Азија 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  препознаје на географској карти 
основне облике рељефа у средњој Азији 
ГЕ 1.4.2.  именује хидрографске објекте 
средње Азије и уочава њихов географски 
размештај на географској карти 
ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва средње Азије (природни 
прираштај, структуре становништва, 
миграције) 
ГЕ 1.4.4.   може да наведе најважнија 
природна богатства средње Азије 

ГЕ 2.4.1.   уме да  на географској 
карти Азије одреди  географски 
положај средње Азије и наведе 
њене специфичности 
ГЕ 2.4.2.  наводи типове климе у 
средњој Азији, њихове основне 
одлике и утицај на размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 2.4.3.   моћи да објасни 
географске појмове пустиња, 
полупустиња, степа и да их покаже 
на географској карти Азије 
 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је средња Азија 
сушна и ретко насељена 
ГЕ 3.4.2.  објашњава значај природних 
богатстава средње  Азије за привредни 
развој појединачних држава 
ГЕ 3.4.3.  зна специфичности држава 
средње Азије 
ГЕ 3.4.4.   познаје и уважава 
различитости народа и култура средње 
Азије и значај очувања културне 
баштине 
ГЕ 3.4.5.   уме да повезује географска 
знања са знањима из других наставних 
предмета 
 



 
 
 
 
 
 
 

Источна Азија 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  препознаје на географској карти 
основне облике рељефа у источној  Азији 
ГЕ 1.4.2.  именује хидрографске објекте 
источне  Азије и уочава њихов географски 
размештај на географској карти 
ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва источне Азије и разлоге 
примене мера за смањивање природног 
прираштаја становништва 
ГЕ 1.4.4.   може да наведе најважнија 
природна богатства источне Азије 
ГЕ 1.4.5.   уочава на географској карти 
положај Кине у средњој и источној Азији 
ГЕ 1.4.6.  зна да је Кина по броју 
становника водећа држава у свету 
ГЕ 1.4.7.  уочава положај Јапана на 
Далеком истоку, који обухвата четири већа 
и око три хиљаде мањих острва 
ГЕ 1.4.8.  на политичкој карти Азије 
именује државе у источној Азији 
 

ГЕ 2.4.1.   уме да на географској 
карти Азије одреди и објасни 
повољност географског положаја 
источне Азије на Пацифику и 
према континенталној средњој 
Азији 
ГЕ 2.4.2.  може да наведе типове 
климе источне Азије, њихове 
основне одлике и утицај на 
хидрографију, вегетацију и 
размештај становништва и насеља 
ГЕ 2.4.3.   може да објасни 
географске појмове пустиња, 
степа, макија, листопадна, 
четинарска и тропска шума и да 
одреди њихово простирање на 
карти 
ГЕ 2.4.4.  схвата да на живот и рад 
Јапанаца утичу природне силе као 
што су вулкани, земљотреси и 
тајфуни 
ГЕ 2.4.5.   схвата да Јапан спада у 
најгушће насељене државе света и 
да је становништво 
сконцентрисано у речним 
долинама, котлинама и приморју. 

ГЕ 3.4.1.  објашњава значај природних 
богатстава источне   Азије за привредни 
развој појединачних држава 
ГЕ 3.4.2.  разуме да Кина поред 
пољопривреде развија индустрију и 
саобраћај, што утиче на степен њене 
привредне развијености 
ГЕ 3.4.3.  зна да је Јапан природно 
сиромашна држава, али да је 
захваљујући високој технологији, 
продуктивности и стручној радној снази 
постао најразвијенија држава Азије и 
друга економска сила на свету, после 
САД 
ГЕ 3.4.4.   зна специфичности држава 
источне Азије 
ГЕ 3.4.5.  уме да користи различите 
изворе информација (Уџбеник, 
Приручник, научнопопуларна 
литература, енциклопедије, часописи, 
видео-запис, интернет...) и одреди 
њихов значај у географским сазнањима 
ГЕ 3.4.6.   уме да повезује географска 
знања са знањима из других наставних 
предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 
Африка- опште географске 

одлике 
 

2+1 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 
зоне 

 

ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.2.  дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Африка и 
зашто она припада континентима Старог 
света 
ГЕ 1.4.2.  именује океане који запљускују 
обале Африке 
ГЕ 1.4.3.  именује и на географској карти 
Африке препознаје најкрупније облике 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају распрострањеност 
биљног и животињског света на 
Земљи 

ГЕ 2.2.3. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни слив 
ГЕ 2.3.1.  на општегеографској и 
тематској карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у који- ма су 
услови за живот становништва 
најповољнији, а у којима су 
неповољни 

ГЕ 2.3.2.   разликује привредне 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа и може 
да објасни последице њихове 
активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове климе 
на Земљи и описује њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на Земљи 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни поделу 
језера према начину постанка њихових 
басена и значај језера 

ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције и 
наводи узроке и последице миграција у 
свету 



разуђености обала (највеће полуострво, 
острво, море, залив) 
ГЕ 1.4.4.   препознаје и именује најважније 
мореузе, који омогућавају повезивање 
Африке са осталим деловима света 
ГЕ 1.4.5.   на географској карти Африке 
уочава и именује најкрупније облике 
рељефа (веначне и громадне планине, 
вулканске планине, висоравни, простране 
низије) 
ГЕ 1.4.6.  зна људске расе које живе у 
Африци 
ГЕ 1.4.7.  на политичкој карти Африке 
показати државе и њихове главне градове 
 

делатности и привредне гране 

ГЕ 2.4.1.   уме да на географској 
карти света одреди простирање, 
географски положај и границе 
Африке 

ГЕ 2.4.2.  разуме зашто је 
географски положај Африке 
повољан 

ГЕ 2.4.3.  именује и на географској 
карти проналази  највиши врх и 
висоравни у Африци,највећу низију 
и пустињу у Африци 

ГЕ 2.4.4.  зна факторе који су 
утицали на хоризонталну и 
вертикалну распрострањеност 
биљних и животињских врста на 
афричком континенту и значај 
биљног и животињског света 
(макија, полупустиња, пустиња, 
степа, савана, тропска кишна шума 
- прашума) 

ГЕ 2.4.5.  на географској карти 
именује и проналази велике 
афричке реке, њихове сливове, 
пловне системе и језера и може да 
објасни њихов значај 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде и привредних 
делатности 
ГЕ 3.4.1.  разуме значај Суецког канала и 
Гибралтарског мореуза за поморски 
саобраћај 
ГЕ 3.4.2.  схвата зашто је откривање и 
географско истраживање Африке 
трајало вековима 
ГЕ 3.4.3.  зна начин постанка облика 
рељефа, одлике и простирање 
 

 
 
 
 

Северна Африка 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  на географској карти северне 
Африке препознаје основне облике 
рељефа (Атлас, висоравни, средоземно 
приморје, долина Нила) 
ГЕ 1.4.2.  на географској карти именује 
хидрографске објекте северне Африке 
ГЕ 1.4.3.  може да наведе типове климе у 
северној Африци 
ГЕ 1.4.4.  зна основне одлике 
становништва северне Африке (густину 
насељености, размештај становништва, 
природни прираштај, образовни ниво) 
ГЕ 1.4.5.   може да наведе најважнија 
природна богатства северне Африке 
 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти Африке одреди географски 
положај северне Африке 
(медитеранска, атлантска и 
оријентална регија) 

ГЕ 2.4.2.  уочава  специфичности и 
географски размештај  
хидрографских објеката северне 
Африке (Нил, уади, шотови) 

ГЕ 2.4.3.  може да објасни 
географске појмове пустиња, 
степа, средоземна шума, макија и 
уме да их покаже на географској 

ГЕ 3.4.1.  објашњава значај природних 
богатстава северне Африке за 
привредни развој појединачних држава 
ГЕ 3.4.2. именује државе северне 
Африке и зна њихове основне одлике и 
специфичности, а посебно 
специфичности Египта 
ГЕ 3.4.3.  користи знање из историје и 
везује настанак египатске културе дуж 
долине Нила око 5000 година пре нове 
ере 
ГЕ 3.4.4.  моћи да наведе  природне и 
друштвено- економске одлике Египта 
ГЕ 3.4.5.  познаје и уважава 
различитости народа и култура северне 



 карти 

ГЕ 2.4.4.  разликује народе 
(аутохтони - Хамити и досељени- 
семити) и религије (ислам, 
хришћанство, изворне религије) у 
северној Африци 

Африке и значај очувања културне 
баштине 

 
 

Источна Африка 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  на географској карти препознаје 
основне облике рељефа источне Африке, 
тзв. „високе Африке" (Етиопско-
Сомалијска висораван, Језерска 
висораван, Килиманџаро, Кенија, Велики 
источноафрички ров) 
ГЕ 1.4.2.  именује хидрографске објекте 
источне Африке 
 ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва регије (густину 
насељености, размештај, природни 
прираштај, образовни ниво, начин живота) 
 ГЕ 1.4.4.  може да наведе најважнија 
природна богатства источне Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти Африке одреди и опише 
географски положај источне 
Африке 

ГЕ 2.4.2.  уочава  специфичности и 
географски размештај  
хидрографских објеката источне 
Африке (реке, језера) 

ГЕ 2.4.3.  разликује типове климе у 
источној Африци, зна њихове 
основне одлике и утицај на 
размештај становништва и насеља 

ГЕ 2.4.4.  објашњава географске 
појмове тропска кишна шума, 
савана, средоземна шума, 
листопадна шума, пашњаци, уме 
да их покаже на географској карти 

ГЕ 3.4.1.  разуме да је разноврсност 
климе и вегетације условљена 
надморском висином, близином мора и 
положајем регије 
ГЕ 3.4.2.  зна државе источне Африке, 
њихове  одлике и специфичности 
ГЕ 3.4.3.  познаје и уважавати 
различитости народа и култура источне 
Африке и значај очувања културне 
баштине 
ГЕ 3.4.4.  уме да повезује географска 
знања са знањима из других наставних 
предмета 
ГЕ 3.4.5.  уме да, самостално, у пару или 
у групи, прикупља, обрађује, анализира 
и презентује географске информације 

 
 
 

Западна Африка 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  наводи  и на географској карти 
проналази мање целине западне Африке: 
Гвинејска регија, Сахел, басен Конга, 
Централна Африка 
ГЕ 1.4.2. именује и на географској карти 
препознаје главне облике рељефа 
западне Африке (планине, висоравни, 
котлине) 
ГЕ 1.4.3.  именује хидрографске објекте 
западне Африке  
ГЕ 1.4.4.  зна основне одлике 
становништва западне Африке (природни 
прираштај, основне структуре 
становништва, образовни ниво, миграције 
ГЕ 1.4.5.   наводи најважнија природна 
богатства западне Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти Африке одреди и опише 
специфичности географског 
положаја западне Африке 

ГЕ 2.4.2.  уочава  специфичности и 
географски размештај  
хидрографских објеката западне 
Африке 

ГЕ 2.4.3.  може да наведе типове 
климе, њихове основне одлике и 
утицај на распоред     биљног и 
животињског света и густину 
насељености у западној Африци 

ГЕ 2.4.4.  објашњава географске 
појмове пустиња, степа, савана, 
тропска кишна шума и зна њихову 

ГЕ 3.4.1. објашњава значај природних 
богатстава  западне Африке за 
привредни развој појединачних држава 
ГЕ 3.4.2.  истиче конгоанску провинцију 
Шаба по значајним резервама минерала 
и руда 
ГЕ 3.4.3.  зна државе западне Африке, 
њихове  одлике и специфичности 
ГЕ 3.4.4.  уме да повезује географска 
знања са знањима из других наставних 
предмета 



распрострањеност на подручју 
западне Африке 

 
 
 
 
 

Јужна Африка 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  на географској карти препознаје 
основне облике рељефа у јужној Африци 
(планине, висоравни, низије 
ГЕ 1.4.2.  именује  хидрографске објекте 
јужне Африке и уочава њихов географски 
размештај на географској карти  
ГЕ 1.4.3. зна основне одлике 
становништва јужне Африке (густину 
насељености, природни прираштај, 
основне структуре, образовни ниво, 
миграције) 
ГЕ 1.4.4.  наводи најважнија природна 
богатства јужне Африке 
 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти Африке одреди и опише 
географски положај јужне Африке 
(простор јужно од екваторских 
шума, који досеже до најјужнијих 
делова континента 

ГЕ 2.4.2.  може да наведе зонални 
распоред типова климе у јужној 
Африци (екваторска, влажна 
тропска, суптропска, 
полупустињска, пустињска, 
средоземна), њихове основне 
одлике и утицај на распоред 
биљног и животињског света и 
размештај становништва и насеља 

ГЕ 2.4.3.  може да објасни 
географске појмове тропска кишна 
шума, савана, степа, пустиња, 
средоземна шума, макија и покаже 
њихову распрострањеност 

ГЕ 2.4.4.  разликује аутохтоно 
становништво јужне Африке 
(Бушмани, Хотентоти, Банту 
црнци, Малгашани) и досељенике 
(Португалци, Бури, Енглези, 
азијски народи) 

ГЕ 3.4.1.  зна да је на овим просторима 
колонијализам условио најдрастичније 
облике расне сегрегације, која је још 
присутна, мада је званично укинута 
ГЕ 3.4.2.  објашњава значај природних 
богатстава  јужне Африке за привредни 
развој појединачних држава 
ГЕ 3.4.3.  зна државе јужне Африке и 
њихове одлике и специфичности, а 
посебно географске одлике и 
специфичности Јужноафричке 
Републике 
ГЕ 3.4.4.  познаје и уважава 
различитости народа и култура јужне 
Африке и значај очувања културне 
баштине 
ГЕ 3.4.5.  уме да користи различите 
изворе информација (Уџбеник, 
Приручник, научнопопуларна 
литература, енциклопедије, часописи, 
видео-запис, интернет...) и одређује 
њихов значај у географским сазнањима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 
зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да препозна и именује 
океане и већа мора на Земљи 

ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.2.  дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Америка 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају распрострањеност 
биљног и животињског света на 
Земљи 

ГЕ 2.2.3. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни слив 
ГЕ 2.3.1.  на општегеографској и 
тематској карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у који- ма су 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа и може 
да објасни последице њихове 
активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове климе 
на Земљи и описује њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на Земљи 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни поделу 
језера према начину постанка њихових 



 
Северна Америка–опште 

географске одлике 
 

6+6 

ГЕ 1.4.2.  на географској карти света 
одређује границе Северне Америке и 
именује океане који запљускују њене 
обале 
ГЕ 1.4.3. именује и на географској карти 
Северне Америке препознаје најкрупније 
облике разуђености (већа полуострва, 
острва, мора, заливи, мореузи) 
ГЕ 1.4.4.   именује и на географској карти 
Северне Америке уочава најкрупније 
облике рељефа (веначне и громадне 
планине, висоравни, простране низије 
ГЕ 1.4.5.   именује и на географској карти 
Северне Америке проналази највиши 
врх,највећу висораван и низију 
 

услови за живот становништва 
најповољнији, а у којима су 
неповољни 

ГЕ 2.3.2.   разликује привредне 
делатности и привредне гране 

ГЕ 2.4.1.   зна поделу Америке 
према положају и одликама њених 
великих целина и према народима 
који су је населили (Северна, 
Средња, Јужна, Англоамерика, 
Латинска Америка) 
ГЕ 2.4.2.  уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај и простирање Северне 
Америке 
 

басена и значај језера 

ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције и 
наводи узроке и последице миграција у 
свету 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде и привредних 
делатности 
ГЕ 3.4.1.  може да упореди величину 
територије, број становника и просечну 
густину насељености Северне Америке 
и других континената 
ГЕ 3.4.2.  помоћу карте света закључује 
да је географски положај Северне 
Америке повољнији од географског 
положаја Јужне Америке 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих 
типова климе на живот и рад људи у 
Северној Америци 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Средња Америка 
 

2+1 

ГЕ 1.4.1.  именује и на географској карти 
препознати најкрупније облике 
разуђености обала Средње Америке (већа 
полуострва, острва, мора, заливи,мореузи) 
ГЕ 1.4.2.  именује и на географској карти 
уочава најкрупније облике рељефа 
Средње Америке (веначне и вулканске 
планине, висоравни, низије) 
ГЕ 1.4.3. показује на географској карти 
реке и језера Средње Америке 
ГЕ 1.4.4.  зна које људске расе живе у 
Средњој Америци и њихов просторни 
размештај 
ГЕ 1.4.5.   зна основна природна богатства 
Средње Америке 
ГЕ 1.4.6.  зна пољопривредне производе 
по којима су познате државе Средње 
Америке 

ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај, водене и копнене границе 
Средње Америке и њено 
простирање 
ГЕ 2.4.2.   уочава на географској 
карти света копнену и острвску 
Средњу Америку и територијалну 
повезаност Северне, Средње и 
Јужне Америке 
ГЕ 2.4.3. објашњава значај река и 
језера Средње Америке 
ГЕ 2.4.4.  може да наведе основне 
географске одлике копнене и 
острвске регије 
ГЕ 2.4.5.  зна основне географске 
податке, природне и 
друштвеноекономске одлике и 
специфичности Мексика, највеће 
државе Средње Америке 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је географски 
положај Средње Америке постао веома 
повољан након пуштања у саобраћај 
Панамског канала 
ГЕ 3.4.2.  повезује вертикалну зоналност 
типова климе и вегетације са облицима 
рељефа и порастом над висине 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај типова климе на 
живот и активности становништва 
Средње Америке 
ГЕ 3.4.4.  користи стечено знање из 
историје за препознавање старих 
цивилизација и култура (Толтеци, 
Астеци, Маје) које су настале и 
развијале се на простору Средње 
Америке 
ГЕ 3.4.5.  може да објасни природно и 
механичко кретање и проблеме 
становништва Сред Америке и да 
наведе узроке и последице 
ГЕ 3.4.6.  објашњава значај природних 
богатстава за привредни развој  држава 
Средње Америке 



 
 
 
 
 

Јужна Америка 
 

5+4 

ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена континента 
(Латинска Америка, Јужна Америка) 
ГЕ 1.4.2.  на  карти света показује водене и 
копнене границе Ј.Америке и именовати 
океане који запљускују обале Ј. Америке 
ГЕ 1.4.3.  именује и на  карти Ј. Америке 
препознаје најкрупније облике разуђености 
јужноамеричких обала (већа полуострва, 
острва, мора, заливи,мореузи) 
ГЕ 1.4.4.  именује и на карти Ј. Америке 
уочава најкрупније облике рељефа 
(веначне, громадне и вулканске планине, 
висоравни, простране низије) 
ГЕ 1.4.5.  именује и на карти показује 
највиши врх,највећу низију и пустињу 
Ј.Америке 
ГЕ 1.4.6.  зна основна природна богатства 
Јужне Америке 

ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај и простирање Јужне 
Америке 
ГЕ 2.4.2.   вреднује значај шума и 
вода Амазоније 
ГЕ 2.4.3. препознаје на географској 
карти велике јужноамеричке реке, 
сливове, пловне системе и језера 
ГЕ 2.4.4.  препознаје животиње 
које живе само у Јужној Америци и 
може да наведе угрожене и скоро 
истребљене врсте 
ГЕ 2.4.5.  зна основне 
физичке,демографске и привредне 
одлике Бразила и Аргентине 
ГЕ 2.4.6.  зна да је Бразил највећи 
светски произвођач кафе, а 
Аргентина меса 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је географски 
положај Јужне Америке мање повољан 
ГЕ 3.4.2.  разликује климатске типове 
према њиховим основним одликама 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих 
типова климе на живот и рад људи Ј. 
Америке 
ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и вертикалну 
распрострањеност биљних и 
животињских врста Ј. Америке  и њихов 
значај (пустиња, тундра, степа, савана, 
четинарска и листопадна шума, тропске 
кишне шуме - салваси) 
ГЕ 3.4.5.  разликује аутохтоно и 
досељено становништво и уочава расну 
измешаност становништва у Ј. Америци 
ГЕ 3.4.6.  зна природна богатства Ј. 
Америке и њихов значај за развој 
привреде 
ГЕ 3.4.7.  разуме зашто су Бразил и 
Аргентина две најразвијеније државе 
Ј.Америке 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аустралија и Океанија-
опште географске одлике 

 
 

3+3 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 
зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да препозна и именује 
океане и већа мора на Земљи 

ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.2.  дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Аустралија 
ГЕ 1.4.2.  именује океане који запљускују 
обале Аустралије 
 
 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају распрострањеност 
биљног и животињског света на 
Земљи 

ГЕ 2.2.3. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни слив 
ГЕ 2.3.1.  на општегеографској и 
тематској карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у којима су 
услови за живот становништва 
најповољнији, а у којима су 
неповољни 

ГЕ 2.3.2.   разликује привредне 
делатности и привредне гране 

ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај Аустралије и њено 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа и може 
да објасни последице њихове 
активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове климе 
на Земљи и описује њихове одлике 
ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције и 
наводи узроке и последице миграција у 
свету 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде и привредних 
делатности 
ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је географски 
положај Аустралије мање повољан 
ГЕ 3.4.2.  разликује климатскетипове 
према њиховим основним одликама 
Аустралије 
ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и вертикалну 
распрострањеност биљних и 



простирање 
 
 
 
 
 
ГЕ 2.4.5.  зна природне и 
друштвеноекономске одлике и 
специфичности  Новог Зеланда 

 

животињских врста Аустралије и њихов 
значај (пустиња, степа, савана, скраб, 
буш, тропска кишна шума) 
ГЕ 3.4.5.  на географској карти 
препознаје веће аустралијске реке, сува 
речна корита с повременим отицањем и 
језера, и може да објасни њихов значај 
ГЕ 3.4.6.  уме да на карти покаже 
просторни распоред становништва 
Аустралије, објасни природно и 
механичко кретање становништва и 
наведе узроке и последице 
ГЕ 3.4.7.  разуме значај природних 
богатстава Аустралије за развој њене 
привреде 
 

 
 
 
 
 
 
 

Поларне области-Арктик и 
Антарктик 

 
2+2 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 
зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да препозна и именује 
океане и већа мора на Земљи 

ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Арктик и 
Антарктик 
ГЕ 1.4.2.  зна да је на Северни пол прва 
стигла експедиција којује предводио 
амерички истраживач Роберт Пири, 1909. 
године, а на Јужни пол  норвешка 
експедиција коју је предводио истраживач 
Роалд Амундсен, 1911. године 
ГЕ 1.4.3.  зна да Арктик није континент,а 
да средишњи део Антарктика заузима 
континент који се назива Антарктида 
ГЕ 1.4.4.  зна да у области Арктика, у  
условима сталног снега и леда, живе 
Ескими,а да на Антарктику нема сталних 
насеља и да он не припада ниједној 
држави 
ГЕ 1.4.5.  зна да се на Северном полу не 
налази стална истраживачка станица,а да 
на Јужном полу постоји сталне 
истраживачке станице 

ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају распрострањеност 
биљног и животињског света на 
Земљи 

ГЕ 2.3.1.  на општегеографској и 
тематској карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у којима су 
услови за живот становништва 
најповољнији, а у којима су 
неповољни 

ГЕ 2.4.1. разуме зашто су Северни  
и Јужни пол откривени тек 
почетком 20. века 
ГЕ 2.4.2.   уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај Арктика и Антарктика, 
њихово простирање и границе 
ГЕ 2.4.3.  препознаје на 
фотографијама и филму 
карактеристичан биљни и 
животињски свет Арктика и 
Антарктика  
ГЕ 2.4.4.  може да наведе 
угрожене и скоро истребљене 
животињске врсте на Арктику и 
Антарктику 

ГЕ 3.2.2.  именује основне типове климе 
на Земљи и описује њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на Земљи 

ГЕ 3.4.1.  на географској карти света 
уочава да Арктик захвата највећи део 
Северног леденог океана и десет 
суседних мора, а да преостали део чини 
копно Гренланда, северни делови 
Евроазије, Северне Америке и сва руска 
острва у Северном леденом океану 
ГЕ 3.4.2.  схвата да на Антарктиди има 
рудних богатстава (камени угаљ, руде 
црних метала, руде обојених метала) и 
да њихова експлоатација није могућа,а 
да се у леду Антарктиде налазе велике 
резерве питке воде 
ГЕ 3.4.3.  разуме проблеме арктичког 
становништва 
ГЕ 3.4.4.  уме да анализира 
фотографије, скице, табеле и дијаграме 



 
Свет као целина 

 
1+1 

ГЕ 1.4.1.  зна да објасни појам екумена 
ГЕ 1.4.2.  уме да на географској карти 
света покаже развијене и неразвијене 
континенте и државе 

ГЕ 2.4.1. схвата улогу техничких 
достигнућа 20. века у повезивању 
света у јединствен глобални 
систем (радио-апарати, 
телевизори, телефони, рачунари) 
ГЕ 2.4.2.   зна да наведе неке 
органе и организације УН 

ГЕ 3.4.1.  разуме међузависност 
националних привреда 
ГЕ 3.4.2.  објашњава појам 
глобализације и зна шта је одликује 
ГЕ 3.4.3.  зна ко су носиоци 
глобализације и какву корист имају од 
стварања заједничког светског тржишта 
ГЕ 3.4.4.   разуме улогу УН у решавању 
свих спорних питања у свету и у очувању 
мира 
ГЕ 3.4.5.  уме да анализира 
фотографије, скице, табеле и дијаграме 

 
 

ФИЗИКА 

ЦИЉ  наставе физике је 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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Сила и 
кретање 

Први Њутнов закон 
Сила као узрок промене 
брзине тела 
Појам убрзања 
Веза између силе, масе 
тела и његовог убрзања 
Други Њутнов закон 
Равномерно променљиво 
праволинијско кретање 
Тренутна и средња брзина 
тела 
Брзина и пут код 
равномерно променљивог 
праволинијског кретања 
Графичко представљање 
кретања 
Трећи Њутнов закон 
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-фронтални 
-индивидуални 

-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 
демонстративна 

метода 
-практичнирад 

-решавање 
рачунскихзадатака 

 
посматрају,самостално 
закључују, наводе 
примере, анализирају 
решавају рачунские и 
графичке задатаке 
питају, записују, 
закључују, анализирају 
демонстрационе 
огледе и рачунске 
задатаке и 
математички израчунавају 
непознату величину. 
 
 
 
 
спонтано прате, сопствено 
расуђују, постављају 
питања и да кроз примере Сила тежеи Убрзање при кретању тела  -фронтални 



трење под дејством силе теже, 
Галилејев оглед. 
Слободно падање тела, 
Бестежинско стање 
Хитац наниже и хитац 
навише 
Сила трења 
Утицај силе трења на 
кретање тела 
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-индивидуални 
-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 
демонстративна 

метода 
-практичнирад 

-решавање 
рачунскихзадатака 

уочавају разлику и 
сличности између силе 
трења и силе отпора 
средине.Примењују 
стечена знања на 
решавање проблема. 
 
 
 
посматрају, питају, мере, 
рачунају, закључују, 
повезују и врше анализу 
задатака. 
 
 
 
 
 
посматрају, питају, 
уочавају, наводе примере, 
закључују и решавају 
рачунске задатке. 
 
 
 
 
 
посматрају, питају, 
уочавају, 
повезују,закључују, 
записују, дискутују и 
решавају рачунске 
задатке. 

Равнотежа 
тела 

Деловање две силе на тело 
дуж истог правца 
Појам и врсте равнотеже 
Полуга и момент силе 
Равнотежа полуге и њена 
примена 
Сила потиска у течности и 
гасу 
Архимедов закон 
Пливање и тоњење тела 
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-фронтални 
-индивидуални 

-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 
демонстративна 

метода 
-практичнирад 

-решавање 
рачунскихзадатака 

Рад,снага и 
енергија 

Механички рад. Рад силе 
Рад силе теже и силе трења 
Механичка енергија 
Кинетичка енергија тела 
Потенцијална енергија 
Закон о одржању механичке 
енергије 
Снага  
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-фронтални 
-индивидуални 

-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 
демонстративна 

метода 
-практичнирад 

-решавање 
рачунскихзадатака 

Топлотне 
појаве 

Топлотно ширење тела 
Појам и мерење 
температуре 
Количина топлоте, 
Специфични топлотни 
капацитет 
Топлотна равнотежа 
Честични састав 
супстанције: молекули и 
њихово хаотично кретање 

9 

-фронтални 
-индивидуални 

-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 
демонстративна 

метода 
-практичнирад 

-решавање 
рачунскихзадатака 



Честични састав 
супстанције: унутрашња 
енергија и температура 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИКА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

1.2.1.Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику путање. 
1.2.2Ученик уме да препозна 
равномерно кретање на примерима. 
1.2.3.Ученик уме да израчуна средњу 
брзину, пређени пут или протекло 
време ако су му познате друге две 
величине  (користи образац v=s/t). 
1.4.4. Ученик уме да препозна 
јединице за брзину. 

2.2.1.Ученик уме да препозна 
убрзано кретање, препознаје да 
тело које се креће убрзано 
(успорено) у истим временским 
интервалима прелази 
различите путеве; препознаје 
убрзано и успрено кретање 
кроз промену брзине. 
2.2.2.Ученик зна шта је 
механичко кретање и величине 
које га описују, зна да је 
убрзаање промена брзине у 
јединици времена и разликује 
брзину од убрзања. 

3.2.1.Ученик уме да примени 
односе између физичких 
величина које описују 
равномерно променљиво 
праволинијско кретање,  зна да 
користи везу између брзине и 
убрзања као и пређеног пута, 
брзине и убрзања код 
равн.убрзаног кретања.  
 
 

 
КРЕТАЊЕ ТЕЛА 
ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ, СИЛА 
ТРЕЊА 

1.1.1.Ученик уме да препозна 
гравитациону силу и силу трења које 
делују на тела која мирију или се крећу 
равномерно, зна да је гравитациона 
сила узрок падања тела а сила трења 
узрок заустављања.  
1.2.1.Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику путање. 

2.1.2.Ученик зна основне 
особине гравитационе силе,зна 
да је увек привлачна и да 
зависи од масе тела и зна да је 
то сила теже. 
 

3.2.1.Ученик уме да примени 
однос физичких величина које 
описују слободни пад и 
вертикални хитац.(уме да 
израчуна пређени пут и брзину 
код наведеног кретања.) 
 

 
 

РАВНОТЕЖА 

1.2.1.Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику путање. 

2.1.1.Ученик уме да препозна 
силу потиска у случају пливања 
тела, препознаје правац и смер 
деловања силе као и равнотежу 
тела. 
2.1.2.Ученик зна основне 
особине силе потиска, зна да се 

3.1.1.Ученик разуме и 
примењује услове равнотеже 
полуге, зна да је услов за 
равнотежу полуге једнакост 
момената силе у односу на 
тачку ослонца, зна која сила 
даје највећи односно најмањи 



јавља кад се чврсто тело урони 
у течност и зна одреди правац 
и смер силе потиска. 
2.1.3.Ученик уме да препозна 
када је полуга у стању 
равнотеже, уме да примени 
услов равнотеже.(пример:Ако 
се клацкају отац и син ученик 
зна да међу понуђеним 
одговорима препозна 
растојање од тачке ослонца ако 
је дат однос њихових маса). 
2.1.4.Ученик разуме како 
односи сила утичу на врсту 
кретања, да у случају деловања 
колинеарних сила њихова 
резултанта одређује врсту 
кретања.(убрзано кретање, 
успорено кретање, стање 
мировања или равномерног 
праволинијског кретања.) 
2.1.5.Ученик разуме и 
примењује појам густине и на 
основу података густине 
средине и тела закључује да ли 
тело плива, лебди или тоне. 

момент силе у односу на тачку 
ослонца, зна да  израчуна 
интензитет момената сила које 
се јављају код полуге. (Пример: 
Клацкалица и кантар) 
3.1.2.Ученик зна какав је однос 
сила које делује на тело које 
мирује или се равн.креће, 
односно зна кад је тело у стању 
статичке и динамичке 
равнотеже. 

 
 

МЕХАНИЧКИ РАД, 
СНАГА И 

ЕНЕРГИЈА 

2.4.1.Уме да користи важније изведене 
јединице Si система и зна њихове 
ознаке (Пример:За силу,рад енергију и 
снагу). 
2.4.3.Ученик уме да користи префиксе 
и претвара бројне вредности физичких 
величина из једне јединице у другу 
(користи префиксе мили кило и мега и 
уме да претвара јединице). 
2.5.1.Ученик зна да кинетичка и 
потенцијална енергија зависе од 
брзине односно од висине на којој се 
тело налази. 

3.5.1.Ученик разуме да се 
укупна механичка енергија тела 
при слободном паду одржава 
(разуме да при слободном 
паду, хицу навише и наниже  
кинет.енергија прелази у 
потенцијалну и обрнуто тако да 
њихов збир остаје сталан). 
 

2.4.1.Уме да користи важније 
изведене јединице Si система и 
зна њихове ознаке (Пример: За 
силу,рад енергију и снагу). 
2.4.3.Ученик уме да користи 
префиксе и претвара бројне 
вредности физичких величина 
из једне јединице у другу 
(користи префиксе мили кило и 
мега и уме да претвара 
јединице). 
2.5.1.Ученик зна да кинетичка и 
потенцијална енергија зависе 



2.5.3.Ученик уме да препозна појмове 
рада и снаге(зна да је механички рад 
једнак производу силе и пута и 
препознаје да је снага једнака 
извршеном рад у јединици времена). 

од брзине односно од висине 
на којој се тело налази. 
2.5.3.Ученик уме да препозна 
појмове рада и снаге (зна да је 
механички рад једнак 
производу силе и пута и 
препознаје да је снага једнака 
извршеном рад у јединици 
времена). 
 

 
 
 
 

ТОПЛОТНЕ 
ПОЈАВЕ 

1.5.1.Ученик зна да агрегатно стање 
тела зависи од његове температуре, 
ако му је позната температура тела и 
температуре топљења и кључања, зна 
да одреди у ком се агрегатном стању 
налази тело, зна температуру 
мржњења и кључања воде под 
нормалним условима. 
1.5.2.Ученик уме да препозна да се 
механичким радом може мењати 
температура тела ,препознаје да 
трење може да доведе до промене 
температуре. 

2.5.4.Ученик зна да унутрашња 
енергија зависи од температуре 
тела то јест да порастом 
унутрашње енергије расте и 
температура. 
2.5.5.Ученик зна да запремина 
тела зависи од температуре, 
зна да се чврста тела при 
загревању шире а при хлађењу 
скупљају. 
. 

3.5.2.Ученик уме да препозна 
карактеристичне процесе и 
термине који описује промене 
агрегатних стања, зна основне 
особине агрегатних стања 
(чврсто, течно и гасовито), зна 
шта су топљење, 
очвршћаваље, испаравање и 
кондензација. 
 

 
 

 
МАТЕМАТИКА  

ЦИЉ  наставе математике јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
зависности у природи и друштву, да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 
задатака из животне праксе, да представља основу 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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

Квадрат 
рационалног 
броја 

 
 
 

Увести појам квадрата рационалног броја 
𝑝

𝑞
и илустровати га 

површином квадрата. Инсистирати на томе да је (
𝑝

𝑞
)2и кад је 

𝑝

𝑞
< 

уочава 
именује 
записује 



 
Решавање 

јеначине 𝑥2 =
0, 𝑎 ≥ 0. 
Квадратни корен 
 
Ирационални 
бројеви 
 
Скуп 
рационалних 
бројева. 
Бројевна права 
 
Децимални 
запис реалног 
броја. 
Приближна 
вредност 
реалног броја 
 
Основна 
својства 
рачунских 
операција у 
скупу реалних 
бројева 
 
Једнакост √𝑎2 =∣
𝑎 ∣ 
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0. Тема Реални бројеви наставља се представљањем мерних 
бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је мерни 
број дати рационалан број. Пример дужи чији мерни број није 
рационалан; нпр. отвара се питање колики је мерни број 
странице квадрата чија је површина 2 и доказује (Аристотелов 
доказ) да тај број није рационалан. За такве бројеве кажемо да 
су ирационални, а онда за рационалне и ирационалне 
користимо заједнички назив реални бројеви. Као резултат 
претходног, ученици долазе до сазнања о узајамно једнозначној 
вези између тачака на правој с једне, и реалних бројева с друге 
стране. Саопштити ученицима да рационални бројеви имају 
коначан или периодичан децималан запис, и на основу тога 
видети да ирационални бројеви морају имати бесконачан и 
непериодичан децимални запис. На конкретном примеру 
показати како се долази до приближних рационалних вредности 

за нпр. √2 , уобичајеним поступком: одговарајући одсечак 
бројевне праве с целобројним крајевима поделити на десет 
једнаких делова (дати геометријску конструкцију дељења дужи 
на једнаке делове) и тај поступак узастопно понављати. Тачка 
која представља тај ирационални број увек остаје унутар једног 
од добијених интервала. Крајеви интервала су означени 
децималним разломцима за које се каже да су приближне 
вредности тог ирационалног броја. За грешку која се тако чини 
треба говорити да је мања од једног целог, једног уочава 
именује записује упоређује открива релације и изражава их 
рачуна са реалним бројевима Ученике треба оспособити да: - 
схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена - 
умеју да одреде приближну вредност броја a (a Q, a 0) - 
схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке 
на бројевној правој одређене дужима које представљају такву 
меру - упознају појам степена и операције са степенима 
(изложилац степена природан број) - умеју да изводе основне 
рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне 
трансформације ових израза (назначене у програму) - упознају 
правоугли координатни систем и његову примену - добро 
упознају директну и десетог, једног стотог итд. и никакву другу 

упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
рачуна са 
реалним 
бројевима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



причу о грешкама при заокругљивању не треба укључивати. 
Кад се горњи поступак дељења интервала замисли да се 
неограничено наставља, настају децимални разломци са 
неограниченим бројем децимала који ће представљати 
изабрани ирационални број. 

ПИТАГОР
ИНА 

ТЕОРЕМА 

Питагорина 
теорема, 
примена 
Питагорине 
теореме на 
правоугаоник, 
примена 
Питагорине 
теореме на 
квадрат, 
примена 
Питагорине 
теореме на 
једнакокраки 
троугао, примена 
Питагорине 
теореме на 
једнакостраничн
и троугао, 
примена 
Питагорине 
теореме на 
ромб, примена 
Питагорине 
теореме на 
једнакокраки и 
правоугли 
трапез, 
правоугли 
троуглови чији су 
оштри углови 
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Ова теорема изражава једну значајну везу страница правоуглог 
троугла и има широке примене у рачунским и конструктивним 
задацима, па јој треба посветити одговарајућу пажњу 
(познавање формулације, једноставнијег доказа и разумевање 
суштине Питагорине теореме). Треба постићи увежбаност у 
њеној примени код разних фигура у којима се појављује 
правоугли троугао. Такође треба ученике увежбати да неке 
троуглове с целобројним страницама (на пример 3,4,5 и 
5,12,13) препознају као правоугле. Корисно је навести и неке 
примере практичне примене (рецимо да провере да ли су два 
суседна зида просторије ортогонална или да помоћу конопца са 
чворовима на 3. 7. и 12. метру исцртају на тлу прав угао). 
Ученици такође треба да науче да конструишу тачке бројевне 

праве које одговарају бројевима √2, √3, √5,... 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
израчунава 
елементе 
правоуглог 
троугла 
решава 
практичне 
задатке 
конструише 
тачке на 
бројевној 
прави које 
одговарају 
ирационалним 
бројевима 



30° и 60°, 
односно 45°, 
примена 
Питагорине 
теореме у 
конструкцијама, 
обрт Питагорине 
теореме 
 
 

ЦЕЛИ И 
РАЦИОНА

ЛНИ 
АЛГЕБРСК
И ИЗРАЗИ 

степен чији је 
изложилац 
природан број, 
множење и 
дељење степена 
једнаких основа, 
степен 
производа и 
количника, 
степен степена, 
алгебарски 
изрази, 
полиноми, 
сабирање 
полинома, 
множење 
полинома, 
квадрат бинома, 
разлика 
квадрата, 
растављање на 
чиниоце 
 

45 

Основни циљ ове теме јесте да се код ученика изгради навика 
(на основу познавања својстава степена) да успешно врше 
идентичне трансформације полиномијалних израза (полинома). 
Реализација ове теме започиње се даљом изградњом појма 
степена: упознавање степена чији је изложилац конкретан 
природан број и операција са таквим степенима, с примерима 
примене у физици и другим областима. После тога се може 
прећи на упознавање појма алгебарског израза, уз 
израчунавање вредности једноставнијих израза. Међу 
алгебарским изразима посебно се обрађују полиноми (при чему 
се моном третира као посебан случај полинома). Рачунске 
операције с полиномима (у сређеном облику), односно 
идентичне трансформације збира ипроизвода полинома врше 
се на основу познатих закона рачунских операција с бројевима 
(а то је случај и с било којим изразима). Од осталих идентичних 
трансформација полинома обрадити само растављање на 

чиниоце полинома типа аx + bx, а2 – 𝑏2  , а2 + 2аb + 𝑏2 ; при 
томе је битно да се на конкретним примерима види сврха тих 
трансформација. Растављање на чиниоце може се искористити 

и за решавање једначина облика а𝑥2 + bx = 0 и 𝑥2 – 𝑐2 = 0 . 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
рачуна са 
полиномима 
примењује 
стечено знање 
у решавању 
једначина и 
задатака из 
геометрије 

МНОГОУГ
АО 

Обнављање 
 
Број дијагонала 

13 
Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским 
фигурама (област, изломљена линија, конвексна област, 
троугао, четвороугао), многоугао треба дефинисати као део 

Уочава 
именује 
записује 



многоугла 
 
Збир углова 
многоугла 
 
Обим и 
површина 
многоугла 
 
Правилни 
многоуглови 
 
Обим и 
површина 
правилних 
многоуглова 
 
Конструкције 
неких правилних 
многоуглова 

равни ограничен многоугаоном линијом. Треба обрадити 
зависност збира углова и броја дијагонала ма ког многоугла од 
броја његових страница, па зависност међу елементима 
правилног многоугла, као и његову симетрију. Осим 
конструкција неких правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12 
страница), могу се цртати и други правилни многоуглови (са 7, 
9, 10, ... страница) уз коришћење угломера. При томе треба 
јасно разликовати конструкцију од приближног цртања. 

упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
конструише 
правилне 
многоуглове 
рачуна обим, 
површину, 
број 
дијагонала, 
збир углова и 
сл. 

ЗАВИСНЕ 
ВЕЛИЧИН

Е И 
ЊИХОВО 
ГЕАФИЧК

О 
ПРЕДСТА
ВЉАЊЕ 

Правоугли 
координатни 
систем 
 
Растојање 
између две тачке 
у координатном 
систему 
 
График 
зависности међу 
величинама 
 
Директна 
пропорционално
ст 
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Координатни систем, координате тачке и растојање две тачке 
изражено преко њихових координата. Примери зависних 
величина (време и температура, време пуњења базена водом и 
дубина воде, итд.) и њихово графичко представљање. Читање 
својстава с графика. За две променљиве величине х и у 
дефинисати директну (и обрнуту) пропорционалност везом у = 
kх (х·у = k, х ≠ 0 и у ≠ 0). Пропорција – својство и решавање по 
једном непознатом члану. Представљање директне 
пропорционалности и график зависности величина х и у 
везаних условом у = kх. Не уводи се општи појам функције, али 
може се говорити о линеарној функцији (у поменутом посебном 
случају). Директну пропорционалност везивати за размере на 
географским картама и рачунање стварног растојања. 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
црта график 
директне и 
обрнуте 
пропорционал
ности решава 
практичне 
задатке. 



 
Обрнута 
пропорционално
ст 
 
Примена 
пропорционално- 
сти 

 

КРУГ 

Обнављање 
 
Централни и 
периферијски 
угао 
 
Примена 
Питагорине 
теореме на круг 
 
Обим круга 
 
Дужина кружног 
лука 
 
Површина круга 
 
Површина 
кружног прстена 
 
Површина 
кружног исечка 
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Осим увођења појмова централног и периферијског угла круга и 
уочавања и доказивања њиховог односа, централна тема треба 
да буде одређивање обима и површине круга. То треба 
започети кроз практичне аспекте проблема (пут који пређе 
точак, ...). Добро је да се експерименталним путем осети, 
односно констатује, сталност односа обима и пречника круга, уз 
увођење броја и информативно упознавање ученика с његовом 
(ирационалном) природом. По обради обима и површине круга 
извести обрасце за дужину кружног лука, површину кружног 
исечка и површину кружног прстена. У практичним 
израчунавањима за π не треба увек узимати приближну 
вредност 3,14, него повремено радити и с другим приближним 
вредностима (3,142; 3,1427; 22/7 или мање тачним 3,1). Унети 
информацију о броју познатих децимала за број π и навести 
његову приближну вредност са, рецимо, 10 децимала. 

 

СЛОЧНО- 
СТ 

Размера дужи. 
Пропорционално
- 
ст 

11 

Два низа реалних бројева a,b,c , ... и a' , b' , c' , ... су 

пропорционални ако је
𝑎

𝑎′
=

𝑏

𝑏′
=

𝑐

𝑐′
= ⋯. Троуглови са једнаким 

угловима се дефинишу као слични. Код сличних троуглова 
аналогне странице су пропорционалне (без доказа). Примене: 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 



 
Сличност 
троуглова 
 
 
 

сторија о Талесу и фараону, одређивање висине дрвета 
мерењем углова и дужине његове сенке, мерење растојања до 
неприступачних места, итд. Ставови сличности и њихова 
примена остају за осми разред. 

открива 
релације и 
изражава их 
израчунава 
странице 
сличних 
троуглова 
конструише 
сличне 
троуглове 
решава 
практичне 
задатке 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 
НАСТАВНА ТЕМА СТАНДАРД 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 
MA.1.2.2. израчуна степен датог 
броја, зна основне операције са 
степенима 
 
*квадрат рационалног броја 
 

MA.2.2.2. оперише са степенима и 
зна шта је квадратни корен 
 
MA.2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу 

MA.3.2.2. користи особине 
степена и квадратног корена 
 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА  

MA.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 

MA.2.3.2. одреди однос углова и 
страница у троуглу, збир углова у 
троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину 
теорему 
 

MA.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 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2455
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2455
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465


Питагорину теорему) 
 

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ  ИЗРАЗИ 

MA.1.2.2. израчуна степен датог 
броја, зна основне операције са 
степенима 
 
MA.1.2.3. сабира, одузима и множи 
мономе 

MA.2.2.2. оперише са степенима и 
зна шта је квадратни корен 

 
MA.2.2.3. сабира и одузима 
полиноме, уме да помножи два 
бинома и да квадрира бином 

MA.3.2.2. користи особине 
степена и квадратног корена 
 
MA.3.2.3. зна и примењује 
формуле за разлику 
квадрата и квадрат бинома; 
увежбано трансформише 
алгебарске изразе и своди 
их на најједноставнији облик 

МНОГОУГАО 

MA.1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, масе, 
времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће 
јединицедужине, масе и времена у 
мање 

MA.2.3.2. одреди однос углова и 
страница у троуглу, збир углова у 
троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину 
теорему 

MA.3.4.1. по потреби 
претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 

КРУГ 

MA.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) 
 
MA.1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, масе, 
времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање 
 
MA.1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокругљује величине исказане 
датом мером 

MA.2.3.3. користи формуле за обим 
и површину круга и кружног прстена 
 
MA.2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу 
 

MA.3.4.2. процени и 
заокругли дате податке и 
рачуна са таквим 
приближним вредностима; 
изражава оцену грешке (нпр. 
мање од 1 динар, 1cm, 1g) 
 
MA.3.3.3. одреди централни 
и периферијски угао, рачуна 
површину исечка, као и 
дужину лука 
 
MA.3.4.1. по потреби 
претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 

СЛИЧНОСТ  
MA.1.4.2 претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање 
 

MA.2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину и масу 

MA.3.4.1. по потреби 
претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 

 MA.1.5.1. изражава положај објеката MA.2.2.4. уочи зависност међу MA.3.2.4. разликује директно 
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ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

сврставајући их у врсте и колоне; 
одреди положај тачке у првом 
квадранту координатног система ако 
су дате координате и обратно 
 
MA.1.5.2. прочита и разуме податак 
са графикона, дијаграма или из 
табеле, и одреди минимум или 
максимум зависне величине 
 
MA.1.5.3. податке из табеле прикаже 
графиконом и обрнуто 
 
MA.1.5.4. одреди задати проценат 
неке величине 
 
 
 
 

променљивим, зна функцију y=ax и 
графички интерпретира њена 
својства; везује за та својства појам 
директне пропорционалности и 
одређује непознати члан пропорције 
 
MA.2.4.2. претвори износ једне 
валуте у другу правилно 
постављајући одговарајућу 
пропорцију 
 
MA.2.5.1. влада описом 
координатног система (одређује 
координате тачака, осно или 
централно симетричних итд) 
 

MA.2.5.4. примени процентни рачун 
у једноставним реалним 
ситуацијама (на пример, промена 
цене неког производа за дати 
проценат) 

и обрнуто пропорционалне 
величине и то изражава 
одговарајућим записом; зна 
линеарну функцију и 
графички интерпретира 
њена својства 
 
MA.3.5.1. одреди положај 
(координате) тачака које 
задовољавају сложеније 
услове 
 
 
 
MA.3.5.3. прикупи и обради 
податке и сам састави 
дијаграм или табелу; црта 
график којим представља 
међузависност величина 

 
 

БИОЛОГИЈА 
Циљ наставе биологије у седмом разреду: 
Циљ наставе је да ученици усвајањем образовно васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, 
развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Порекло и 
развој 

људске 
врсте 

Наука о човеку- антропологија. Порекло и 
историјски развој човека; 
Преци данашњег човека. Људи данас 
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- фронтални 
- индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- илустративна 

- активно 
посматрање 
- активно слушање 
- активан разговор 
- успешна сарадња 
са другим 
ученицима кроз рад 
у групи 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2490
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2490
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2457


 
 

Грађа 
човечијег 

тела 

Нивои организације биолошких 
система.Човек-органски системи; 
Ћелија-величина, облик,основна грађа, 
деоба; 
Кожни систем човека- грађа, кожни органи, 
слузокожа, функција коже, обољења, 

повреде коже и прва помоћ, УВ зрачење и 
заштита коже; 
Скелетни систем човека-коштана ћелија, 
коштано ткиво, грађа кости, везе између 
костију, кости главе, трупа и удова, 
обољења, повреде костију и прва помоћ, 
деформације, правилно држање тела; 
Мишићни систем-мишићне ћелије, 
мишићно ткиво, скелетни мишићи, 
физиолошке особине мишића, кретање, 
обољења и оштећења мишића, физичка 
активност; 
Нервни систем човека-нервна ћелија, 
нервно ткиво, физиолошке особине, нерви 
и ганглије, централни нервни систем-мозак 
и кичмена мождина, рефлекси и 
рефлексни лук, периферни и аутономни 
нервни систем, обољења, стрес, одмор и 
сан, учење и памћење; 
Систем жлезда са унутрашњим лучењем 
човека-грађа, повезаност са нервним 
системом, хипофиза и штитаста жлезда, 
гуштерача, надбубрежне и полне жлезде, 
функционисање и поремећаји; 
Систем чулних органа човека-чулне 
ћелије, чуло мириса и укуса, грађа и 
функција чула вида, мане и обољења ока, 
чуло слуха и равнотеже-oштећења и 
обољења, бука; 
Систем органа за варење човека-грађа, 
варење хране, јетра и панкреас, обољења, 
правилна исхрана и последице 
неправилне исхране (гојазност,булимија, 
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- фронтални 
- индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- илустративна 
- метода практичног рада 
- провера и примена знања 
- ПП презентације 
- видео клипови  
- анимације 
- видео лекције- 
https://www.youtube.com/user/irinabio
logija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- активно 
посматрање 
- активно слушање 
- активан разговор 
- успешна сарадња 
са другим 
ученицима кроз рад 
у групи 
- самостално 
обављање 
практичних 
задатака на часу 
- израда ПП 
презентација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



анорексија), хигијена усне дупље; 
Систем органа за дисање човека-грађа и 
функција, спољашње и ћелијско дисање, 
глас и говор, обољења, дувански дим и 
здравље; 
Систем органа за циркулацију човека-крв и 
лимфа, крвне групе, трансфузија, 
наслеђивање крвних група, срце и крвни 
судови, грађа и рад срца, артерије, вене, 
капилари, лимфни судови, лимфоток и 
крвоток, одбрамбене способности 
организма, вакцине, обољења, повреде 
срца и крвних судова, прва помоћ, 
реанимација; 
Систем органа за излучивање човека-
грађа и функција, обољења органа за 
излучивање; 
Систем органа за размножавање човека-
грађа и функција, физиологија 
репродукције, наслеђивање пола код 
човека, наследне болести везане за пол, 
обољења, хигијена полних органа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Репродуктив
но здравље 

Дефиниција здравља, пубертет и 
адолесценција; 
Проблеми везани за период одрастања 
(делинквенција, болести зависности); 
Почетак полног живота, хумани одноди 
међу половима, контрацепција; 
Ризично понашање и сексуално преносиве 
болести-превенција и лечење; 
Значај и планирање породице, наталитет 
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- фронтални 
- индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- илустративна 
- провера и примена знања 
- израда паноа 
- ПП презентације 
 

 
 
 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

БИОЛОГИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Порекло и развој 
људске врсте 

1.3.8. зна основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 
1.3.9. зна да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на основу 
фосилних записа 
1.3.10. зна да је природно одабирање 
основни механизам прилагођавања 
организама 

2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно 
одабирање доводи до 
прилагођавања организама на 
услове животне средине 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Грађа човечијег 
тела 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. зна да је ћелија најмања 
јединица грађе свих вишећелијских 
организама у чијим одељцима се 
одвијају разноврсни процеси и зна 
основне карактеристике грађе тих 
ћелија 
11.2.4. познаје основну организацију 
органа у којима се одвијају различити 
животни процеси 
1.2.5. разуме да је за живот неопходна 
енергија коју организми обезбеђују 
исхраном 
1.2.6. разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића (дисање, 
надражљивост, покретљивост, 
растење, развиће, размножавање) 
1.2.7. зна да организми функционишу 
као независне целине у сталној 
интеракцији са околином 
1.3.1. разуме да јединка једне врсте 
даје потомке исте врсте 
1.3.2. зна основне појмове о 
процесима размножавања 
1.3.3. зна да свака ћелија у организму 
садржи генетички материјал 

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.) 
2.2.2. зна и упоређује 
сличности и разлике између 
нивоа организације јединке: 
зна да се ћелије које врше исту 
функцију групишу и образују 
ткива, ткива са истом 
функцијом органе, а органи са 
истом функцијом системе 
органа 
2.2.4. разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива 
метаболизам 
2.2.6. разуме да и у биљној и у 

3.2.2. разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову 
међусобну функционалну 
условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
3.2.4. разуме да је у 
остваривању карактеристичног 
понашања неопходна 
функционална интеграција 
више система органа и разуме 
значај такве интеграције 
понашања за преживљавање 
3.2.5. разуме сличности и 
разлике у интеграцији грађе и 
функције јединке током 
животног циклуса 
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 
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Грађа човечијег 
тела 

1.3.4. зна за појам и основну улогу 
хромозома 
1.3.5. зна основне принципе 
наслеђивања 
1.3.6. зна како делују гени и да се 
стечене особине не наслеђују 
1.3.7. зна да од зигота настаје 
организам и да се тај процес назива 
развиће 
1.5.1. зна основне мере за одржавање 
личне хигијене и хигијене околине и 
разуме зашто је важно да их се 
придржава 
1.5.4. разуме зашто је важно да се 
придржава званичних упутстава која 
се односе на заразне болести 
(епидемије и пандемије) 
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 
1.5.6. разуме предности и недостатке 
употребе додатака у храни и исхрани 
(конзерванси и неконтролисана 
употреба витамина, антиоксиданата, 
минерала итд.) и опасности до којих 
може да доведе неуравнотежена 
исхрана (редукционе дијете, 
претерано узимање хране и сл.) и 
познаје основне принципе правилног 
комбиновања животних намирница 
1.5.7. разуме да загађење животне 
средине (воде, ваздуха, земљишта, 
бука, итд.) и неке природне појаве (UV 
зрачење) неповољно утичу на 
здравље човека 
1.5.8. зна и разуме какав значај за 

животињској ћелији сложене 
материје могу да се разграђују, 
при чему се ослобађа енергија 
у процесу који се назива 
дисање 
2.2.8. зна да је неопходна 
координација функција у 
вишећелијским организмима и 
зна који органски системи 
омогућују ову интеграцију 
2.3.1. разуме основне разлике 
између полног и бесполног 
размножавања 
2.3.2. разуме механизам 
настанка зигота 
2.3.3. разуме зашто потомци 
личе на родитеље и њихове 
претке, али нису идентични са 
њима 
2.3.4. зна да на развиће 
организама поред генетичког 
материјала утиче и средина 
2.5.1. познаје основне 
механизме деловања 
превентивних мера у очувању 
здравља 
2.5.2. разуме значај и зна 
основне принципе правилног 
комбиновања животних 
намирница 
2.5.3. зна како се чува 
хранљива вредност намирница 
2.5.4. зна механизме којима 
загађење животне средине 
угрожава здравље човека 
2.5.5. зна механизме деловања 
хемијских материја на 
физиолошке процесе у 
организму и на понашање 

равнотеже (улога нервног 
система) 
3.2.7. зна и разуме главне 
морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који 
реагују на промене у околини и 
карактеристике органа који 
враћају организам у равнотежу 
онда када је из ње избачен 
(стресно стање -улога 
ендокриног система) 
3.2.8. зна и разуме које су 
последице стресног стања за 
организам 
3.3.1. разуме разлику између 
телесних и полних ћелија у 
погледу хромозома и деоба 
3.3.2. разуме да полне ћелије 
настају од посебних ћелија у 
организму 
3.3.3. зна функцију генетичког 
материјала и његову основну 
улогу у ћелији 
3.3.4. зна да је број хромозома 
у ћелији карактеристика врсте 
3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, 
мењајући учесталост особина у 
популацијама, доводе до 
еволуције 
3.3.6. разуме да човек може да 
утиче на смер и брзину 
еволуционих промена својих 
популација и популација других 
врста 
3.5.3. разуме основне 
биолошке процесе који леже у 
основи физиолошки правилне 
исхране 
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здравље имају умерена физичка 
активност и поштовање биолошких 
ритмова (сна, одмора) 
 
 

(утицај алкохола, различитих 
врста дрога, енергетских 
напитака и сл.) 
2.6.1. уме да уз навођење 
реализује сложено 
прикупљање података, 
систематизује податке и 
извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ 
наставника, да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар 
резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, 
уз помоћ наставника, да 
постави хипотезу, формира и 
реализује једноставан 
експеримент и извести о 
резултату 
 

3.5.4. познаје главне 
компоненте намирница и 
њихову хранљиву вредност 
3.5.5. познаје симптоме и 
главне карактеристике болести 
метаболизма и узроке због 
којих настају (гојазност, 
анорексија, булимија, шећерна 
болест) 
3.5.6. разуме механизме 
поремећаја функције појединих 
органа 
3.5.7. познаје основне 
биолошке механизме који 
доводе до развијања болести 
зависности 
3.5.8. разуме механизме 
стресног стања и утицај јаких 
негативних емоција на 
физиолошке процесе у 
организму и на понашање 
појединца 

 
 

 
 
 
 

Репродуктивно 
здравље 

1.5.9. разуме да постоје полне 
болести, познаје мере превенције и 
могуће путеве инфекције, као и 
њихове негативне последице на 
здравље 
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.) 
1.5.11. разуме одговорност и опасност 
превременог ступања у сексуалне 
односе и разуме зашто абортус у 
доба развоја има негативне 
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последице на физичко и ментално 
здравље 
1.5.12. зна да болести зависности 
(претерана употреба дувана, 
алкохола, дроге) неповољно утичу на 
укупан квалитет живота и зна коме 
може да се обрати за помоћ 
(институцијама и стручњацима) 
1.5.13. зна како се треба понашати 
према особи која болује од болести 
зависности или је ХИВ позитивна 

 
 

ХЕМИЈА 
ЦИЉ наставе хемије 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 функционалне хемијске писмености 
- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона 
- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 
- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања 
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 
- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 
- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-
популарни чланци, Интернет) 
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и 
одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 
- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу 
хемије 
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Хемија и - Предмет 3 презентује правила понашања у 
хемијској лебораторији 

-учи правила 
понашања  у лаборато. 



њен значај изучавања хемије. 
Хемија у склопу 
природних наука 

    и њена примена 

- поспешује самосталан рад ученика у 
хемијској лабораторији 
- подстиче ученике на дискусију 
резултата 
-фронтални, индивидуални 

- поставља питања 
-бележење резултата 
и дискусија 
-врши мерење 
запремине, масе и 
температуре 
-схвата разлику 
између основних 
хемијских појмова 
-препознаје примере 
физичких и хемијских 
промена у свакоднев- 
ном окружењу 
-препознаје примере 
елемената, једињења 
-схватају које честице 
изграђују атом, 
својства тих честица 
и атома у целини 
-прате ток реакција, 
закључују 
-схвата повезаност 
својстава супстанци 
и њихове хемијске 
везе (јонске или 
ковалентне) 
-самостални ученички 
рад у припремању 
раствора познатих 
супстанци 

-израчунавају проценте 
концентрације раствора 
-схватају законе по 
којима се одвијају 
хемијске промене 
решавају 
стехиометријске 
задатке 
-успостављају везу 

Основни 
хемијски 
појмови 

- Материја и 
супстанце 

- Физичка и хемијска 
својства супстанци 

- Физичке и хемијске 
промене супстанци 

- Чисте супстанце: 
елементи и 
једињења 

- Смеше 
- Раздвајање 

састојака смеше 
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- објашњава и наглашава разлику између 
основних хемијских појмова 
- подстиче ученике да постављају 
питања 
- проналази примере из свакодневног 
живота и презентије их ученицима 
-фронтални, индивидуални, групни, рад 
у пару 

Структура 
супстанце 

- Атом 
- Хемијски симболи 
- Грађа атома 
- Релативна атомска 

маса 
- Електронски 

омотач 
- Периодни систем 

елемената 
- Врсте хемијских 

елемената 
- Ковалентна веза 
- Молекули 

елемената и 
молекули 

29 

- објашњава које честице изграђују атом 
- подстиче ученике да постављају 
питања 
- буди креативност код ученика, кроз 
повезивање својстава супстанци и 
хемијске везе 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 



једињења 
- Јонска веза 
- Валенца 

елемената у 
ковалентним и 
јонским 
једињењима 

- Релативна 
молекулска маса 

- Атомске, 
молекулске и 
јонске кристалне 
решетке 

између масе супстанце 
и количине супстанце 

Хомогене 
смеше 

раствори 

 

- Раствори и 
растворљивост 

- Процентни састав 
раствора 

- Вода. Значај воде 
за живи свет 
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- подстиче ученике на самосталан рад 
- кроз примере из праксе показује шта је 
засићен, а шта незасићен раствор 
- подстиче дијалог са ученицима и 
повећава тиме заинтересованост за 
израчунавања у хемији 
-наводи примере примене процентне 
концентрације у свакодневном животу 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Хемијске 
реакције и 

израчунава 
ња 

- Хемијске 
реакције. Анализа и 
синтеза 
- Хемијске 

једначине.  
- Закон о одржању 

масе 
- Закон сталних 
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- разграничава и објашњава шта је 
квантитативно и квалитативно значење 
хемијске једначине 
- приближава законе по којима се 
одвијају хемијске реакције 
- одговара на питања ученика и 
подстиче их да постављају нова 
- указује на повезаност масе и количине 
супстанце 
-фронтални 
-индивидуални 



односа маса 
- Количина 

супстанце. 
Моларна маса 

- Израчунавања у 
хемији (молови) 

- Израчунавања у 
хемији( грами) 

-групни 
-рад у пару 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ХЕМИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Хемија и 
њен значај 

ХЕ 1.1.1. измери масу, запремину и 
температуру супстанце 

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 

 

Основни 
хемијски 
појмови 

ХЕ 1.2.1. да прави разлику између 
елемената, једињења и смеша из 
свакодневног живота, на основу њихове 
сложености  
ХЕ 1.2.2. o практичној примени елемената, 
једињења и смеша из сопственог 
окружења, на основу њихових својстава  

ХЕ 1.2.1. да прави разлику између 
ХЕ2.2.1. у огледима испитује 
својства супстанци и податке о 
супстанцама приказује табеларно 
или шематски  

ХЕ 3.2.1. како је практична примена 
супстанци повезана са њиховим 
својствима  
ХЕ 3.2.2. на основу својстава састојака 
смеше да изабере и изведе одговарајући 
поступак за њихово раздвајање 
 ХЕ 3.2.3. да осмисли експериментални 



ХЕ 1.2.3. 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 1.2.4. загрева супстанцу на безбедан 
начин ХЕ 1.2.5. састави апаратуру и 
изведе поступак цеђења 
 ХЕ 1.2.6. у једноставним огледима испита 
својства супстанци (агрегатно стање, 
мирис, боју, магнетна својства, 
растворљивост), као и да та својства 
опише  
ХЕ 1.6.1. безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 
супстанцама ХЕ.1.6.2. изведе експеримент 
према датом упутству  

поступак према задатом 
циљу/проблему/питању за истраживање, 
да бележи и приказује резултате 
табеларно и графички, формулише 
објашњење/а и изведе закључак/е  

Структура 
супстанце 

ХЕ 1.3.1. да су чисте супстанце изграђене 
од атома, молекула и јона, и те честице 
међусобно разликује по наелектрисању и 
сложености грађе 
 ХЕ 1.3.2. тип хемијске везе у молекулима 
елемената, ковалентним и јонским 
једињењима  
ХЕ 1.3.3. значење следећих термина: 
супстанца, смеша, елемент,једињење, 
атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 
веза, оксидација, оксид,  

ХЕ2.3.1. како тип хемијске везе 
одређује својства супстанци 
(температуре топљења и 
кључања, као и растворљивост 
супстанци)  

ХЕ 3.3.1. разлику између чистих 
супстанци (елемената и једињења) и 
смеша, на основу врста честица које их 
изграђују  
ХЕ 3.3.2. да су својства супстанци и 
промене којима подлежу условљене 
разликама на нивоу честица 
 ХЕ 3.3.3. структуру атома, молекула и 
јона, које их елементарне честице 
изграђују и како од њиховог броја зависи 
наелектрисање атома, молекула 

Хомогене 
смеше 
раствори 

ХЕ 1.4.1. шта раствори, како настају и 
примере раствора у свакодневном животу 
 ХЕ 1.6.1. изведе експеримент према 
датом упутству  

ХЕ 2.4.1. шта је засићен, 
незасићен и презасићен раствор  
ХЕ 2.4.2. изабере најпогоднији 
начин за повећање брзине 
растварања супстанце (повећањем 
температуре растварача, 
уситњавањем супстанце, 
мешањем)  
ХЕ 2.4.3. промени концентрацију 
раствора додавањем растворене 
супстанце или растварача 
(разблаживање и концентровање)  
ХЕ 2.4.4. израчуна масу 
растворене супстанце и 
растварача, на основу процентног 

ХЕ 3.4.1. зависност растворљивости 
супстанце од природе супстанце и 
растварача  
ХЕ 3.6.1. препозна питање/проблем које 
се може експериментално истражити 
постави хипотезе  
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  



састава раствора и обрнуто  
ХЕ.2.4.5. направи раствор 
одређеног процентног састава  
 

Хемијске 
реакције и 
израчунава 
ња 

ХЕ 1.5.1. квалитативно значење симбола 
најважнијих хемијских елемената, 
хемијских формула најважнијих 
представника класа неорганских и 
органских једињења, и квалитативно 
значење хемијских једначина реакција 
оксидације  

ХЕ 2.5.1. значење термина: 
материја, хомогена смеша, 
хетерогена смеша, анализа и 
синтеза, изотоп  
ХЕ 2.5.2. 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 3.5.1. да израчуна процентуалну 
заступљеност неке супстанце у смеши, 
да изводи стехиометријска 
израчунавања која обухватају реактант у 
вишку и однос масе и количине 
супстанце 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку, техничку 
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, развијају 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са техничко–технолошки развијеним окружењем, 
развијају техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 

 
TРАЈАЊЕ 
 

 
САДРЖАЈ 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

 
 АКТИВНОСТИ 

 
 
2 

 
 

УВОД У 
МАШИНСКУ 

ТЕХНИКУ 

Увођење у машинство остварити обрадом основних појмова из области машина и 
механизама и њихових задатака. 
  
На основу знања из предходних  разреда о ресурсима увести ученике у основе 
трансформације материје и енергије, пренос и трансформација оптерећења и 
кретања.  

- Слободан разговор 
- Групни рад 
- Коришћење 
  мултимедијалних 
  садржаја 
- Коришћење 
интернета 
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ТЕХНИЧКО 
ЦРТАЊЕ У 

МАШИНСТВУ 

 
У оквиру техничког цртања проширивати знања са ортогоналним пројектовањем и 
просторним приказивањем објеката, затим специфичностима у области 
машинства (техничка документација у машинству, ортогонална пројекција, 
котирање, пресеци и упрошћавање, просторно приказивање).  
Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у 
приступу развоја техничког стваралаштва – Од идеје до реализације. 

- Рад са радном 
  свеском      
- Цртање задатих 
   цртежа  
- Употреба цртежа, 
  скица и шема 
- Индивидуални рад 
- Вежбање 
- Примена стечених 
  знања 
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ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

Област која остварује континуитет информатичке писмености с циљем да 
ученици науче да користе рачунар за цртање и израду презентација. Посебан 
аспект употребе рачунара и периферних уређаја је у функцији управљања 
техничким системима и процесима (интерфејс – систем веза са рачунаром). У ту 
сврху се са рачунаром повезује интерфејс а користе се готови програми 
(софтвер) за управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом роботика. 
У практичним вежбама користити рад са конструкторима на бази инерфејс 
технологије, односно моделе управљане рачунаром. 
У оним школама у којима се реализује изборна настава из информатике и 
рачунарства треба остварити корелацију како се не би наставни садржаји 
преклапали.  
 

- Рад на рачунару 
- Индивидуални рад 
и 
  рад у паровима  
- Коришћење 
програма 
  за цртање 
- Прављење 
  презентација 
- Снимање 
- Вежбање 
- Примена стечених 
  знања 
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МАТЕРИЈАЛИ 

Проширити знања о техничким материјалима која су ученици стекли у претходним 
разредима -  акценат је на машинским материјалима: метали, легуре, композити, 
неметали, погонски материјали.  
Упознати ученике са својствима метала и легура (испитивање тврдоће, чврстоће 
и др.) који се најчешће користе у машинсву.  
Остварити везу са хемијом тако што треба ускладити време и обим реализације у 
оба наставна предмета.  

- Групни рад 
- Коришћење 
интернет 
  претраживача 
- Коришћење 
  мултимедијалних 
  садржаја 
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МЕРЕЊЕ И 
КОНТРОЛА 

Ова наставна јединица се надовезује на наставне садржаје из физике из 
предходних разреда. За техничко и информатичко образовање посебно је важно 
да упознају мерење и мерна средства: дужине, угла, масе, силе и момента, 
размеравање и обележавање на металу. Ученици треба да науче да рукују 
помичним мерилом, микрометром, калибрима и угаоником.  

- Индивидуални  
  и групни рад 
- Вежбање 
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ТЕХНОЛОГИЈА 
ОБРАДЕ 

МАТЕРИЈАЛА 
 
 
 

 

Ова наставна тема се ослања на наставне садржаје из предходних разреда. У 
току реализације треба указати на принципе обраде метала са и без скидања 
струготине, разлике у обради метала у односу на друге материјале, као и спајање 
металних делова. Осим ручне обраде уз одговарајуће мултимедијалне софтвере 
обрадити производне машине – принцип рада, састав, коришћење. 
Није предвиђено да ученици раде на обради тешко обрадивих материјала. 
Посебно обратити пажњу на мере заштите на раду. 
 
 

- Индивидуални рад 
и 
  рад у паровима  
- Коришћење 
  мултимедијалних 
  садржаја 
- Примена стечених 
  знања 
- Вежбање 
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МАШИНЕ И 
МЕХАНИЗМИ 

Ово је комлексна област која обухвата: основне појмове и принципе рада машина 
и механизама, елементе машина и механизама, елементе за везу, елементе за 
пренос снаге и кретања, специјалне елементе. Обрада ових елементарних 
појмова представља основу за следеће садржаје у оквиру ове теме тј. 
подсистеме саобраћајних машина и уређаја: машине спољашњег (бицикл, 
аутомобил, железничка возила, бродови, авиони и др.) и унутрашњег 
(транспортери, дизалице и др.) транспорта  - принцип рада, састав, коришћење. 
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да схвате међусобне 
односе погонских и преносних елемената у саобраћајним средствима. 

- Слободан разговор 
- Групни рад 
- Коришћење 
  мултимедијалних 
  садржаја 
- Илустровање 
- Примена стечених 
  знања 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

РОБОТИКА 

Област која треба да интегрише наставне садржаје других области као што су 
информатичка технологија, машине и механизми, енергетика, технологија обраде 
материјала. Ученици треба да упознају врсте робота, намену, конструкцију 
(механика, погон и управљање) итд. За реализацију ове теме треба користити 
адекватне мултимедијалне презентације. Посебно је погодно организовати 
моделовање робота из конструкторских комплета и коришћење интерфејса.  

- Индивидуални рад 
и 
  рад у паровима  
- Коришћење 
  мултимедијалних 
  садржаја 
- Експериментисање 
- Вежбање 
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ЕНЕРГЕТИКА 

 
 

 

Ученици треба да упознају принципе рада енергетских преображајника, изворе, 
коришћење  и трансформацију енергије. Упознати ученике са развојем погонских 
машина – мотора, као и врстама: хидраулични, пнеуматски, топлотни (цилиндри, 
турбине, парне машине, четворотактни бензински мотор, дизел мотор и остали 
мотори). Детаљније обрадити принципе рада и делове СУС мотора. При 
реализацији по могућности користити делове мотора, моделе и аудиовизуелне 
медије, односно мултимедију. 

- Групни рад 
- Употреба  
  цртежа, скица и 
шема 
- Коришћење 
  мултимедијалних 
  садржаја 
- Примена стечених 
  знања 

 
 
 

 
 
 

Реализација модула је заснована на примени конструкторских елемената и 
самосталној изради неких делова конструкције на основу пројекта. Ученици се 
могу определити по сопственом избору за различите модуле: конструкција 

- Индивидуални рад 
и 
  рад у паровима  



 
 

 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ наставе 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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

ИНФОРМАТИВНИ 
Упознавање ученика са програмом рада у VII 
разреду 

 
1 

 
разговор 
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КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ - 
- МОДУЛИ 

модела и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на рачунару и др. 
Реализацијом модула остварује се диференцијација и индивидуализација ученика 
према способностима, интересовању и полу. Ученици приступају реализацији 
модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје до реализације. У 
изради техничке документације за пројекат се могу користити једноставни 
бесплатни програми за техничко цртање.    

- Конструисање 
- Графичко 
  представљање 
- Рад на рачунару 
- Коришћење 
програма 
  за цртање 
- Моделовање 
модела 
  и механизама из 
  конструктора  
- Експериментисање 
- Вежбање 



ТЕСТИРАЊА 

 
 
Провера телесне развијености : 
- висина 
- тежина 
Провера физичких способности : 
- брзина (трчање 30 м) 
- снага ногу (скок у даљ из места) 
- општа снага (бацање медицинке) 
- координација (хватање одбијене лопте) 

5+5 
Објашњење 

Демонстрација 
Вредновање 

 
 
 
 

 
Трчања 
Скокови 
Бацања 
Хватања 

 
 
 
 
 
Брзо трчање 
Правилно дисање 
Координација трчања и 
додавања – 
примопредаја штафете 
Скокови у вис и даљ 
Концентрација 
Избачаји 
 
 
Правилни – основни 
положаји тела, руку и 
шака при одигравању 
лопте 
Трчање поред мреже 
Залети, скокови 
Наскоци, доскоци 
Докораци, укрштени 
кораци 
Контакт шаке и лопте 
 
 
 
Различитост положаја 
тела 

АТЛЕТИКА 

 
- развијање опште издржљивости 
- спринтерско трчање 
- полувисоки старт 
- средње деонице 
- штафетно трчање 
- скок у даљ (увинуће) 
- скок у вис (све технике) 
- бацање кугле ''О Брајан'' и ''Кружна техника 
 
 

 

7+7 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Праћење 

Мотивисање 
Вредновање 

ОДБОЈКА 

 
- техника одбијања лопте : прстима и 
''чекићем''  
- техника сервиса, сервис ударац одоздо, 
''шкоилски'', 
  ''тенис'' сервис 
- техника примања сервиса 
- техника дизања за смеч 
- смечирање 
- блокаде : индивидуалне и групне 
 
 
 

9+9 
Праћење 

Мотивисање 
Вредновање 



 

 
 
- Дубећи ставови 
- Колутови 
- Увинућа 
- Избачаји 
- Ходања 
- Поскоци са једном и 
обе 
  ноге 
- Окрети у успону и у 
чучњу 
- Наскоци и саскоци 
- Издржај у потпору и 
упору 
- Њихања 
- Ковртљаји 
- Премаси 
- Спадови 
- Седови јашући 
- Климови 
 
Разне врсте : 
 
- Висова 
- Вучења 
- Издржаји 
- Згибови 
 
Правилно држање тела 
– затегнутост свих група 
мишића 
 
 
 
Естетско изражавање 
покрета тела кроз 
грациозност ходања 
Бацања 
Котрљања 

СПОРТСКА 
ГИМНАСТИКА 

Вежбе на справама  
и тлу : 
1. Тло – партер (м . ж.) 
- став о шакама 
- мост (на разне начине) 
- премет странце ''звезда'' 
2. Прескок  (м . ж.) 
- разношка 
- згрчка 
3. Кругови доскочни 
- вис узнето из замаха 
- вис стрмоглави 
- вис стражњи 
4. Греда  (ж.) 
- наскок у упор 
- окрети 
- вага у упору клечећем 
- ''мала вага'' 
- ходање докорацима 
- трчање на прстима 
- саскок опруженим телом са окретом 
5. Вратило доскочно     (м) 
- њихање у вису предњем, у зањиху саскок 
- подметни саскок из упора предњег 
6. Двовисински разбој (ж) 
- наскок у упор предњи 
- премаси 
- клим 
- саскоци 
7. Паралелни разбој (м) 
- наскок у упор и спојено предњих – задњих, 
у упору предњихом упор седећи разножно 
пред рукама 
8. Коњ са хватаљкама (м) 
- из упора предњег на хватаљкама премах 
одножно десном напред ван, премах 
одножно десном назад. Исто то левом 

10+12 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 



ногом. Саскок назад или провлаком ногу 
између хватаљки, саскок напред 

Скокови 
Уздржаји 
Извијања 
Прескакања 
 
Плес уз музику 
Повезивање кретних 
варијанти са музиком 
 
 
 

РИТМИЧКО 
СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 
И ПЛЕС 

Обруч 
- повезати бацање и хватање са 
издржајима у суножном успону и 
истезање тела, вртење обруча на тлу 
око уздужне осе  а за то време окрет или 
издржај. 
 
Вијача 
- осмице у бочној и хоризонталној равни 
 
Плес и народне игре 
- Полка, ''Врањанка'' и једна игра – коло 
из краја у коме се школа налази 
 
 
 
 

3+3 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 

ИНФОРМАТИВНИ 
Свођење годишњег успеха 

1 
Објашњење 
Вредновање 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
НАСТАВНА  ОБЛАСТ - АТЛЕТИКА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ТЕХНИКА 
ТРЧАЊА 

ФВ. 1.1.3.  правилно трчи варијантама 
технике трчања на кратке, средње и 
дуге стазе и мери резултате 
ФВ. 1.1.4.  зна терминологију, значај 
трчања, основе тренинга и пружа прву 
помоћ 

ФВ. 2.1.3.  правилно да изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања 
ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања 
ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
такмичењима у атлетском петобоју 

СКОК  УДАЉ 
ФВ. 1.1.5.  правилно скаче удаљ 
техником ''згрчно'' и мери дужину скока  

ФВ. 2.1.4.  правилно скаче удаљ 
техником ''увинуће'' 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 



ФВ. 1.1.6.  зна   терминологију и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна за 
такмичење 

СКОК  УВИС 

ФВ. 1.1.7.  правилно скаче увис 
варијантом леђне технике Fosberi flop  
ФВ. 1.1.8.  зна   терминологију и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.5. правилно скаче увис 
леђном техником  
ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
такмичењима у атлетском петобоју 

БАЦАЊЕ 
КУГЛЕ 

ФВ. 1.1.9.  правилно баца куглу из 
залета O’ Brajan техником 
ФВ. 1.1.10.  зна правила за такмичење, 
сигурносна правила, влада 
терминологијом, основама тренинга и 
пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.6.  правилно баца куглу O’ 
Brajan техником 
ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења 
ФВ. 2.1.8.  учествује на неком 
такмичењу 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
такмичењима у атлетском петобоју 

 

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – СПОРТСКЕ  ИГРЕ 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ОДБОЈКА 

ФВ. 1.1.1.  игра одбојку на основном 
нивоу примењујући основне елементе 
технике, неопходна правила и сарађује 
са члановима екипе 
ФВ. 1.1.2  зна функцију одбојке, 
основне појмове, неопходна правила, 
основне принципе тренинга и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.1.  игра одбојку 
примењујући виши ниво технике, 
већи број правила, једноставније 
тактичке комбинације и сарађујње 
са члановима екипе 
ФВ. 2.1.2.  зна функцију и значај 
одбојке, већи број правила, 
принципе и утицај тренинга 

ФВ. 3.1.1.  игра одбојку 
примењујући сложеније елементе 
технике испуњавајући тактичке 
задатке, учествује у организацији 
утакмице и суди утакмице 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ПЛЕС 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 



ПЛЕС 

ФВ. 1.1.20.  ученик се успешно креће у 
ритму и темпу музичке пратње, у 
простору, основним облицима кретања 
(ходање-трчање)  

ФВ. 2.1.18.  ученик повезује 
просторно и временски плесне 
елементе у целину, изводи и 
реализује најмање један одабрани 
дечији плес 
ФВ. 1.1.2.  влада основном 
терминологијом, препознаје и 
разликује друштвене и народне 
плесове  

ФВ. 3.1.16.  ученик самостално 
изводи сопствену комбинацију 
покрета и кретања уз музичку 
пратњу и успешно моторички у 
ритму и темпу реализује одабрани 
народни,друштвени и дечји плес, 
влада основама тренинга и 
учествује на такмичењу 
ФВ. 3.1.17.  зна терминологију 
плеса и систем такмичења   

 

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  НА  СПРАВАМА  И  ТЛУ 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ. 1.1.11.  правилно изводи вежбе на 
тлу 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.9.  правилно изводи 
сложеније вежбе на тлу, чува и 
помаже и поштује сигурносна 
правила 
ФВ. 2.1.17.  зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

ФВ. 3.1.6.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на тлу 

ПРЕСКОЦИ 

ФВ. 1.1.12.  правилно изводи прескоке 
разношку и згрчку преко коња уз 
помоћ 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.10.  правилно изводи 
прескоке разношку и згрчку преко 
коња 

ФВ. 3.1.7.  правилно изводи згрчку 
и разношку са изразитијим фазама 
лета 

ГРЕДА 

ФВ. 1.1.13.  зна да изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.11.  правилно изводи 
вежбе и комбинације вежби на 
греди 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

ФВ. 3.1.8.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на греди 



ДВОВИСИНСКИ 
РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.14.  правилно изводи основне 
вежбе на двовисинском разбоју 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 
 

ФВ. 2.1.12.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
двовисинском разбоју 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

ФВ. 3.1.9.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на 
двовисинском разбоју (ковртљај 
назад у упору предњем) 

 

КОЊ СА 
ХВАТАЉКАМА 

ФВ. 1.1.15.  правилно изводи основне 
вежбе на коњу са хватаљкама 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.13.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације рада 
на справи 

ФВ. 3.1.10.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 

КРУГОВИ 

ФВ. 1.1.16.  правилно изводи основне 
вежбе на круговима 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.14.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
круговима 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације рада 
на справи 

ФВ. 3.1.11.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на 
круговима  

ПАРАЛЕЛНИ 
РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.17.  правилно изводи основне 
вежбе на паралелном разбоју 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.15.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
паралелном разбоју 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације рада 
на справи 

ФВ. 3.1.12.  правилно изводи вежбе 
и комбинације вежби на 
паралелном разбоју 

ВРАТИЛО 

ФВ. 1.1.18.  правилно изводи основне 
вежбе на вратилу 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.16.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
вратилу 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе 
вежби и основе организације рада 
на справи 

ФВ. 3.1.13.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на 
вратилу 

 

 



 

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – РИТМИЧКА  ГИМНАСТИКА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА 

ФВ. 1.1.21.  правилно изводи основне 
вежбе из ритмичке гимнастике 
ФВ. 1.1.22.  зна називе вежби и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.20.  правилно изводи 
вежбу са реквизитима  
 

ФВ. 3.1.18.  правилно изводи 
самостални састав са и без 
реквизита 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  ОБЛИКОВАЊА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да: 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ВЕЖБЕ 
ОБЛИКОВАЊА 

ФВ. 1.1.24.  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 њихову 
терминологију и функцију појединих 
вежби у комплексу 
 

ФВ. 2.1.22.  правилно изводи 
вежбе и показује више комплекса 
вежби обликовања са и без 
реквизита 
ФВ. 2.1.23.  зна принципе 
састављања комплекса вежби 
обликовања и дозирање 
оптерећења 

ФВ. 3.1.20.  правилно саставља и 
правилно изводи и показује 
сложене комплексе вежби 
обликовања без и са реквизитима 
ФВ. 3.1.21.  зна да саставља 
комплекс вежби обликовања и 
дозира оптерећење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  У VII РАЗРЕДУ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:   
 

- Подстаћи ученике да преиспитају свој однос према знању и учењу;  
- Кроз очигледне примере и експерименте објаснити ученицма три начина сазнавања: објективно, субјективно и личносно и 
границе њихове примене (наука, уметност, теологија);  
- Указати ученицима на повезаност љубави и знања у црквеном искуству;  
- Објаснити ученицима да нам Христос открива Бога као Свету Тројицу;  
- Развити код ученика свест о љубави као темељу заједнице 
- Указати ученицима на Саборе као израз јединства Цркве;  
- Објаснити појмове јереси и догмата;  
- Пружити ученицима основно знање о историјском контексту настанка Символа вере;  
- Пружити ученицима основ за разумевање основне истине о Тајни Богочовека Христа;  
- Развијање свести ученика о значају и месту Символа вере у Крштењу и Литургији;  
- Пружити ученицима основ за разумевање да се кроз учешће у Светим Тајнама Цркве наш живот и сви његови елементи узводе 
у личносни однос са Богом;  
- Пружити ученицима основ за разумевање смисла и значаја Светих Тајни;  
- Развијање свести ученика о неопходности личног учествовања у светотајинском животу Цркве.  
- Објаснити ученицима значај мисионарске и просветитељске делатности Свете браће и Светог Саве;  
- Указати ученицима кроз примере српских светитеља на значај стицања хришћанских врлина;  
- Указати ученицима на историјски пут Српске Цркве кроз житија изабраних светитеља;  
- Подстаћи ученике да развију доживљај Крсне славе као молитвеног прослављања Бога и светитеља;  
- Развити код ученика свест о важности неговања традиције и обичаја (Крсна слава, литије, храмовне и градске славе);  
- Пружити ученицима могућност да сагледају улогу СПЦ у развоју српске културе и идентитета.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

I  
УВОД 

1. Упознавање 
садржајa програма и 
начинa рада 

1 
 

 Упознавање са садржајем програма и начином рада 
 
 
 



II  
БОГОПОЗНАЊЕ  

 

2. Процессазнавања 
3. Личноснопознање 
4. Познање Бога 
5. Бог је један, али 
није сам 

 
●Шта је процес сазнавања? Разговор и дискусија. 
●Шта је све укључено у процес сазнавања?Чула, разум, 
слободна воља, искуство као конститутивни елементи 
сазнања, разговор. 
●Разговор о љубави  - шта је љубав, да ли она има неке 
везе са сазнавањем? 
● Љубав као врхунац познања -  разговор и читање 
одабраних одломака из Новог Завета. 
●Разговор о познању Бога? На које начине га ми, људи, 
можемо познати? 
● Бог као Света Тројица, разговор и читање одабраних 
одломака из Светог Писма 
 

 
 
- слуша 
 
- разговара 
 
- посматра 

 

III 
СИМВОЛ ВЕРЕ  

 

6. Сабори као израз 
јединства Цркве 
7. Васељенски сабори 
8. Символ вере 
9. БогочовекХристос 

7 

 
● Појам сабора у историји цркве, разговор 
● Шта су то Васељенски сабори, колико их је и зашто су 
значајни? Разговор. 
● Рад у групама – историја Васељенских сабора. Свака 
група презентује историју једног сабора. 
●Читање и обрада одабраних историјских одломака 
везаних за Васељенске саборе 
● Символ вере као врхунац рада Васељенских сабора – 
читање и анализа кроз разговор 
● Најважније одлуке васељенских сабора и њихове 
последице, разговор. 



IV 
СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ  

 

10. Светотајински 
живот Цркве 
11. СветаЛитургија – 
светајна Цркве 
12. Свете Тајне 
крштења и 
миропомазања 
13. Света Тајна 
исповести 
14. Света Тајна брака 
15. Монашка 
заједница 
16. Света Тајна 
рукоположења 
17. 
МолитвословљаЦркве 

12 

 

● Разговор о томе шта је света тајна, упознавање са 
најосновнијим појмовима 
● Света Литургија као светајна Цркве, разговор о 
Литургији 
● Разговор оСветим Тајнама Крштења и Миропомазања, 
фотографије са крштења, прављење презентације. 
● Разговор о покајању и СветојТајниИсповести као 
врхунцу покајања. 
● Разговор о браку, симболици, важности и СветојТајни 
брака новостечена знања о светим тајнама и њиховим 
искуствима истих 
● Историја монаштва, разговор и читање одабраних 
историјских текстова. 
● Света Тајна Рукоположења, разговор о свештенству. 
● Рад у групама – Свете Тајне: ученици по групама 
презентују 
● Осталамолитвословља Цркве, служебник и требник, 
читање занимљивијих делова 

V 
СРПСКА ЦРКВА 
КРОЗ ВЕКОВЕ  

 

18. Света 
браћаКирило и 
Методије 
19. Свети Сава 
20. Срби светитељи 
21. Крсна слава и 
oбичаји 
22. Српска црквена 
баштина 

11 

 

●Света браћа Кирило и Методије – мисија међу 
словенима. Разговор о покрштавању словена, читање 
историјских занимљивости 
●Свети Сава као један од најважнијих српских 
светитеља – разговор. Талентованији ученици по 
жељи могу насликати епизоде из живота светитеља 
● Рад у групама – презентовање различитих етапа у 
животу и раду Светог Саве 
● Разговор, читање историјских одломака и рад у 
групама на тему: Срби светитељи, низ часова 
    ● Света лоза Немањића  
    ● Св. цар Лазар  
    ● Св. Василије Острошки  
● Св. Николај Жички и Охридски  
    ● Св. Петар Цетињски  
●Крсна слава и обичаји – презентација и разговор 
● Српска црквена баштина – презентација и разговор 

 



 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Садржаји и трајање Циљеви и задаци Начин и поступак остваривања Врсте активности 

 
 
 
УВОД 
2 часа 
 

- подсећање на садржаје              
програма грађанског васпитања 
за 5. и 6. разред  
- представљање циљева, 
задатака и садржаја програма и 
упознавање ученика са начином 
рада. 
 

- 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). (1) 
- Представљање циљева, задатака,  садржаја 
и метода рада. (1) 
 

 
- Разговор 
- Објашњење 
- Тумачење 
- Уочавање 
- Корелација са 
  предметима: српски 
језик, ликовна култура... 

 
 
 
 
 
 
ГРАЂАНИН 
 
 
19 часа 

- разумеју значења кључних 
појмова  који се односе на 
политика и грађанина. 
- схвате историјски развој 
грађанских права и слобода 
- се упознају са 
карактеристикама одговорног и 
активног грађанина 
- разумеју место и улогу детета 
као грађанина у друштву 
- разумеју однос између  
грађанских права појединца и 
општег добра 
- се упознају са начинима 
развијања грађанске 
одговорности 
- разумеју волонтерски покрет и 
значај волонтерских акција 
- буду подстицани да се ангажују 

- Грађанин и политика у прошлости - порекло 
речи политика и грађанин, историјски контекст 
развоја грађанских права и слобода, 
Декларација о праву човека и грађанина (1789. 
г). (1) 
- Грађанин и политика у садашњости – појмови 
политика и грађанин у савременом  друштву. 
Универзална декларација о људским правима 
(1948. г.). (1) 
- Одговоран и активан грађанин – знања, 
вештине, особине, вредности и понашање 
одговорног и активног грађанина. (2) 
- Дете као грађанин – Конвенција о правима 
детета као полазиште за одређивање места и 
улоге детата као грађанина. Деца и одрасли 
као грађани – сличности и разлике. (2)  
- Породица, школа, локална заједница, држава 
-  заједнице у којима живимо. (1) 
- Права - права појединца и опште добро. (1) 

- Усмено излагање 
- Разговор 
- Објашњење 
- Тумачење 
- Уочавање 
- Дискусија 
- Књиге, штампа,  
- Телевизија 
- Интернет 
- Корелација са 
  предметима: 
  историја, српски језик, 
  ликовна култура... 



у различитим иницијативама и 
акцијама;  
- разумеју значај иницијативе за 
постизање промена у друштвеној 
заједници 
 
 

- Одговорност – индивидуалнa (моралне 
вредности) и грађанскa (информисаност, 
поштовање закона, бирачко право - право да 
бира и да буде биран, учешће у 
организацијама које се залажу за општу 
добробит, покретање иницијатива...). Начини 
развијања грађанске одговорности: 
институционални и ванинституционални. (3) 
- Волонтерски покрет - појам и значај 
волонтерског покрета. Вредности на којима 
почива волонтаризам (солидарност, емпатија, 
алтруизам...). Избор волонтерских акција и 
израда плана за њихово извођење. (3) 
- Извођење волонтерске акције. (3) 
- Анализа успешности волонтерске акције. (2) 

 
 
ДРЖАВА И ВЛАСТ 
 
 
7 часова 

 
 
- разумеју значења кључних 
појмова  који се односе на   
државу  и власт 
- разумеју неопходност 
постојања власти 
- да се упознају са концептом 
ограничене власти 
 
 

 
- Држава - појам и историјски контекст развоја 
државе. (2) 
- 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). (5) 
 

 
- Излагање 
- Дискусије 
- Књиге, штампа,  
- Телевизија 
- Интернет 
- Корелација са 
  предметима: 
  историја, српски језик,  
  ликовна култура... 

 
ЂАЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ И  
ИНИЦИЈАТИВА 
 
5 часова 

- Упознавање са институцијом 
Ђачког парламента  
-Развијање комуникацијских 
вештина неопходних за 
сарадничко понашање, 
аргументовање ставова и 
изражавање мишљења; 
 

 
- Место и улога ђачког парламента по 
одредбама Закона о основама система 
образовања и васпитања. Начин 
функционисања ђачког парламента. (2) 
 -Иницијатива–избор теме демократском 
процедуром и покретање иницијативе да се о 
њој расправља у Ђачком парламенту. (3)  
 

- Излагање 
- Дискусије 
- Интернет 
- Заказивање састанака, 
- Писање захтева... 
- Разговор 
- Уочавање 
 



 
 
ЗАВРШНИ ДЕО 
 
3 часа 

 
-Развијање комуникацијских 
вештина неопходних за 
сарадничко понашање, 
аргументовање ставова и 
изражавање мишљења; 
-Развијање способности критичког 
расуђивања и одговорног 
одлучивања и делања. 
 

 
- Израда речника кључних појмова са којима су 
се ученици упознали на часовима грађанског 
васпитања током школске године. (2) 
- Размена ученичких искустава о активностима 
реализованим на часовима грађанског 
васпитања и процена корисности и 
употребљивости стечених знања и вештина  за 
свакодневни живот. (1) 
 

- Разврставање и 
  класификовање 
- Израда паноа речника 
- Разговор 
- Презентација 
- Изложба 

 
 
 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
 
 

Циљ  наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе 
учења страног језика.  

 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
Introduzione 
 
 

 
 
- кратак увод у наставни 
предмет и рад током 
школске године, изношење 
предлога и разматрање 
истих 
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- упознавање ученика са циљевима, 
  задацима и програмским садржајем 
-говор наставника је прилагођен узрасту и 
нивоу знања ученика 
- наставник ученицима скреће пажњу на 
коришћење уџбеника, као извора 
активности 

 
 
-квиз 
- вежбање 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Unità 1: In 
campagna 
per turismo 

 
 
 

 
- како се каже? 
- вежбе слушања и писања 
- рад на тексту 
- понуде туристичких 
агенција 
- живот на селу/ живот у 
граду, обичаји, навике 
- изреке 
- прошло време 
- употреба помоћних 
глагола 
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-подстицање ученика на слободно 
изражавање 
- охрбривање ученика да постављају 
питања 
- разговор са ученицима о темама часа 
 
- способност коришћења једноставних 
реченица у низу 
- постепено  увођење граматичких садржаја 
уз корелацију са матерњим језиком 
 
- развијање свести ученика о поштовању 
култура и цивилизација других народа 
- способност постављања једноставних 
питања у оквиру обрађених тематских 
садржаја и одговарање на питања 
- способност решавања проблема уз 
коришћење нових интернет технологија 
- уочавање сличности и разлика између 
матерњег и страног језика 

 

 
- рад у пару 
- рад у малим групама 
-играње улога 
- краћи дијалози 
 
- вежбе слушања 
 
- вежбе писања 
 
- фронтални облик 
рада 
-израда постера 
- одговарање на 
питања 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Unità 2: 
Voglio andare 
a vivere in 
campagna  

 
 
--живот у граду, навике и 
обичаји 
- кондиционал 
- компарација придева 
- борба са загађењем 
околине 
- волонтирање као изазов 
- Тоскана 
- изрази и пословице 
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- постепено усвајање изговора и значења 
речи 
- развијање толеранције и прихватање 
обичаја, навике и елемената културе других 
земаља  
- систематизација граматичких садржаја 
чије је савладавање било предвиђено у 
преходним разредима 
- способност поређења предмета и особа 
 

- израда пројеката (појединачних, у пару и 
групи) 
 

 
 
- читање текста након 
слушања 
- презентације 
- онлајн квизови које 
ученици састављају  
- поређење пословица 
са матерњим језиком 
- домаћи на задату 
тему 
 

     



 
 
 
Unità 3 : 
 
E tu, cosa 
farai da 
grande 

 
- рад на тексту 
- познате личности 
- професије 
- Роберто Бенињи 
- филмска уметност 
- футур 
- индиректне заменице 
- писање дневника 
- свет музике 
- стрипови 
- писмени задатак и 
систематизација усвојеног 
градива  
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-- постепено усвајање стратегија памћења 
речи и граматичких структура 
- израда додатних наставних визуалних 
средстава 
- стицањње знања на основу слушања и 
извођења самосталних закључака 
 
- говор наставника прилагођен је 
  узрасту и знањима ученика 
- подстицање на даље учење истог или 
другог страног језика, било самостално или 
на вишем нивоу образовања 
- постепено се усвајају сличности и 
културолошке разлике и развија 
толеранција према различитости 

 
- вежбе слушања уз  
тачно/нетачно 
- читање текста 
- дијалог 
- прављење постера  
- слушање музике 
- дописивање речи 
песама које недостају 
- фронтална метода 
- израда стрипа у 
групама 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 4 : E tu, 
cosafarai da 
grande 

 
- празници у Италији 
- обичаји и културно 
наслеђе 
- рад на тексту 
- граматичке и лексичке 
вежбе 
- исказивање датума 
- исказивање количине 
- волонтирање и значај 
солидарности 
-искази и пословице 
- Фиренца 
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- постепено се усвајају сличности и 
културолошке разлике и развија 
толеранција према различитости 
- прихватање постојања другачијих обичаја, 
традиција и културе  
- вербално и невербално реаговање на 
наредбе 
-циљни језик употребљава се у учионици у 
добро осмишљенимконтекстима од 
интереса за ученике 
-настава се заснива и на социјалној 
интеракцији; - потрага за информацијама из 
различитих извора (интернет, дечији 
часописи, проспекти и аудио материјал) 
- развој способности самовредновања и 
свести о личном напретку 
- разумевање кратких реченица и питања  

 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са 
илустрацијом и текстом 
- пројекат волонтирања 
- краће драматизације 
- писање странице 
дневника 
- писање честитки, 
разгледница 
- провера разумевања 
текстова 
 
 
 

 
 
 

Unità 5 :  
Viva lo sport 
e la vita sana! 

-рад на тексту 
- телефонске поруке 
- делови тела 
- значај спорта 
- предлози 
- императив 

 
 
 
 
 
 
 

-  наставник мора бити сигуран да 
јесхваћено значење порукеукључујући њене 
културолошке, 
  васпитне и социјализирајућеелементе 
- способност проналажења речи у речнику 
- укључивање у рад што већег броја ученика 

- попуњавање текста 
речима које недостају 
- проналажење 
недостајуће речи 
- сликовне картице 
- израда стрипа 



- Алан Форд  
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- подстицање на социјалну интеракцију 
- развијање стратегија памћења 
- развој способности самовредновања 

- писање кратких 
реченица 
- писање кратких 
порука 

 
 
 
 
 
Unità 6 :  
Che fame, 
ragazzi! 

 
-рад на тексту 
- прављење менија 
- предлози 
- здрава исхрана и њен 
значај 
- Сијена и обичаји 
- лексичке вежбе 
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- истиче се важност међусобне интеракције 
међу ученицима, као начина за лакше 
долажење до решења, боље усвајање новог 
градива 
-циљни језик употребљава се у учионици у 
добро осмишљеним контекстима од 
интереса за ученике, упријатној и опуштеној 
атмосфери  
-разумевање, издавање наредби  
- стицање позитивног односа према 
сопственом језику и културном наслеђу, као 
и према другим језицима и културама 
- изражавање личних ставова 
- развијање разумевања и толеранције  
- упућивање и уочавање сличности 
- способност уочавања аналогија и 
извођења закључака 
 

-прављење менија 
здраве исхране 
- израда пирамиде 
исхране 
- игре примерене 
узрасту 
- повезивање појмова у 
радној свесци 
 
- презентације у пару 
-израда квиза у пару 
- цртеж појмова 
(сликовни диктат) 
- заокруживање тачног 
одговора 
- вежбе вишеструког 
избора 
 

 
 
 
Unità 7 : 
Tutti in 
viaggio! 

 
-рад на тексту 
- саобраћај, путовања, 
превозна средства 
-елементи цивилизације и 
културе 
- употреба члана 
- Пиза 
- писмени задатак  11 

- писмени задаци се раде у учионици 
  у пријатном простору и опуштеној и 
  подстицајној атмосфери 
- говор наставника прилагођен је узрасту и 
знањима ученика 
- повезивање сликовног и аудитивног 
садржаја 
- способност учествовања у мини 
дијалозима 
- способност памћења и правилне 
репродукције наученоггласно читање  
-уџбеници су извори активности и морају 
бити праћени употребом аутентичних 
материјала  
- разумевање краћих усмених и писаних 
текстова 
 

 
-игра улога  
- квиз  
- презентације 
- израда постера 
- сликовни диктат 
- гласно читање 
реченица након 
одслушаног звучног 
материјала 
- писање диктата са 
познатим елемнтима 
- допуњавање текста 
- повезивање 
- реаговање на 
заповести 



 
 
 
 
 
 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе страног језика је усвајање основних знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставнојусменој и писаној 
комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме комуникације у складу са специфичностима   енглеског језика. 
 
Ученик треба да: 
разуме и реагује на усмени текст у вези са ситуацијама, темама и комуникативним функцијама 
чита са разумевањем писане и илустроване текстове увези са темама 
у писаној форми се изражава у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 
остварује комуникацију са саговорником у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 
препознаје језичке структуре и правилно их употребњава у комуникативној ситуацији 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТАВАРИВАЊА   ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Unidad 0: 
¡Volvemos a 
vernos! 

- estar + gerundio 
- глаголи ser/estar 
- ser/venir 
- императив 
- el pretérito perfecto, 
indefinido e imperfecto 
- вокабулар везан за 
климу, путовања и 
одмор 
- акцентовање речи 
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- упознавање ученика са циљевима, задацима и програмским 
садржајем 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено 
учествовање у друштвеном чину 

- обнављање 
граматичких садржаја из 
шестог разреда кроз 
предвиђене практичне 
вежбе 
- игре примерене 
узрасту 
- повезивање појмова у 
радној свесци 

Unidad 1: ¡Ha 
estado genial! 

- pretérito perfecto 
- заменице правог и 
неправог објекта 
- суперлатив 
- вокабулар везан за 
слободно време 

18 

-циљни језик употребљава се у учионици добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике у пријатној и опуштеној 
атмосфери 
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени 
употребом аутентичних материјала 

- рад у паровима, малим 
и великимгрупама 
- вежбе слушања 
- уочавање кључних 
речи и информација у 
тексту 

Unidad 2: Historias 
de la vida 

- pretérito indefinido 
(неправилни глаголи) 
- expresiones 
temporales para situar 
acciones en el pasado 
- volver a + infinitivo 
- вокабулар везан за 
историјске моменте, 
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-за увођење новог лексичког материјала користе се познате 
граматичке структуре и обрнуто 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро 
осмишљенимконтекстима од интереса за ученике, у пријатној и 
опуштеној атмосфери 
- ученици се третирају као одговорни, активни, креативни 
учесници удруштвеном чину 

- допуњавање израза 
- допуњавање табеле на 
основупрочитаног текста 
- проналажење 
недостајуће речи 
- повезивање текста 
сасликама/илустрацијам
а 



живот једне особе 
- знаци интерпункције 

- одговарање на питања 
на основупретходног 
слушања 
 

Unidad 3: ¡Qué 
curioso! 

- неодређени придеви 
и заменице 
- разлике између 
pretérito perfecto и 
indefinido 
- вокабулар везан са 
активностима у 
слободно време 
- писање великог 
слова 
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- знања ученика мере се јасноодређеним релативним 
  критеријумима тачности и зато узорније изворни говорник 
- наставник је ту да омогући приступ иприхватање нових идеја 

- слушање и реаговање 
на команденаставника 
или са траке 
- упоредна употреба два 
прошла времена кроз 
вежбе допуњавања 
празнина у датомтексту 
- одговарање на питања 
у вези сатекстом, 
тачно/нетачно 

Examen Escrito 
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- писмени задаци се раде у учионици у пријатном простору и 
опуштеној и подстицајној атмосфери 

- писмена провера 
обезбеђује 
напредовање ученика у 
складу са оперативним 
задацима и квалитет и 
ефикасност наставе 

 
 
 
 
 

Француски језик 
ЦИЉ:  Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да даље напредују, 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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Свет у 
комуникацији 

         -Lily veut un 
portable 
         -Tout ce qu’on 
peut faire avec un 
portable 
         -Mobiles: code 
de bonne conduite 

18 - Током остваривања програма потребно је 
уважити високу образовну и мотивациону 
вредност активних и интерактивних 
(кооперативних) метода наставе/учења те кроз 
све програмске целине доследно осигурати да 
најмање једна трећина наставе буде 

Током часа се препоручује динамично 
смењивање техника / активности које не би 
требало да трају дуже од 15 минута. 

1. Слушање и реаговање на команде 
наставника или са траке (слушај, пиши, 
повежи, одреди али и активности у вези са 



        -L’expérience 
de Mélanie 

организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини 
случајева, задатке који захтевају примену 
наученог у разумевању и решавању 
свакодневних проблемских ситуација 
препоручених од стране Министарства и 
Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 
су ученици информисани о критеријумима на 
основу којих су оцењивани. 

Комуникативна настава језик сматра 
средством комуникације. Примена овог 
приступа у настави страних језика заснива се 
на настојањима да се доследно спроводе и 
примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у 
добро осмишљеним контекстима 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; 

- битно је значење језичке поруке;  

- наставник и даље ученицима скреће пажњу и 
упућује их на значај граматичке прецизности 
исказа;  

- знања ученика мере се јасно одређеним 
релативним критеријумима тачности и зато 
узор није изворни говорник; 

- са циљем да унапреди квалитет и количину 
језичког материјала, настава се заснива и на 

радом у учионици: цртај, сеци, боји, 
отвори/затвори свеску, итд.). 
2. Рад у паровима, малим и великим групама 
(мини-дијалози, игра по улогама, симулације 
итд.) 
3. Мануалне активности (израда паноа, 
презентација, зидних новина, постера за 
учионицу или родитеље и сл.) 
4. Вежбе слушања (према упутствима 
наставника или са траке повезати појмове у 
вежбанки, додати делове слике, допунити 
информације, селектовати тачне и нетачне 
исказе, утврдити хронологију и сл.) 
5. Игре примерене узрасту 
6. Певање у групи  
7. Класирање и упоређивање (по количини, 
облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације...) 
8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. 
договори и мини-пројекти 
9. Цртање по диктату, израда сликовног речника 
10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ 
11. Повезивање звучног материјала са 
илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 
текстом или пак именовање наслова 
12. Заједничко прављење илустрованих и 
писаних материјала (извештај/дневник са 
путовања, рекламни плакат, програм приредбе 
или неке друге манифестације) 
13. Разумевање писаног језика: 
- уочавање дистинктивних обележја која указују 
на граматичке специфичности (род, број, 
глаголско време, лице...) 
а. препознавање везе између група слова и 
гласова 
б. одговарање на једноставна питања у вези са 
текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 
ц. извршавање прочитаних упутстава и наредби 
14. Увођење дечије књижевности и 
транспоновање у друге медије: игру, песму, 
драмски израз, ликовни израз. 
15. Писмено изражавање: 
- повезивање гласова и групе слова 
- замењивање речи цртежом или сликом 
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање 
низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 



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) 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. 

- Комуникативно-интерактивни приступ у 
настави страних језика укључује и следеће: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као динамичне, 
заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и 
прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, 
креативни, активни учесници у друштвеном 
чину; 

- уџбеници постају извори активности и морају 
бити праћени употребом аутентичних 
материјала; 

- учионица постаје простор који је могуће 
прилагођавати потребама наставе из дана у 
дан;  

- рад на пројекту као задатку који остварује 
корелацију са другим предметима и подстиче 

укрштене речи, и слично) 
- повезивање краћег текста и реченица са 
сликама/илустрацијама 
- попуњавање формулара (пријава за курс, 
претплату на дечији часопис или сл, налепнице за 
кофер) 
- писање честитки и разгледница 
- писање краћих текстова.  
Елементи који се оцењују не треба да се 
разликују од уобичајених активности на часу. 
Исто тако оцењивање треба схватити као 
саставни део процеса наставе и учења, а не као 
изоловану активност која подиже ниво стреса код 
ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се 
обезбеди напредовање ученика у складу са 
оперативним задацима и квалитет и ефикасност 
наставе. Оцењивање се спороводи са акцентом 
на провери постигнућа и савладаности ради 
јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. 
Елементи за проверу и оцењивање: 
- разумевање говора 
- разумевање краћег писаног текста 
- усмено изражавање 
- писмено изражавање 
- усвојеност лексичких садржаја 
- усвојеност граматичких структура 
- правопис 
- залагање на часу 
- израда домаћих задатака и пројеката 
(појединачних, у пару и групи) 
Начини провере морају бити познати ученицима, 
односно у складу са техникама, типологијом 
вежби и врстама активности које се примењују на 
редовним часовима. 
Предвиђена су два писмена задатка, по један у 
сваком полугодишту. 

Будући да се на овом узрасту граматичка знања 
проширују (способност ученика да разумеју 
страни језик и да се изразе њиме умногоме 
превазилази њихова експлицитна граматичка 
знања), њихово вредновање требало би 
предвидети пре свега у оквиру формативне 
евалуације, то јест кроз кратке усмене / писмене 
вежбе којима се проверава способност ученика 
да примене одређено откривено граматичко 
правило; исправак је за ученике прилика да га 
боље разумеју и запамте. У сумативној 
евалуацији (на крају полугођа и школске године), 



ученике на студиозни и истраживачки рад; 

- за увођење новог лексичког материјала 
користе се познате граматичке структуре и 
обрнуто; 

 
 
 

 

то јест у писменим задацима и приликом провере 
способности усменог изражавања, не би требало 
давати граматичка вежбања, већ би граматичку 
тачност наставник требало да вреднује као један 
од више елемената којим се оцењују различите 
рецептивне и продуктивне језичке вештине. 
Елементи и скала вредновања, усаглашени на 
нивоу школе, требало би да буду познати и јасни 
ученицима.     

 

 
 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе руског језика јесте да се осигура могућност  да сви ученици стекну базичну језичку спремност 

за развијање писмености и реализацији одговарајућих стандарда образовања 

 Да се ученици оспособе да решавају проблеме и задатке у непознатим ситуацијама 

 Да ученици овладају комуникативним вештинама и развијају способност и методе учења страног језика 

 Да изразе своје мишљење,да дискутују са другима и да развијају мотивност за учење страног језика 
 

Област/тема Садржај Трајање Начин и поступак остваривања Врсте активности 

1.Российские 
просторы 
 

Пространства 
Русије: 
- Летњи распуст 
електронска и 
голубја пошта 
- Путовања по 
Русији 

 
 
 
8 часова 
 
 
 

 
- Употреба језика у ситуацијама везаним за 
  комуникацију:електронска пошта (голубија)  
 - Садржај ове теме пружа ученицима могућност 
  самосталног комуницирања (е-mail-мобилни 
  телефон) 

 
- Разговор (дијалошке 
  методе ) слушање и 
  понављање и 
  реаговање на 
  прочитани текст 

2.В здоровом 
теле-здоровый 
дух 

 
Спорт: 
- у здравом телу 
здрав дух 

 
 
9 часова 

- Теме везане за спорт пружају могућност 
   ученицима да сазнају о значају спорта и 
   заузимање става о бављењу спортом и 
   њихово лично залагање, употреба фраза 
   везаних за спорт 

- Дијалог, рад у 
  паровима, 
  занимљивости о 
  познатим спортистима 
  Русије и наше земље 



3.Ах,та мода  
- Укуси, мода; 
- Школска 
униформа: да 
или не? 

 
 
11 часова 
 

 
- Упознавање са традицијом у одевању Руса; 
  савремена мода 
- Развијање подстицајне атмосфере за 
  креативност 

- Кориштење цд-а, 
  визуелног материјала 
  (слике, креације 
  ученика) 
- Дијалог и рад у 
  паровима (групама) 

4.Молодость 
всегда в пути 

 
- Младост и 
путовања – 
сусрети, дочек 
гостију 

 
 
10 часова 

 
- Употреба језичких структура кроз теме везане 
  за путовања, сусрете, упознавање традиције и 
  занимљивости двеју земаља 
- Језик гестова у разним ситуацијама 

 
- Слушање материјала 
  са цд-а, читање и 
  вођење дијалога на 
  дате теме 

5.Делу время, 
потехе час 

 
 
- Одмор, разонода, 
хоби, занимања 

 
 
 
9 часова 
 
 

 
 
- Уочавање потребе младих за слободан избор 
активности ван наставе и повезивање истих са 
знањима стеченим у настави 

- Дијалог, слушање цд-а,  
успостављање 
корелације са другим 
наставним предметима 
везаним за избор хобија 
или занимаља ван 
наставе 

 

6.Семья всему 
начало 

 
 
- Породица као 
почетак и смисао 
свега осталог 

 
 
 
8 часова 

 
- Теме везане за породицу и школу, упознавање 
ученика са основама породице, животног простора, 
начина васпитања унутар породице 

- Реализације наставе 
  кроз дијалоге, 
  разумевање прочитаног 
  и понављање наставних 
  садржаја,драматизација 
  текстова 

7.Экран и сцена-
окно в мир 

 
 
- Позориште, 
филм, 
сцена 

 
 
9 часова 

 
- Уочавање везе између позоришта,живота,школе 
љубави и лично учешће у процесу повезивања и 
разумевања 

- Дијалози: 
  драматизација 
 текстова, осмишљање 
 ситуација и самостално 
 репродуковање 
  усвојеног градива 



8.Земла ждёт 
твоей помощи 

 
 
- Земља: свет 
биљака и 
животиња 

 
 
8 часова 

 
- Садржај ове теме пружа ученицима могућност да 
сами изразе своје жеље и ставове о заштити 
угрожених биљних и животињских врста 

- Кроз дијалоге, читање и 
  писане саставе 
  реализовати наставни 
  садржај 
- Успостављање 
  корелације и примена 
  знања из биологије,  
  екологије 

 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЦИЉ:   
 

 Развијање алгоритамског начина размишљања  
 Развијање логичког мишљења и креаивности 
 Развијање креаивности и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије 
 Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију зависно од задатка, области или проблема који решавају 
 Развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу 
 Развијање критичког мишљења 
 Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета 
 Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 

свакодневном раду у дигиталном окружењу 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Интернет 

 
Рачунарске мреже, 
повезивање на Интернет, 
глобалне и локалне 
рачунарске мреже, 
претраживање Интернета, 
сигурност на Интернету 
(заштита личних података, 
злоупотреба електронске 
поште) 

6 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 

 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

● теоријске основе у кратким 
цртама, кроз упутства за реализацију 
задатака, објашњења основних 
појмова, концепата, стратегија у 
циљу развијања поступности, 
препознавања и установљавања 
личних стратегија учења код ученика 

-користе технологију 
одговорно и на сигуран 
начин 
-воде бригу о 
приватности 
личних 
информација 
- самостално 
претражују и 
проналазе 
информације у 
дигиталном 
окружењу 

- рационално управљају 
временом које проводе 



● практичан рад у групама или 
индивидуално, индивидуализација 
је неопходна код конретног задатка 
за проверу остварености исхода 

Место реализације наставе 
●     Часови се реализују у кабинету за 

информатику- дигиталној учионици 
 

Препоруке за реализацију наставе 
Опште препоруке за реализацију датe 
су у документу “Опште препоруке за 
наставу Информатике и рачунарства у 
основној школи” 

 

Узети у обзир предзнање са којим 

ученици долазе у седми разред и при 

томе бирати: 
 

- за примере из свакодневног живота 

изабрати проблеме који симулирају 

ситуације и проблеме из предмета које 

изучавају у школи или реалних 

ситуација из живота 

- едукативне игре за развијање 
алгоритамског начина 
мишљења. 

 

-Решења логичких задатака 
анализирати, тестирати и нагласити 
значај исправљања грешака приликом 
израде задатка. 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

● праћење остварености 

исхода у стицању знања (40%- 50%) 

● праћење развоја 

вештина 

при изради практичног рада 

на интернету препознају 
уобичајене начине 
коришћења технологије и 
ван школе; 

Обрада звука 

-Формати звучних записа, 
конверзија између 
различитих формата, 
снимање и обрада гласа и 
других звукова 

 

4 
практичан рад на 
снимању и обради звука, 
конвертовању, ефектима 

Обрада видео 
записа 

Снимање видео записа, 
обрада видео секвенци, 
монтажа видео 
материјала у целину 

6 

снимање видео записа 
(дигиталним 
фотоапаратом), обрада 
снимљених видео 
записа у одређеном 
прораму (одсецање, 
брисање, премештање 
делова видео записа, 
додавање ефекета, 
прелази између кадрова, 
прављење насловне и 
завршне стране) 

Израда 
презентација 

Појам презентације, 
пројектовање израде 
презентације, основна 
подешавања,излагање 
презентације 

10 

креирање слике 
рачунарске презентације 
(са текстом, сликама, 
звучним или видео 
записом) , мењање 
распореда слајда, 
анимације објеката и 
прелаза између слајдова 

Цртање и 
графички 
дизајн 

Представљање 
графике у рачунару, 
програм Inkscape () 

10 

 

Цртање основних 
графичких елемената, 
бојење, трансформација, 
креирање текста у 
графичком окружењу, 
креирање спојених 
објеката, специјални 
ефекти 



ученика 

и активност на часу (30-40%) 

● пројектни задатак (20-
30%) 

 

Оквирни број часова по 
темама изражен у % 

 

● Интернет  16%    

●Обрада звука   11%    

● Обрада видео записа  

17%    

● Израда презентација 28%    

● Цртање и графички 

дизајн  28%    

 

 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ - СТОНИ ТЕНИС 

ЦИЉ:  Циљ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за стицањем знања, способност за 

бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом 
и учешћем на такмичењима). 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАКОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

УВОД  1 
Упознавање ученика са циљевима предмета 
изабрани спорт, општим и посебним оперативним 
задацима и програмом рада 

Разговор 

Основни ударци 
 

Усавршавање 
са 4 основна 

става 
1 

Неопходно је да ученици ову прву и основну технику 
што боље усаврше да би ударци добили прави облик 
какав треба да имау и своју праву сврху у тенису 
Метод обуке се састоји у појединачном раду (о зид), и 
у паровима. 
Битно је ученицима показати правилан став и држање 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај тела , 

руку и рекета 
Правилан став 

Backhand – 
контрола 
«чисто» 

2 



Forehand - 
контрола 
«чисто» 

3 

тела и рекета при свакој врсти ударца 
 

Ударци, 
Forhand, 
Backhand 

 

Backhand 
pimple – резана 

лопта 
4 

Forhand pimple 
– резана лопта 

 
5 

 

Oсновни став и одскок 
лоптице 

 

Усавршавање 
основног става, 

прелазак из 
одбране у 

напад 

1 

 
 
И код ове технике обука се изводи појединачно, у 
паровима. Неопходно је да ученици што боље 
савладају технику основног става и кретања лоптице 
због даљег савладавања технике. 
Већ научени ставови се усавршавају од одбрамбеног 
ка нападачком 
 
 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
 

Одскок и 
путања 
лоптице 

2 

Ротација лоптице 

Spin – ротација 
технике ударца  
(увежбавање) 

1 

Паралелно са обуком технике ротације лоптице, 
ученици развијају и одржавају моторичке способности 
битне за овај изабрани спорт. Веома је битно да 
ученици савладају у већој мери технику ротације 
лоптице при ударцу због даљег усавршавања своје 
игре. 
Увежбавање удараца, из одбране прелазак у напад. 
Већ савладано градиво у ранијим разредима се 
увежбава ради даљег усавршавање ротација 
лоптице. 

 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Напад, блок игра, одбрана, 

Spin 
Pop-spin 

Контрола ударца 
 

Spin – резана 
ротација, 
одбрана – 

напад 
(увежбавање) 

 

2 

Pop-spin 
ротација – на 

доле 
(увежбавање) 

 

3 

Spin – ротазија 
постранце (у 

лево, у десно), 
oдбрана – 

напад 

4 



(увежбавање) 
 

Техника 
 

Основне 
технике стоног 

тениса, 
увежбавање у 

променама 
напад - 
одбрана 

 

1 

Код ове технике битно је да ученици схвате значај 
правилног усвајања основне технике која захтева 
добру савладаност предходних техника,а посебно 
савладану технику основног става ради боље 
контроле и покривања стола. 
Веома је важно да ученици усвоје технику основног 
става како би могли да се усредсреде kako да 
правилно изведу технике основних удараца. 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

Блок игра 
Техника напада 

Техника одбране 
Контрола стола 

 

 
Основна 
техника – 

напад, 
(увежбавање) 

 

2 

 
Основна 
техника – 

контрола стола 
(увежбавање) 

 

3 

 
Основна 
техника –
одбрана 

(увежбавање) 
 

4 

 
Основна 

техника – блок 
игра 

(увежбавање) 
 

5 

 

Сервис 

 
Сервис и пријем 

сервиса 
 

1 

Када је сервис у питању, битно је да ученици схвате 
значај правилног сервиса као и како примити сревис 
и адекватно одговорити на њега у зависности од 
врсте сервиса. 
Обратити пажњу на положај рекета при сервису као 
да став и положај руку буду адекватни сервису који 
се врши. 

Објашњење 
Демонстрација 

Мотивација 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

 

 
Учење и 

увежбавањесервиса 
2 



  

Рад ногу и кондиција 
 

 
Рад ногу – вежбе за 

рад ногу 
 

1 

При обради ове технике битно је да ученици већ 
поседују добре моторичке способности. Овај спорт 
изискује специфичне кретње и тражи добру 
координацију и кондицију. 
Јачање абдомена, ногу и раменог појаса 

 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистенција 
Одкораци - искораци 

Скип 
Кратки спринт од и до 

ивице стола( лево-десно) 
Вежбе за абдомен 

 

 
Кондиција - 

стицање кондиције 
 

2 

 
Кондиција – кратки 

спринтеви, вежбе за 
абдомен 

 

3 

 

 

 

 

 

 
Тактичке варијанте са 

сервисом 

 
Увежбавање 

тактичких 
варијанти 
сервиса 

 

1 

У завршној фази обуке, ученици уче тактику и правила 
у игри. 
Како у игри тако и са сервисом (уче  и усавршавају 
разне варијанте сервиса). 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Мотивација 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

Тактички сервис 
Пријем 

 
Учење 

тактичких 
варијанти 

после сервиса 
 

2 

 
Игра појединачно и 

такмичење 

 
Игра 

Појединачно 
и у паровима 

 

1 

Након научених основних и сложенијих елемената 
технике приступа се игри, то јест такмичењу. Кроз сам 
вид игре и такмичења битно је да се поред изграђених 
физичких способности код ученика испоље и што 
лепше морално карактерне особине што је и сам циљ 
и задатак изабраног спорта 

 
Објашњење 

Демонстрација 
Мотивација 
Праћење 

Вредновање 



 
Такмичење 

појединачно и у 
паровима 

 

2 

Препоруке 
Сви положаји тела, руку и 
шака карактеристични за 

стони тенис 
 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Стони тенис 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

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. 

  

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 

 

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. 

 

 
 



 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ – МАЛИ ФУДБАЛ 
 
ЦИЉ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, 
потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да 
стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). - развој и 
одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом).  
Учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта .Пружање неопходних знања из 
изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, 
правила такмичења у спорту, итд.) и њихова примена у пракси. Учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и 
њена примене у пракси.Обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу.Задовољавање социјалних 
потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.Стварање објективних представа ученика о сопственим 
могућностима за учешће у изабраном спорту.Подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и 
такмичења).  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

УПОЗНАВАЊЕ СА 
НАСТАВНИМ 
ПЛАНОМ И 
ПРОГРАМОМ 

-Упознавање ученика са 
наставним планом и програмом 
предмета 
изабрани спорт – мали фудбал 

1 разговор 
Вођење, 
 додавање, 
шутирање лопте; 
 
 
 
 
 
 
Трчање,  
окрети,  
скокови,  
поскоци,  
бочна трчања, 
убрзања, 
спринтеви. 
 
 
Сарадња у групи, 
индивидуална 
иницијатива. 

ТЕХНИКА 
ФУДБАЛА 

-Техника кретања без поседа 
лопте 
-Техника вођења лопте 
-Ударац унутрашњом и 
спољашњом страном стопала 
-Ударац горњим делом стопала 
- Ударац лопте из ваздуха 
ногом и ударци главом 
- Пријем лопте амортизацијом 
- Пријем лопте принципом 
клопке 
- Пријем лопте различитим 
деловима тела 
- Дриблинг унутрашњим делом 
стопала 
- Дриблинг спољашњим делом 
стопала 
- Дриблинг лажно заустављање 
- Техника голмана 
 

12 + 9 

Објашњење 
Демонстрација 
Практично вежбање 
 
 
Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање  



ТАКТИКА 
ФУДБАЛА 

Покривање играча 
Одузимање лопте 
Преузимање играча 
Игра код прекида у одбрани 
Игра код прекида у нападу 
Завршница напада са два и три 
играча 
Убацивање лопте иза бочних 
линија 

7 + 1 

Објашњење 
Демонстрација 
Практично вежбање 
 
 
Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање 

Развој колективног 
духа 
 

ИГРА И 
ПРАВИЛА 
МАЛОГ 
ФУДБАЛА 

Правила малог фудбала и 
суђења утакмица 1 + 5 

Објашњавање  
Практично вежбање 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
Физичко васпитање – изабрани спорт – мали фудбал 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 
УПОЗНАВАЊЕ СА 
НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И 
ПРОГРАМОМ 

   

ТЕХНИКА ФУДБАЛА ФВ.1.1.1. ; ФВ.1.1.2.  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2.  
ТАКТИКА ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2 
ИГРА И ПРАВИЛА 
МАЛОГ ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2. 



    

 
   

 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ – ОДБОЈКА 

Циљ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за 
стицањем знања, способност за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања 
примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). 
 

ТРАЈАЊЕ САДРЖАЈ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

1 УВОД 

Упознавање ученика са циљевима предмета 
изабрани спорт, општим и посебним оперативним 
задацима и програмом рада 

Разговор 

6 Одигравање лопте прстима 

Неопходно је да ученици ову прву и основну 
технику што боље науче.  
Метод обуке се састоји у појединачном раду (о 
зид), у паровима и групно 

Објашњење 
Демонстрација 
Карактеристични одбојкашки 
ставови и положај тела, руку и шака 

5 
Одигравање лопте ''чекићем'' 

подлактицама 

И код ове технике обука се изводи појединачно, у 
паровима и групно. 
Када се ради у паровима може бити и комбиновано 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај тела, руку 
и шака 

5 Сервис 

Паралелно са обуком технике, ученици развијају и 
одржавају моторичке способности и усавршавају 
моторичке форме битне за овај изабрани спорт. 
У овој техници прво се обрађује основни школски 
сервис –одоздо па ''тенис'' сервис, сервис о зид и 
сервис у паровима преко мреже 

Објашњење 
Демонстрација 
Карактеристичан положај тела, руку 
и шака 
Замаси 
Ударци шаком, залети, скокови и 
доскоци 

5 
Примање сервиса и дизање 

лопте за смеч 

Код ове технике битно је да ученици схвате значај 
правилног примања сервиса и подизања за смеч у 
разним комбинацијама, прстима, подлактицама, 
преко главе 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај тела, руку 
и шака из више положаја 
Чучљеви, искораци напред, у 



страну 
Падови 

5 Смечирање 

При обради ове технике битно је да ученици већ 
поседују добре моторичке способности јер ова фаза је 
учење сложенијих и тежих елемената технике. Вежба се 
: смеч, без мреже, смеч на мрежи без скока, залет и 
наскок за смеч и техника смеча у целини 

Објашњење 
Демонстрација 
Залети 
Скокови 
Замаси 
Ударци по лопти 
Доскоци 

3 Блокирање 

Пре него што се реализује сам блок (контакт шаке и 
лопте) треба ученике научити кораку у припремној фази 
блокирања, то јест докорак, прекорак, укрштени корак и 
трчање поред мреже. 
У овој фази се врши обрада појединачног и групног 
(двојни и тројни) блока 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивација 
Праћење 
Вредновање 
Трчање 
Скокови 
Доскоци 

6 
Примена научене технике и 

тактике у игри 

Након научених основних и сложенијих елемената 
технике приступа се игри, то јест такмичењу. У завршној 
фази обуке, ученици уче тактику и правила у игри. 
Кроз сам вид игре и такмичења битно је да се поред 
изграђених физичких способности код ученика испоље 
и што лепше морално карактерне особине што је и сам 
циљ и задатак изабраног спорта 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивација 
Праћење 
Вредновање 
Препоруке 
Сви положаји тела, руку и шака 
карактеристични за одбојку 

 
 
 

ДОМАЋИНСТВО 
ЦИЉ:  Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у формирању 
културе понашања, становања, исхране, одевања и рада као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и 
вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

САВРЕМЕНО 
ДОМАЋИНСТВО И 
ПОРОДИЦА 

Појам домаћинства. 
Појмови: култура,културне 
потребе, навике и 

 
 

- дебата 
- рад у пару 
- групни рад 

Разговор, 
илустрације, посета 
сеоском 



интересовања, уметност... 
Савремено домаћинство и 
његова правилна 
организација. Савремена 
породица, односи у 
породици и њихово 
усклађивање. Услови за 
формирање здраве 
породице и фазе развоја. 

 
 
 
 

       4 

- вршњачка едукација домаћинству, 
активност ван 
учионице 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

Појмови везани за културу 
становања. Породица и 
стан. Функционалне 
целине стана, њихове 
улоге и економично 
коришћење. Технички 
апарати у домаћинству. 
Безбедно руковање 
техничким апаратима у 
домаћинству. Околина 
стана и култура 
становања. Уређивање 
стана, куће, уређивање 
околине и школе. 
Селективно прикупљање и 
одлагање отпада у 
домаћинству. 

10 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- самостални ученички  
   радови 
- групни рад 
- вршњачка едукација 

Разговор, 
илустрације, методе 
практичног рада, 
активност ван 
учионице 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Појмови везани за културу 
одевања. Улога одеће и 
обуће. Материјали од 
којих се прави одећа. 
Природни материјали. 
Вештачки материјали. 
Избор тканине по 
критеријуму својстава 
тканине и намене одеће. 
Одржавање одеће и 

10 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- истраживачки рад 
- вршњачка 
едукацијаРазговор, 
илустрације, посета 
сеоском 
домаћинствуДемонстративно- 
илустративне методе, методе 
практичног рада, активност 



сезонско одлагање одеће 
и обуће. 

ван учионице 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 
(КУПОВИНА, ПУТОВАЊЕ, 
КОМУНИКАЦИЈА) 

Појмови везани за културу 
понашања. Планови и 
расподела буџета. 
Планирање набавке и 
избор артикала. Примена 
комуникационих и 
информатичких 
технологија при куповини. 
Путовање- одабир 
дестинације, планирање 
путовања, резервација и 
куповина карата. 
Припрема за путовање. 
Правила понашања у 
превозу. Савремена 
средства кумуникације. 

12 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- истраживачки рад 
- вршњачка едукација 

Разговор, 
илустрације,  методе 
практичног рада, 
активност ван 
учионице 

 

 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

Циљ наставе изборног предмета свакодневни живот  у прошлости јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 
научну писменост и да напредуј у 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 прошире знања из области опште културе, да се 
оспособе кроз упознавање са начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о 
континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како 
да сагледају себе у контексту ,,другог,, да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене 
садашњости 



ТРАЈАЊЕ САДРЖАЈ ПРОГРАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
2 

   
У  в о  д 

Прецизније одредити појам - свакодневни 
живот и упоредити га са животом у прошлости     

- разговор 
- компарација 
- излиставање примера 

 
 

4 

 
Н о в а ц  и   
б ан к е  -  некад и сад 

Усвање и проширивање знања о улози новца и 
банака некад и сад уз помоћ материјалних и 
писаних извора полазећи од садашњости која је 
ученицима позната ка све даљој прошлости 

- разговор 
- прикупљање исто- 
   ријске грађе 
- објашњења за прикупљени 
   материјал 

 
 

30 

 
Свакодневни 
ж и в о т  у  новом   
в е к у 

Презентовање чињеница о свакодневном  
животу у новом веку кроз прикупљену исто- 
ријску грађу, чиме се обезбеђује веза са 
проучавањем историјских догађаја у оквиру 
обавезног предмета историја.  

-  разговор 
-  писани састави на  
   задате теме 
-  проучавање материјалних  
   доказа 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСМОМ РАЗРЕДУ 
 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У  ОСМОМ РАЗРЕДУ 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,  да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и 
друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

Језик 
 

Граматика  
Српски језик међу другим словенским 
језицима.  
Народни језик и књижевни. Појам 
нормирања.  
Развој српског књижевног језика.  
Развој лексике српског језика. Језици 
националних мањина.  
Језик свакодневне комуникације- 
главне особине. Главне особине 
писаних стилова.  
Синтагме. Зависне предикатске 
реченице.  
Исказивање реченичних чланова.  
Функциjе и значења глаголских 
облика.  
Грађење речи .  
Хомонимија и  
полисемија. Метафора и метонимија. 
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Корелеција унутар предмета и са 
другим предметима (ликовна и 
музичка култура, историја,  
географија, техничко и информатичко 
образовање, биологија) 
  
Примена рачунара у настави  
 
Проблемска настава  
 
Диференцирана настава  
 
Активна настава  
 
Индивидуализована  
настава  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
слушање  
препознавање  
размишљање  
питања  
одговори  
причање  
писање  
уочавање  



Акценатске норме.  
Обнављање и систематизовање 
градива из претходних разреда ради 
припреме за завршни испит.  
Ортоепија  
Проверавање правилног изговора. 
Варирање интензитета, темпа и паузе 
у говору.  
Правопис  
Писање имена из страног језика. 
Генитивни знак.Систематизовање 
обрађених садржаја.  

 
Примена савреманих  
техничких уређаја  
 
Рад у паровима  
 
Самосталан рад ученика  
 
Тематска настава  
 
Тимска настава  
 
Учење учења 
  
Давати прецизне и добро осмишљене 
информације, упутстава и питања 
која подстичу ученике да слободно 
износе своје мишљење  
 
Подстицати ученике да користе 
претходно искуство и знање  
 
Остварити везу узајмног поштовања и 
поверења  
 
Понекад са ученицима планирати 
активности на часу 

истраживање 
 процењивање  
повезивање  
дискусија  
дефинисање  
откривање  
посматрање  
описивање  
препричавање 
износи свога 
мишљења 
аргументовање  
сарађивање 
навођење нових 
примера  
илустровање  
глума  
исправљање  
упоређивање  
рецитовање  
читање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност  
 

 

Лектира  
Лирика  
Епика  
Драма  
Нучнопопуларнии информативни 
текстови  
 
 
Тумачење текста  
Оспособљавање ученика за 
самосталну анализу анализу 
књижевног дела. Упућивање у 
коришћење одабране литературе о 
делима и писцима. Развијaње 
критичког односа у проблемском 
приступу делу и писцу. 
Систематизовање знања.  
Књижевнотеоријски појмови  
(метонимија, рефрен, антитеза, 
асонанца и алитерација;  
љубавна народна лирика, народна и 
ауторска љубавна песма,  
поема, балада,  романса, спев, 



путопис, мемоари есеј; трагедија, 
трагично, протагонист и антагонист, 
разрешење сукоба, катарза, сценски 
знакови, режија, телевизијска драма) 
 
Систематизација књижевнотеоријских 
појмова.  
Функционални појмови  
Читање  
Усавршавање изражајног читања.  
Вежба у „летимичном читању“.  
Допунски избор текстова  
и  
Избор из књига,часописа и 
енциклопедија за децу  

 
 
 

Језичка 
култура  

 

Облици усменог и писменог 
изражавања  
Причање  
Интерпретативно препричавање  
Расправа  
Реклама  
Репортажа  
Усмена и писмена вежбања  
Вежбања у причању о доживљајима, 
интерпретативном препричавању, на 
аргументативном тексту, писању 
расправе, критичког приказа, 
синатксичке, лексичке, ортоепске 
вежбе. 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Српски језик 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештиначит
ања и 

СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи 

СЈ.2.1.1.чита текст користећи 
различите стратегије читања: 

СЈ.3.1.1.проналази, издваја и упоређује 
информације из два дужа текста 



разумевања
прочитаног 

 

СЈ.1.1.2. разликује уметнички и 
неуметничкитекст; 
умедаодредисврхутекста: 
експозиција (излагање), дескрипција 
(описивање), нарација 
(приповедање), аргументација, 
пропаганда 
СЈ.1.1.4.разликујеосновнеделоветекс
та и књиге,наслов, поднаслов, 
наднаслов, основнитекст, поглавље, 
пасус, фуснота, садржај, предговор, 
поговор);  препознајецитат, 
служисесадржајемдабипронашаоодр
еђенидеотекста 
СЈ.1.1.6.разликује у 
текстуглавноодспоредног 
СЈ.1.1.7.повезујеинформације и 
идејеизнете у тексту, 
уочавајасноисказанеодносе 
(временскислед, средство-циљ, 
узрок-последица) и 
изводизакључакзаснованнаједностав
нијемтексту.  
СЈ.1.1.8.чита једноставне 
нелинеарне елементе текста: 
легенде, табеле, дијаграме, 
графиконе  

„летимично читање“; читање „с 
оловком у руци“  
СЈ.2.1.2.познајеврстенеуметничкихтекс
това (излагање, техничкиопис, 
техничкоприповедање)  
СЈ.2.1.3.препознаје и 
издвајајезичкасредствакарактеристичн
азаразличитефункционалнестилове 
СЈ.2.1.5.проналази, издваја и 
упоређујеинформацијеиздвакраћатекст
аиливишењих 
(премадатимкритеријумима)  
СЈ.2.1.6.разликујечињеницуодкоментар
а, 
објективностодпристрасностинаједност
авнијимпримерима 
СЈ.2.1.7. препознаје став аутора 
неуметничког текста и разликује га од 
другачијих ставова изнетих у тексту  

сложеније структуре или више њих 
СЈ.3.1.2.издвајакључнеелементе и 
резимиратекст 
СЈ.3.1.4.чита и 
тумачисложенијенелинеарнеелементете
кста: вишеструкелегенде, табеле, 
дијаграме 
СЈ.3.1.3.издваја из текста аргументе у 
прилог некој тези или аргументе против 
ње; изводи закључке засноване на 
сложенијем тексту 

Писменоизра

жавање 

 

СЈ.1.2.1.зна и користиобаписма 

(ћирилицу и латницу)  

СЈ.1.2.2.састављаразумљиву, 

граматичкиисправнуреченицу 

СЈ.1.2.3.састављатекст и 

умедагаорганизује у смисаонецелине ( 

уводни, средишњи и завршнидеотекста)  

СЈ.1.2.4.умедапрепричатекст 

СЈ.1.2.6.владаосновнимжанровимаписан

екомуникације; састављаписмо, 

попуњаваразличитеобрасце и 

формуларе, i-mail порука 

СЈ.2.1.1.састављаекспозиторни, наративни 

и дескриптивнитекст, којијецеловит и 

кохерентан 

СЈ.2.1.2.састављавест, реферат и извештај 

СЈ.2.1.3.писањенајаведогађаја, 

обавештења, интервјуа 

СЈ.2.1.4.сажимањетекста и писањерезимеа 

СЈ.2.1.5. зна правописну норму и 
примењује је у већини случајева  

СЈ.3.2.1.организујетекст у логичне и 

правилнораспоређенепасусе; 

одређујеприкладаннасловтексту и 

поднасловеделовиматекста 

СЈ.3.2.4.пишерезимедужег 

и/илисложенијегтекста 

в) зна и доследнопримењује 

правописнунорму 

СЈ.3.2.5.састављааргументованитекст 

СЈ.3.2.3.пише приказ, репортажу или 
расправу  



СЈ.1.2.7.знадасеслужиПравописом 

(школскимправописом)  

СЈ.1.2.9.препознајетехничко и 

сугестивноприповедање и описивање 

 има изграђену језичку толеранцију и 
негативан став према језику 
дискриминације и говору мржње  

Граматика 
 

СЈ.1.3.1.знаособине и врстегласова; 

делиречнаслогове у 

једноставнијимпримерима; 

примењујекњижевнојезичкунорму у 

везисагласовнимпроменама 

СЈ.1.3.2.препознајесинтаксичкејединице 

(реч, синтагму, предикатску и 

комуникативнуреченицу)  

СЈ.1.3.7. разликује основне врсте 
независних реченица (обавештајне,  
упитне, заповедне...  

СЈ.1.3.8.разликујеосновневрстенапоредн

иходноса ( саставни, раставни, 

супротни)  

СЈ.1.3.5.одређујереченичне и 

синтагматскечланове у школским 

(типичним) примерима 

СЈ.1.3.8.препознавањеконгруенције 

СЈ.1.3.9.препознавањепадежнесиноними

је 

СЈ.1.3.11. уочава разлику између 
књижевне и некњижевне 
акцентуације  

СЈ.2.3.1.одређујеместоакцента у речи; 

знаосновнаправилаакценатскенорме 

СЈ.2.3.3.познајегласовнепромене 

СЈ.2.3.5.препознајеподврстесинтаксичкихје

диница (врстесинтагми, независних и 

зависнихпредикатскихреченица)  

СЈ.2.3.6. одређује реченичне и  
синтагматскечланове у 

сложенијимпримерима 

СЈ.2.3.7.препознајеглавназначењападежа у 

синтагми и реченици 

СЈ.2.3.8.препознајеглавназначења и 

функцијеглаголскихоблока 

СЈ.2.3.4. препознаје основне начине 
грађења речи (извођење, слагање, 
комбинована творба, претварање)  

СЈ.3.3.1.делиречинаслогове у 

сложенијимслучајевима 

СЈ.3.3.3.зна и у 

свомговорупримењујеакценатскунорму 

СЈ.3.3.5.познаје и 

именујеподврстесинтаксичкихјединица 

(врстесинтагми, независних и 

зависнихпредикатскихреченица)  

СЈ.3.3.6.познаје главна значења падежа 
и падежне синонимије 
СЈ.3.3.4.познајеподврстеречи; 

користитерминологију у везисаврстамаречи 

и њиховимграматичкимкатегоријама 

СЈ.3.3.2. познаје главна значења 
глаголских облика  

Лексика 

 
СЈ.1.3.12.познајеосновнелексичкепојаве: 

једнозначност и вишезначностречи; 

основнелексичкеодносе: синонимију, 

антонимију, хомонимију 

СЈ.1.3.16.служисеречницима, 

приручницима и енциклопедијама 

СЈ.1.3.15. одређује значења непознетих 

речи и израза на основу њиховог састава 

и/ или контекста у коме су употребљени 

СЈ.2.3.9.познајеметонимијукаолексичкимех

анизам 

СЈ.2.3.11.одређујезначењанепознатихречи 

и изразанаосновуњиховогсастава и 

контекста у комесуупотребљени 

СЈ.2.3.10.зна значења речи и 
фразеологизама који се јављају у 
медијским текстовима намењеним 
младима и правилно их употребљава  

СЈ.3.3.7.служисеречницима, приручницима и 

енциклопедијама 

СЈ.3.3.7.одређујезначењанепознатихречи и 

изразанаосновуњиховогсастава и контекста у 

комесуупотребљени 

СЈ.3.3.8. зна значења речи и 
фразеологизама у научнопопуларним 
текстовима намењеним младима и 
правилно их употребљава  



(једноставни случајеви)  

Народни и 

књижевнијез

ик 
 

 

 

СЈ.1.3.17.знаосновнеподатке о 

историјијезика 

(језикСловенадонастанкаглагољице и 

ћирилице)  

СЈ.1.3.20.имапозитиванставпремадијалек

тима 

СЈ.1.3.21. разуме важност књижевног 
језика за живот заједнице и за лични 
развој 

  

Књижевност 

СЈ.1.4.1.повезујенасловепрочитанихкњи

жевнихделасаименимаауторатихдела 

СЈ.1.4.2.разликујетиповекњижевногства

ралаштва ( усмена и 

ауторскакњижевност)  

СЈ.1.4.3.разликујеосновнекњижевнеродо

ве:лирику, епику и драму 

СЈ.1.4.4.препознајеврстестиха (римовани 

и неримовани; осмерац и десетерац)  

СЈ.1.4.6.препознајепостојањестилскихфи

гура у књижевноуметничкомтексту 

(алегорија)  

СЈ.1.4.7.уочавабитнеелементекњижевно

уметничкогтекста: мотив, тему, фабулу, 

место и времерадње, лик...  

СЈ.1.4.8.способанјезаестетскидоживљају

метничкихдела 

СЈ.1.4.9.има изграђену потребу за 
читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, 
књижевно и уметничко наслеђе  

СЈ.2.4.1.повезуједелоизобавезнелектиресав

ременом у којемјенастало и 

савременомкојесеузимазаоквирприповедањ

а 

СЈ.2.4.2.повезујенасловдела и род, врсту и 

ликиздела; препознајерод и 

врстунаосновуодломака, ликова, 

карактеристичнихситуација 

СЈ.2.4.5.препознаје и 

разликујеодређенестилскефигуре 

(алегорија)  

СЈ.2.4.6.одређујемотиве, идеје, 

композицију, форму, карактеристикелика 

(психолошке, етичке) и 

њиховумеђусобнуповезаност 

СЈ.2.4.7.разликовањеобликаказивања- 

унутрашњимонолог 

СЈ.2.4.9.умедаводиднавник о 

прочитанимкњигама 

СЈ.2.4.8. уочава разлику између 
препричавања и анализе дела  

СЈ.3.4.1.наводинасловдела, аутора, род и 

врстунаосновуодломака, ликова, 

карактеристичнихтема и мотива 

СЈ.3.4.2.издвајаосновнеодликекњижевнихрод

ова и врста у конкретномтексту 

СЈ.3.4.4.проналази и именујестилскефигуре; 

одређујефункцијустилскихфигура у тексту 

СЈ.3.4.5.одређује и именујеврстустиха и 

строфе 

СЈ.3.4.6.тумачиразличитеелементекњижевно

уметничкогделапозивајућисенасамодело 

СЈ.3.4.8. повезује књижевноуметничке 
текстове са другим текстовима који се 
обрађују у настави 

 
 
 
 
 
 
 



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Циљнаставе 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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Introduction 

 
-садашња времена: 
Present simple Tense, Present 
Continuous Tense 
-називи спортова 
- изражавање свиђања и несвиђања 
- типичан дан у школи. 
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Уводни часови предвиђени су да 
подстакну ученике да користе и 
обнове већ стечена знања из 
предходних разреда.Употребом 
различитих активности ученици се 
припремају за предстојеће 
градиво. 

Рад у паровима, малим 
и великим групама 
(мини-дијалози, игра по 
улогама, симулације 
итд. 
 
Мануалне активности 
(израда паноа, 
презентација, зидних 
новина, постера за 
учионицу или 
родитеље и сл.) 
 
 Вежбе слушања 
(према упутствима 
наставника или са 
траке повезати појмове 
у вежбанки, додати 
делове слике, допунити 
информације, 
селектовати тачне и 
нетачне исказе, 
утврдити хронологију и 
сл.) 
 
Повезивање звучног 
материјала са 
илустрацијом и 
текстом, повезивање 
наслова са текстом или 

Problems 

- прошла времена:Past Simple, Past 
Continuous, Present perfect 
-одређени и неодређени члан 
-придеви који описују нечији изглед 
или карактер 
- А Christmas Carol- божићна прича 
Чарлса Дикенса 
-дискусија везана за насиље у школи 
-поп музика 
-Пут свиле 
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У циљу унапређивања квалитета и 
квантитета језичког материјала, 
настава страног језика заснива се 
и на социјалној интеракцији; рад у 
учионици и изван 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. 
Садржаји ове тематске целине 
повезани су са географијом. 

Place and 
time 

-изражавање будућности  
- Will, going to, present continuous 
- први кондиционал 
-прављење планова 
-делови града 
-унутрашњи сат  
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наставник мора бити сигуран да је 
схваћено значење поруке 
укључујући њене културолошке и 
васпитне елементе као и елементе 
који воде што бољој 
социјализацији ученика;  



-инсекти 
- образовање у САД 
 
 

битно је значење језичке поруке;  
 наставник и даље ученицима 
скреће пажњу и упућује их на 
значај граматичке прецизности 
исказа;  
 знања ученика мере се јасно 
одређеним релативним 
критеријумима тачности и зато 
узор није изворни говорник; 

пак именовање наслова 
. 
 
 Заједничко прављење 
илустрованих и писаних 
материјала 
(извештај/дневник са 
путовања, рекламни 
плакат, програм 
приредбе или неке 
друге манифестације) 
 
 
 
проналажење 
недостајуће речи 
(употпуњавање низа, 
проналажење ''уљеза'', 
осмосмерке, укрштене 
речи, и слично),  
 
 повезивање краћег 
текста и реченица са 
сликама/илустрацијама, 
попуњавање 
формулара (пријава за 
курс, претплату на 
дечији часопис или сл, 
налепнице за кофер), 
 
писање честитки и 
разгледница,  
 
 писање краћих 
текстова. 
 
разумевање краћег 
писаног текста,  
 

 
Risks 

 
 
-знаци упозорења и обавештења 
-други кондиционал 
-давање савета  
-грађење именица, глагола, и 
придева 
-супер вулкан 
-квиз  
-делови Уједињеног Краљевства 
-тектонске плоче 
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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; 

Can I ask…? 

-медији 
-занимања 
-упитни облици 
-герунд 
-предлози 
-фразални глаголи 
-писање формалног писма 
-позоришни комад  
-тинејџери и новац 
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усвајање језичког садржаја 
циљаним и осмишљеним 
учествовањем у друштвеном чину;  
 поимање наставног програма као 
динамичне, заједнички 
припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности;  
наставник је ту да омогући приступ 
и прихватање нових идеја;  
ученици се третирају као 
одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чину 

 
Buying and 

selling 

 
-пасив 
-модални глаголи у пасиву 
-предлози 
-куповина карата 
-новац и путовање 
-необична места за одмор 
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-наставник и даље ученицима 
скреће пажњу и упућује их на 
значај граматичке прецизности 
исказа 



-описивање хотела 
-прошли партицип 
 

 усмено изражавање,  
 
писмено изражавање,  
 
усвојеност лексичких и 
синтаксичких садржаја, 
 
  усвојеност 
граматичких структура, 
 
  правопис,  
 
 залагање ученика на 
часу,  
 
 израда домаћих 
задатака и пројеката 
(појединачних, у пару и 
групи). 

Protest 

-људска и грађанска права 
-управни и неуправни говор 
-питања у неуправном говору 
-фразални глаголи 
-Romeo and Juliet – део трагедије 
-Оксфорд и Кембриџ 
-политика и власт 
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уџбеници постају извори активности и 
морају бити праћени употребом 
аутентичних материјала;  
учионица постаје 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; 

 
 
 
 

Музичка култура 
ЦИЉ:   
Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих стандарда образовних  постигнућа , да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују  са другима , развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје , као и да 

- упознају  музичку културу кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха  
- развију музикалност и креативност 
- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Знање и 
разумевање 

-Музичко- сценски жандрови 
(опера,оперета, балет ,мјузикл 
,стилизоване игре и друштвени плесови ) 

17 - аудитивна 
- дијалошка 
- монолошка 

-усвајање знања 
- слушање музике 
- уочавање сличности 



-Музичко –сценска раздобља 
(романтизам , музика 20.века,музика у 
Србији у19.веку и у првој половини 20. 
века,џез  
 

- демонстративна 
-рад у групи 
-мултимедијални приказ 
-фронтални рад 
-индивидуални рад 
 

 

и разлика између 
појединих музичких 
жанрова 
-повезивање старих и 
нових знања 
- разговор  
- препознавање 
музичких дела и 
композитора 
-певање песама по 
слуху и по нотном 
запису 
-свирање 
једноставнијих 
композиција 
 
-стварање 

Слушање 
музике 

-Слушање музичких примера различитих 
музичко-сценских жанрова  
-Слушање музичких примера различитих  
музичко- сценских раздобља 
 
 
 

9 

- аудитивна 
- демонстративна 
-групни рад 
-индивидуални рад 
-мултимедијални приказ 
-фронтални рад 

Музичко 
извођење 

-Обнављање елемената музичке 
писмености 
-певањем и свирањем упознајемо 
музику(химне ,народне песме , 
староградске песме ,примери различитих 
музичко- сценских жанрова,дечије 
забавне песме) 
 

5 

 
 
 
 
 
 
- аудитивна 
- дијалошка 
- монолошка 
- демонстративна 
-практичан рад 
-фронтални рад  
-индивидуални рад 
-рад у групи 
 

Музичко 
стваралаштво 

- Подстицање музичке креативности кроз 
импровизацију на доступним 
инструментима. 
- Стварање дечјих композиција 

3 

- дијалошка 
 - демонстративна 
-практичан рад 
-рад у групи 
-индивидуални рад 

 



 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 Музичка култура 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Знање и 
разумевање 

Ученик уме да : 
1.1.1 препозна основне елементе музичке 
писмености 
1.1.2 опише основне карактеристике: 
 -музичких инструмената и састава 
 -историјско стилских периода 
 -музичких жанрова 
 -народног стваралаштва 
 
 

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 
 
 

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, нпр. музички 
поступак доводи у везу са жењеним 
ефектом 
 
 

Слушање музике  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 

 

Ученик уме да : 
2.2.1 опише и анализира 
карактеристике звучних примера 
кроз садејство опажених музичких 
елемената, нпр. узбуркана 
мелодија као резултат 
специфичног ритма, темпа, 
агогике, динамике, интервалске 
структуре 
2.2.2 препозна структуру 
одређеног жанра 
 

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 
примене различитих облика 
музичког фолклора 
 

 



Музичко 
извођење 

1.3. Ученик уме да : 
1 пева једноставне дечије, народне и 
популарне композиције 
1.3.2 изводи једноставне дечије, народне и 
популарне композиције на бар једном 
инструменту 
 

 Ученик уме да : 
3.3.1 изведе разноврсни музички 
репертоар певањем и свирањем као 
солиста и у школским ансамблима 
 

 

Музичко 
стваралаштво 

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 
 

 Ученик уме да : 
3.4.1 осмишља пратеће аранжмане 
за орфов инструментариј и друге 
задате инструменте 
3.4.2 импровизује или компонује 
мање музичке целине ритмичке и 
мелодијске у оквиру различитих 
стилова и жанрова 
3.4.3 осмисли музику за школску 
представу, приредбу или 
перформанс 

 
 
 



 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Циљ наставе ликовне културе јесте  да се ученици оспособе да опажају и представљају слободне композиције, визуелне 
метафорике, контраста, јединства и доминанте у простору, фантастике, формирају навике за виши ниво културе рада, 
квалитет производа и слободног времена и да се ликовно - визуелно описмене, развију креативне способности, 
припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад односно за различита занимања 
 

Трајање Садржај Начин и поступак остваривања Активности 

1 Акционо сликање 
Тему остварити без унапред одређеног плана имајући у виду 
склоност ученика ка оваквим активностима 

слободно сликање 

1+1 
Ритмичко хармонијска композиција 
чистог односа боје и форме 

Користити стечено искуство о ритму и могућности ослобађања 
ликовног дела од описа предмета или фигуре 

слободно сликање 

1+1 
Систем низања скупова, линија, 
боја, облика, волумена према 
одређеној схеми 

Комбиновати дати скуп геометријских бојених површина.  
Садржај повезати са сликарством В. Кандинског 

цртање 
сликање 

5+2 

Амблем, симбол знак, 
персонификација, алегорије, 
херолдика, боја, облик као симбол, 
пиктограми 

Остваривање ове теме црпимо из савремене комуникације и 
технологије а повезати са искуством из 6. разреда. Значај ове 
теме истаћи кроз тумачење амблема, симбола, знака..., а 
градиво повезати са српским језиком и историјом 

дечији рад 
цртање 
сликање 

1 
Контраст као средство ликовног 
израза 

У савременој уметности се јављају ове ликовне појаве које 
треба да учинимо разумљивим кроз примену истих 

цртање 
сликање 

1 
Јединство као основна вредност 
композиције 

Одредити појам хармоније као међусобни склад елемената и 
применити у раду 

цртање 
сликање 

1+2 Статичко и динамичко јединство 
Предочити поступке који доводе до уједињења свих ликовних 
елемената по њиховом карактеру у композицију 

цртање 
сликање 

1+1 Јединство и равнотежа 
Користећи претходно знање размотрити употребу ликовних 
елемената у остваривању равнотеже у композицији 

цртање 
сликање 

2+1 Јединство израза 

Карактеристика која доводи до препознатљивости у ликовном 
изражавању. Посматрати дела савремених уметника и 
упоредити 

цртање 
сликање 

2+1 Сродност ликовних вредности 
Уочити сродност појединих ствари (столице, лишће) које нас 
окружују и применити их у ликовном изражавању 

цртање 
сликање 

2+1 
Динамика као услов за повезивање 
разнородних елемената 

Појам динамике тумачити као наглашену вредност у 
композицији, истицање најбитнијег, оног што је у центру пажње. 
У даљем самосталном раду покушати применити доминанту 

цртање 
сликање 

4 
Реални облици у нереалним 
условима 

Показати нове могућности ликовног изражавања у савременом 
свету 

цртање 
сликање 

2 
Слободно компоновање и 
фантастика 

Објаснити појмове: фантастика, имагинација, надреализам... 
Показати дела Хијеронимуса, Боша, Салвадора Далија (утваре) 

цртање 
сликање 



НАЗИВ ОБЛАСТИ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 
 
 
СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ 

    
Ученик/ца уме да: 
•разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике  
•описује свој ради ирадове 
других (исказује своје 
утиске о радовима) 
•описује разлике које 
уочава на уметничким 
радовима 
 

Ученик/ца уме да: 
•познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 
уметности 
• образлаже свој рад и 
радове других (на основу 
коришћених техника, 
ликовних елемената, идеја и 
мотива) 
 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности класичних 
и савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
•користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из визуелних 
уметности  када 
образлаже свој рад и 
радове других 

Ученик/ца уме да: 
• одабира адекватна 
средства (медиј, 
материјал, технику, 
поступак) помоћу 
којих ће на најбољи 
начин реализовати 
своју (одабрану) 
идеју 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
•уочава међусобну 
повезаност 
елемената, принципа 
и садржаја на свом 
раду и радовима 
других 



 
 
ВИЗУЕЛНА 
МЕТАФОРИКА И 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Ученик/ца уме да: 
•  разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
(цртање, сликање) 
•описује свој ради ирадове 
других  
• зна да наведе различита 
занимања за која су 
потребна знања и вештине 
стечене учењем у 
визуелним уметностима 
(нпр. Дизајнер) 
 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 
уметности(цртање, сликање, 
колаж) 
•образлаже свој рад и 
радове других (тематски и 
технички) 
•лоцира одабрана уметничка 
дела у историјски и 
друштвени контекст 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности класичних 
и савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
(цртање, сликање, 
колаж, интернет, 
видео)   
• користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из визуелних 
уметности (примерене 
узрасту и садржају) 
када образлаже свој 
рад и радове других 
• описује потребна 
знања и вештине који 
су неопходни у 
занимањима везаним 
за визуелне уметности 

•Ученик/ца уме да: 
одабира адекватна 
средства (медиј, 
материјал, технику, 
поступак) помоћу 
којих ће на најбољи 
начин реализовати 
своју (одабрану) 
идеју 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
•уочава међусобну 
повезаност 
елемената, принципа 
и садржаја на свом 
раду и радовима 
других 
•описује потребна 
знања и вештине који 
су неопходни у 
занимањима везаним 
за визуелне 
уметности 
•разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота 

 

Ученик/ца: 
• разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
•влада појмовима:   
 изводи дводимензионалне 

Ученик/ца уме да: 
•познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 

• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 

• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 



КОНТРАСТ, 
ЈЕДИНСТВО И 
ДОМИНАНТА 
У ПРОСТОРУ 

и тродимензионалне 
радове 
• зна да наведе различита 
занимања за која су 
потребна знања и вештине 
стечене учењем у 
визуелним уметностима ( 
нпр. Архитектура) 
зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

уметности 
•образлаже свој рад и 
радове других 
•лоцира одабрана уметничка 
дела у историјски и 
друштвени контекст 

• користи тачне термине 
(нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних 
уметности (примерене 
узрасту и садржају) када 
образлаже свој рад и 
радове других 
•описује потребна знања 
и вештине који су 
неопходни у занимањима 
везаним за визуелне 
уметности 

• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
• уочава међусобну 
повезаност елемената, 
принципа и садржаја на 
свом раду и радовима 
других 
• анализира одабрана 
уметничка дела у 
односу на време 
настанка и према 
културној припадности  
разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота 

 

 
СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ  И 
ФАНТАСТИКА 

Ученик/ца уме да: 
• разликује и користи (у 
свом раду) основне медије, 
материјале и технике 
•влада појмовима:   
 изводи дводимензионалне 
и тродимензионалне 
радове 
 •  зна да наведе различита 
занимања за која су 
потребна знања и вештине 
стечене учењем у 
визуелним уметностима ( 
нпр. Архитектура) 
зна неколико примера 
примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи (у свом 
раду) основне изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, техника 
и материјала визуелних 
уметности 
 • образлаже свој рад и 
радове других 
• лоцира одабрана 
уметничка дела у историјски 
и друштвени контекст 

Ученик/ца уме да: 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности класичних 
и савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
• користи тачне 
термине (нпр. 
текстура, ритам, 
облик...) из визуелних 
уметности (примерене 
узрасту и садржају) 
када образлаже свој 
рад и радове других 
• описује потребна 
знања и вештине који 
су неопходни у 
занимањима везаним 

Ученик/ца уме да: 
 • познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
• изводи радове са 
одређеном намером 
користећи основне 
визуелне елементе и 
принципе да би 
постигао одређени 
ефекат 
• уочава међусобну 
повезаност 
елемената, принципа 
и садржаја на свом 



за визуелне уметности 
користи друга места и 
изворе (нпр. 
библиотека, 
интернет...) да би 
проширио своја знања 
из визуелних 
уметности 

раду и радовима 
других 
• анализира 
одабрана уметничка 
дела у односу на 
време настанка и 
према културној 
припадности  
разуме међусобну 
повезаност и утицај 
уметности и других 
области живота 
 

 
 

Историја 
ЦИЉ:   
Циљ наставе историје је 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. Сврха 
наставе историје је и 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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Свет у другој 
половини 19. 
и поч.20.века 

 
-Међународни односи у другој 
половини 19. и почетком 20. 
века. 
- Промене у привреди и 
друштву и културни развој 
крајем 19. И поћетком 20. 
века 
-Велике силе и балканске 
државе 
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-наративна метода 
 - дијалошка методa 
 - илустративна метода  
- текстуална метода 
-исписивање осн.појмова на табли  
-припремање задатака за вежбање и 
утврђивање градива 
 -континуирано припремање за часове и 
 планирање на месечном и годишњем 
нивоу 

- активно слушање  
 
 
- учешће у разговору 
 
 
 - читање текстова 
 
 
 - посматрање 
илустрација 
 Србија, Црна -Србија од 1878.-1903. 14 наративна метода  



Гора и Срби у 
Хабзбуршком 
и Османском 

царству  

-Србија од 1903.-1914. 
-Друштво и привреда 
независне Србије 
-Црна Гора од 1878. -1914. 
-Срби у Хабсбуршкој 
монархији 
-Срби у Босни и Херцеговини 
-Срби у Османском царству 
-Балкански  ратови 

- дијалошка метода 
 - илустративна метода 
 - текстуална метода  
-филм 
-коришћење различитих врста 
дидактичког материјала: 
илустрације,шеме,графикони... 
 -коришћење историјске карте и 
историјског атласа на часовима 

 
 - анализа стрипа или  
 
филма 
 
 
 
 
 
-гледање 
видео материјала 
 
 
-активно слушање 
 
-учешће у разговору 
 
-гледање 
илустрација 
 
-гледање 
графикона 
 
 
-читање текстова 
 
-бележење у свеску 
 
 
 
 

Први светски 
рат и 

револуција у 
Русији 

-Свет у Великом рату 
-Човек у рату 
-Револиција у Русији 
-Крај Великог рата 
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-наративна метода 
 - дијалошка метода  
- илустративна метода 
 - текстуална метода  
-филм  
- посета музеју,...  
- постепено увођење ученика у главне 
појмове историје као науке 

Србија и Црна 
Гора  у Првом 
светском рату 

-Србија и Црна Гора у 
Великом рату 
-Искорак ка Југославији 
и завршне војне операције 9 

-наративна метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
филм .. 
 - постепено увођење ученика у главне 
појмове историје као науке 

Свет између 
Првог и 
Другог 

светског рата 

 
-Прилике у свету после 
Великог рата, Друштво 
народа 
-Економске, друштвене и 
културне прилике 
-Свет између демократије и 
тоталитаризма 
-Свет на путу ка новом рату 
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наративна метода 
 - дијалошка метода 
 - илустративна метода  
- текстуална метода  
-упућивање ученика на коришћење 
додатне литературе, енциклопедија, 
интернета... 
 -консултације са наставницима сродних 
предмета 
 -подстицање креативног и критичког 
мишљења код ученика у настави 
 -корелација са сродним предметима 

Југословенска 
краљевина 

 
-Краљевина СХС од 1918. -
1929. год.  

6 
- наративна метода 
 - дијалошка метода  
- илустративна метода 



- Краљевина југославија од 
1929.- 1941. год. 

 - текстуална метода 
 -филм  
-коришћење различитих врста 
дидактичког материјала: 
илустрације,шеме,графикони.. -
коришћење историјске карте и 
историјског атласа на часовима 

Други светски 
рат – тотални 

рат 

-Доминација сила Осовине-
преломне године 1939.-1943. 
-Победа АФК 
-Последице рата, 
губици,технологија смрти, 
живот у рату 
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- наративна метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
- филм  
 - постепено увођење ученика у главне 
појмове историје као науке 

Југославија у 
другом 

светском рату 

-Априлски рат и последице 
пораза 
-Отпор, устанак и грађански 
рат- 
-Југословенско ратиште и 
завршна фаза рата 1943-
1945.год. 
-Биланс рата и допринос 
Југославије победи над 
фашизмом 
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-коришћење различитих врста 
дидактичког материјала: 
илустрације,шеме,графикони.. 
-коришћење историјске карте и 
историјског атласа на часовима  
- наративна метода 
 - дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода 

Свет после 
Другог 

светског рата 

-Послератни свет и његове 
супротности 
-Друштвено економски развој 
света 
-Европске интеграције 
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- наративна метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода 
 - стрип или филм -коришћење 
различитих врста дидактичког 
материјала: 
илустрације,шеме,графикони..  
-стално коришћење историјске карте и 
историјског атласа на часовима 



Југославија 
после Другог 
светског рата 

-Нова власт,проглашење 
републике,изградња новог 
друштвеног поретка 
-Друштвено економски 
односи и политички развој 
-Друштвена криза и пораз 
Југославије 
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- наративна метода  
- дијалошка метода  
- илустративна метода  
- текстуална метода  
- стрип или филм  
-упућивање ученика на коришћење 
додатне литературе, енциклопедија, 
интернета.. 
 -консултације са наставницима сродних 
предмета  
-подстицање креативног и критичког 
мишљења код ученика у настави  
-корелација са сродним предметима 
. 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 ИСТОРИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Свет у другој половини XIX 
И почетком XX Века 

ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи 
основне процесе, појаве и догађаје из опште и 
националне историје.  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне 
историје 
ИС.1.1.8. . именује најважније појаве из опште 
историје 
ИС. 1.1.10. уме да наведе узроке и последице 
најважнијих појава из прошлости 
  
ИС. 1.2.1 препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч 
 
 ИС. 1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој 
је наведена легенда 
 
 ИС.1.2.7.зна да исте истроријске појаве могу 
различито да се тумаче 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски 
феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским перуидом 
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. 3.1.1. уме да примени знање из историјске 
хронологије 
ИС.3.1.2.  уме да објасни специфичност важних 
историјских појмова и да их примени у 
одређеном контексту 
ИС.3.2.6 уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 

Србија, Црна Гора и Срби 
у Хабсбуршком и 
Османском царству од 
берлинског конгреса до 

ИС. 1.1.7. . именује најважније појаве из националне 
историје 
 ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и опште 
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.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) 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf


Првог светског рата  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој је наведена легенда 
 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице 
важних историјских феномена у националној 
историји 
 ИС.2.2.1. ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је реч на 
основу садржаја карактеристичних писаних 
историјских извора 
 

 
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.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 

Први светски рат и 
револуција у Русији 

ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи 
основне процесе, појаве и догађаје из опште и 
националне историје.  
ИС.1.1.8. . именује најважније појаве из опште 
историје 
ИС. 1.1.10. уме да наведе узроке и последице 
најважнијих појава из прошлости 

 

 
 ИС. 1.2.1 препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч 
ИС.1.2.7.зна да исте истроријске појаве могу 
различито да се тумаче 

 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски 
феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским перуидом 
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност 

 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 специфичност важних 
историјских појмова и да их примени у 
одређеном контексту 

 
 ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 
 

 

Србија и Црна Гора у 
Првом Светском рату 

ИС. 1.1.7. именује најважније појаве из националне 

историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и опште 
историје 
 ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој је наведена легенда 

 

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.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних писаних 
историјских извора 

 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.3.1.4. разуме на који начин су повезане 
појаве из националне, регионалне, опште 
историје 

 
 ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 
 

 

 
Свет између Првог и 
Другог светског рата 

ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи 
основне процесе, појаве и догађаје из опште и 
националне историје.  
ИС.1.1.8. . именује најважније појаве из опште 
историје 
ИС. 1.1.10. уме да наведе узроке и последице 
најважнијих појава из прошлости  
ИС.1.2.1 препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних, 

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.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 специфичност 
важних историјских појмова и да их примени у 
одређеном контексту 
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
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материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч 
ИС.1.2.7.зна да исте истроријске појаве могу 
различито да се тумаче 
 
 

 

тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 
 

 

Југословенска 
Краљевина 

ИС. 1.1.7. именује најважније појаве из националне 

историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и опште 
историје 
 ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој је наведена легенда 

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.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних писаних 
историјских извора 

 

 

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. 3.1.3.  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.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 
 

 Други светски рат-
тотални рат 

ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи 
основне процесе, појаве и догађаје из опште и 
националне историје.  
ИС.1.1.8. . именује најважније појаве из опште 
историје 
ИС. 1.1.10. уме да наведе узроке и последице 
најважнијих појава из прошлости  
ИС. 1.2.1 препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч 
ИС.1.2.7.зна да исте истроријске појаве могу 
различито да се тумаче 

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.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 специфичност 
важних историјских појмова и да их примени у 
одређеном контексту 
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 

Југославија у Другом 
светском рату 

ИС. 1.1.7. именује најважније појаве из националне 

историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и опште 
историје 
 ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој је наведена легенда 

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.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних писаних 
историјских извора 

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. 3.1.3.  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.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 

Свет после Другог 
светског рата 

ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи 
основне процесе, појаве и догађаје из опште и 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски 
феномен са одговарајућом временском 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске 
хронологије (уме прецизно да одреди којој 
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националне историје.  
ИС.1.1.8. . именује најважније појаве из опште 
историје 
ИС. 1.1.10. уме да наведе узроке и последице 
најважнијих појава из прошлости  
ИС. 1.2.1 препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч 
ИС.1.2.7.зна да исте истроријске појаве могу 
различито да се тумаче 

одредницом и историјским периодом 
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност 
националне, регионалне и светске историје 

деценији и веку, историјском периоду припада 
одређена година, личност и историјски 
феномен) 
 ИС.3.1.2.  уме да објасни специфичност 
важних историјских појмова и да их примени у 
одређеном контексту 
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву  

Југославија после Другог 
светског рата 

ИС. 1.1.7. именује најважније појаве из националне 

историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и опште 
историје 
 ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој је наведена легенда 

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.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних писаних 
историјских извора 

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. 3.1.3.  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.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима и изворима  који се односе на исту 
историјску појаву 

 

ГЕОГРАФИЈА 
ЦИЉ:  наставе географије 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 ученицима пружи 
знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена 
знања и умења ученика, настава географије ће им омогућити разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање сложених 
друштвено-економских процеса и промена, како у нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као целини. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 
Увод у програмске 
садржаје 

Увод у програмске садржаје 

1 

Упознавање ученика са циљевима, 
задацима и сврхом програмских 
садржаја националне географије 

Разговор о предходно 
стеченом знању 
 
 
 
 
Слушање,дијалог, рад на 
географској карти  
 

Географски положај, 
границе и величина 
Србије 

Географски положај, границе и 
величина Србије 
- Симболи републике Србије 

- Географски положај, границе и 
величина Србије 

        2+1 

Током оствариваwа програма 
потребно је уважити високу образовну 
и мотивациону вредност активних и 
интерактивних метода наставе 
/учења/, потребно је осигурати да 
једна трећина наставе буде 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf


 организована употребом ових метода. 
Ова тема обухвата политичко-
географске садржаје /географски 
положај, границе и величина/. 

Рад на географској карти 
Европе и Србије 
 
 
 
 
Географска карта Србије, 
рад на немој карти, 
слушање, дијалог. 
 
У пару или групно вршити 
мала истраживања и 
потом их презентовати. 
 
 
 
 
 
 
 
Географска карта Србије, 
рад на немој карти, 
слушање, дијалог, 
коришћење графикона и 
слика 
 
 
 
 
 
 
Географска карта Србије, 
рад на немој карти, 
дијалог, слике, графикони, 
интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природне одлике  
Србије 

Природне одлике  
Србије 
-Панонски басен 
-Планински рељеф Србије 
-Српско-македонска маса 
-Динариди 
-Карпато-Балканиди 
-Клима Србије 
-Воде Србије 
-Земљиште и биљни и животињски 
свет 
-Заштита природе 

     16+11 

Приликом обраде теме  Природне 
одлике Србије потребно је истаћи 
опште одлике рељефа и климе, 
хидрографске, педолошке и 
биогеографске одлике наше земље. 
Код физичкогеографских садржаја 
тежиште треба ставити на опште 
садржаје, као и на интерактивне везе 
и односе свих чинилаца географске 
средине. 
Неопходно је посебну пажњу 
посветити проблемима заштите 
животне средине 
 

Становништво и насеља 
Србије 

 
Становништво и насеља Србије 
-Становништво:број,густина 
насељености,природни прираштај 
-Миграције становништва:врсте,узроци 
и последице 
-Густина насељености,природни 
прираштај и миграције 
-Структура 
становништва:биолошка,национална,к
ултурно-образовна,социо-
економска,верска 
-Народи и етничке заједнице у Србији 
-Структуре становништва,народи и 
етничке заједнице у Србији 
-Насеља:подела,размештај и 
перспективе развоја 
Београд-главни град републике 

        6+3 

Садржаји ове теме требало би да 
подстакну ученике да боље упознају 
проблематику демографског развоја и 
насељеношћу Србије. Ово градиво 
треба повезати са сличним 
садржајима из других наставних 
предмета. Неопходно је објаснити и 
указати на факторе који су довели до 
великих промена на нашим 
просторима почетком овог века, што се 
снажно одразило на становништво и 
насеља 

 
 
 
Привреда Србије 

 
 
 
Привреда Србије 
-Основне одлике и подела привреде 
-Пољопривреда 
-Гране пољопривреде:земљорадња, 

12+6 

 
Неопходно је инсистирати да ученици 
стекну знања о развоју привреде у 
целини и појединих привредних 
делатности.Тежиште треба ставити на 
најважније карактеристике развоја, 
територијални размештај и 



сточарство 
-Лов и риболов 
-Шумарство 
-Индустрија:основне одлике, подела и 
значај 
-Рударство.Развој и значај 
рударства,налазишта руда, метала и 
неметала 
-Тешка индустрија,црна и обојена 
металургија,прерађивачка индустрија 
-Енергетика 
-Лака индустрија 
-Саобраћај,подела,саобраћајна 
мрежа,услови,перспективе развоја и 
значај 
-Трговина:унутрашња и спољна,обим и 
структура увоза и извоза 
-Туризам:подела и услови за 
развој,туристичке регије и центри 

неравномерност у нивоу развијености. 
Треба избегавати сувопарно 
набрајање обиља бројчаних података. 
 
 

Библиотека, интернет, 
географске карте, слике, 
коришћење података и 
табела 

 
 
Завичајна географија 

Завичајна географија 
-Појам завичаја:географски 
положај,величина простирања у 
оквиру Србије 
-Врсте и типови 
насеља,становништво, привреда 
 

2+1 

Ученици треба да користе стечена 
знања и учења постављена задацима 
наставе географије. Уз помоћ 
наставника, групно или у пару, ученици 
ће радити  кратка истраживања, а 
потом презентацију географских 
одлика локалне средине 

 
Срби ван граница Србије 

 
Срби ван граница Србије 
-Срби у суседним државама,основне 
географске одлике простора у којима 
живе Срби 
-Срби у дијаспори 
 

2+1 

Потребно је да ученици усвоје податке 
о броју Срба који се налазе ван 
граница Србије, са условима у којима 
живе и раде и њиховим везама са 
матичном државом. 

Географскла карта 
Европе и Србије, 
коришћење података и 
табела 

 
Србија у савременим 
интеграцијским 
процесима 

 
Србија у савременим интеграцијским 
процесима 
-Значај интеграцијских процесау 
Европи и савременом свету 
-Сарадња наше земље са другим 
државама и међународним 
организацијама 

2+2 

Ученицима треба омогућити да схвате 
разгранатост и развојност 
политичке,економске, културне и 
научне сарадње наше државе са 
другим државама и организацијама у 
свету. 
Потребно је указати на значај и место 
наше земље у актуелним 
интеграцијским процесима у Европи и 
свету 

 
Слушање, дијалог, 
интернет, географска 
карта Света 



 

 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

                                                                 ГЕОГРАФИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Увод у програмске 
садржаје 

ГЕ 1.1.1.  зна основну поделу географије 
(физичка, друштвена, регионална)  

ГЕ 2.1.1.  именује и разликује 
географске дисциплине 

ГЕ 3.1.1.  уочава значај географије 
за опште образовање и културу 

Географски положај, 
границе и величина Србије 

ГЕ 1.4.1.  уме да на географској карти 
света одреди математичко-географски 
положај Србије, њене географске 
координате и простирање 
ГЕ 1.4.2.  зна да се Србија налази у 
умереном топлотном појасу 
ГЕ 1.4.3.  уме да на географској карти 
Европе и Балканског полуострва одреди 
физичко- географски положај Србије 
ГЕ 1.4.4. зна да је Србија 
јужноевропска,балканска , 
панонска,подунавска,  средњоевропска 
земља 
ГЕ 1.4.5.  зна државе с којима се Србија 
граничи 

ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света, Европе и Балканског 
полуострва одреди саобраћајно--
географски положај Србије 
ГЕ 2.4.2.  уочава на географској 
карти света,  Европе и Балканског 
полуострва територијалну 
повезаност Србије и других регија 
и држава 
ГЕ 2.4.3.  зна да се Србија налази 
на додиру јужне, средње и источне 
Европе, а у близини југозападне 
Азије и североисточне Африке 
 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је Србија 
вековима била на удару 
различитих освајача 
ГЕ 3.4.2.  уме да на географској 
карти Србије одреди природне и 
вештачке границе 
ГЕ 3.4.3.  упоређује величину 
територије, број становника и 
просечну густину насељености 
Србије и других држава на 
Балканском полуострву и у Европи 
ГЕ 3.4.4. разуме сложеност и 
повољност географског положаја 
Србије у Европи и његов утицај на 
историјски, културни, друштвено-
економски и политички развој 
Србије 

Природне одлике  
Србије 

ГЕ 1.4.1.  именује најкрупније рељефне 
целине у Србији (панонска и планинска 
рељефна целина) и препознаје их на 
географској карти Србије 
ГЕ 1.4.2.  именује планине, низије, 
котлине, веће реке бање, језера ) и 
препознаје их на географској карти Србије 

ГЕ 2.4.1. одређује географски  
положај панонске рељефне 
целине на географској карти 
Србије и описује одлике њеног 
рељефа (острвске планине, 
алувујалне равни, пешчаре и 
лесне заравни) 

ГЕ 3.4.1.  објашњава повезаност и 
међуусловљеност свих природних 
и друштвених елемената на 
територији наше државе (рељеф, 
клима, воде, тло, биљни и 
животоњски свет, становништво, 
насеља, људске делатности) 



ГЕ 1.4.3.  наводи типове климе и 
земљишта заступљене на територији 
Србије 

ГЕ 2.4.2.  одређује географски  
положај планинске рељефне 
целине на географској карти 
Србије и описује Родопску масу, 
западну и источну зону веначних 
планина и зна имена планина и 
котлина 
ГЕ 2.4.3.  наводи и описује 
географске регије у Србији 
ГЕ 2.4.4.  именује спољашње и 
унутрашње факторе климе и 
описује основне одлике типова 
климе у Србији 
ГЕ 2.4.5. именује морске  сливове 
у нашој држави , веће реке и 
описује њихове одлике, значај и 
загађеност 
ГЕ 2.4.6. описује постанак језера у 
Србији и зна њихову 
поделу,размештај и значај 
ГЕ 2.4.7.  описује одлике типова 
земљишта у  Србији и зна њихов 
размештај и значај 

ГЕ 3.4.2.  уме да издвоји 
географске регије на територији 
Србије и објасни њихове основне 
одлике 
 

Становништво и насеља 
Србије 

 
 
 
 
 
 
ГЕ 1.4.1.  препознаје народе и еничке 
заједнице у Републици Србији 
ГЕ 1.4.2.  именује главни град и веће 
градове на територији Србије и зне да их 
покаже на географској карти 
ГЕ 1.4.3.  разликује врсте и типове насеља 
у Србији 

 
 
 
ГЕ 2.4.1.  схвата да се подаци о 
становништву, његовим одликама 
и структури добијају на основу 
пописа становништва 
ГЕ 2.4.2.  уме да израчуна 
просечну густину насељености на 
основу података о површини 
територије Србије и броја њених 
становника 
ГЕ 2.4.3.  зна шта се подразумева 
под структуром становништва и 
може да наведе све структуре 
становништва Србије 

ГЕ 3.4.1.  зна да објасни појмове 
наталитет, морталитет и природни 
прираштај 
ГЕ 3.4.2.  анализира податке 
природног кретања становништва 
дате у табелама и изводи 
закључке 
ГЕ 3.4.3.  разуме узроке и 
последице миграционих кретања 
становништва Србије 
ГЕ 3.4.4.  идентификује историјске 
периоде масовних миграција 
становништва Србије, наводи 
њихове правце и узроке и 
објашњава последице тих 
миграција 
ГЕ 3.4.5.  објашњава када и зашто 
су биле масовне миграције из села 
у градове и какве су њихове 
последице 



ГЕ 3.4.6.  уме да анализира табеле 
и полно-старосне пирамиде и 
изводи закључке 
ГЕ 3.4.7.  уме да повезује 
географска знања са знањима из 
других предмета 
ГЕ 3.4.8.  познаје и уважава 
различитости народа и култура 

 
 
 
Привреда Србије 

ГЕ 1.4.1.  дефинише појам привреда и 
дели привреду на привредне делатности, 
привредне гране и секторе привреде 
ГЕ 1.4.2.  именује гране пољопривреде 
(земљорадња, сточарство, лов и риболов), 
описује њихов развој и наводи  основне 
одлике 
ГЕ 1.4.3.  наводи значај шума (огрев, 
дрвна индустрија, индустрија целулозе и 
папира, екологија, туризам, здравље, 
заштита насеља, култура...) 
ГЕ 1.4.4.  именује енергетске изворе 
минералног порекла, црне метале, руде 
обојених метала, племените метале, ретке 
и радиоактивне метале 
ГЕ 1.4.5.  именује гране индустрије 
(рударство, енергетика, црна и обојена 
металургија, машинска индустрија, 
електроиндустрија, хемијска индустрија, 
индустрија грађевинског материјала 
и неметала и лака индустрија) 
ГЕ 1.4.6.  именује гране лаке индустрије 
(прехрамбена, текстилна, индустрија коже, 
гуме и обуће, дрвна, индустрија дувана, 
лака хемијска индустрија), наводи њихове 
сировине и лоцира  територијални 
размештај производње 
ГЕ 1.4.7.  зна поделу туризма (домаћи, 
инострани, излетнички, екскурзиони, 
стационарни, планински, бањски, ловни и 
риболовни, градски, сеоски) и услове 
развоја (природне лепоте и реткости, 
културно-историјско и градитељско 
наслеђе, саобраћај, смештајни 
капацитети, угоститељски објекти... 

 
ГЕ 2.4.1.  навеоди фазе развоја 
привреде Србије и описује одлике 
сваке фазе 
ГЕ 2.4.2.  препознаје и наводи  
природне и друштвене факторе 
који утичу на развој привреде у 
целини 
ГЕ 2.4.3.   описује основне одлике 
и специфичности унутрашње и 
спољне трговине Србије 
ГЕ 2.4.4.  именује туристичке 
регије Србије (планинска, 
панонска), туристичка подручја и 
места, класификује  их и описује 

ГЕ 3.4.1.  објашњава разлоге и 
потребу бржег развоја и 
унапређивања пољопривредне 
производње у Србији 
ГЕ 3.4.2.  разуме важност 
одрживог коришћења природних 
ресурса 
ГЕ 3.4.3.  описује друмски, 
железнички, речно-каналски и 
ваздушни саобраћај у Србији и 
наводи предности и недостатке за 
сваку грану саобраћаја 
ГЕ 3.4.4.  објашњава утицај и 
значај спољне трговине на прилив 
девизних средстава у нашу земљу 
ГЕ 3.4.5.  објашњава привредни 
значај туризма и утврђује 
перспективе развоја 
ГЕ 3.4.6.  зна начине заштите и 
рационалног коришћења 
природних ресурса 



 

 
 
Завичајна географија 

ГЕ 1.4.1.  одређује географски положај 
ужичког краја на географској карти Србије 
 

ГЕ 2.4.1.  описује основне 
природне и друштвена одлике 
ужичког краја и наводи 
перспективе његовог развоја 

ГЕ 3.4.1.  објашњава удео 
природних процеса и друштвено-
економских утицаја у образовању и 
преображају ужичког краја 

 
Срби ван граница Србије 

ГЕ 1.4.1.  именује суседне државе у којима 
живе Срби 
ГЕ 1.4.2.  именује европске и ваневропске 
државе у којима живе Срби 
ГЕ 1.4.3.  проналази на карти Европе и 
света државе у којима живе Срби 

ГЕ 2.4.1.  знати узроке миграција 
српског становништва кроз 
одређене историјске периоде 
ГЕ 2.4.2.  навести последице 
исељавања српског становништва 
из земље матице 

ГЕ 3.4.1.  разуме потребу 
одржавања и унапређивања 
економских и културних веза 
између наших исељеника и Србије 
ГЕ 3.4.2.  анализира табеле дате у 
Уџбенику и изводи закључке 

 
Србија у савременим 
интеграцијским процесима 

ГЕ 1.4.1.  зна да Србија остварује 
политичку, економску, културно-просветну 
и научнотехнолошку сарадњу с другим 
државама и организацијама у свету 
ГЕ 1.4.2.  користи географску карту за 
проналажење држава чланица 
међународних организација и чланица 
Европске уније 
ГЕ 1.4.3.  прихвата и уважава другог и 
друге без обзира на расне, националне, 
верске, родне (полне) и остале разлике 

ГЕ 2.4.1.  зна да се кроз деловање 
међународних организација 
унапређују поштовања права и 
основних слобода 
 

ГЕ 3.4.1.  објашњава и разуме 
појмове интеграција и 
глобализација 
ГЕ 3.4.2.  разуме значај 
међународних организација у 
одржавању мира, безбедности и 
развијању пријатељских односа 
међу народима 
ГЕ 3.4.3.  разуме значај политичког 
и економског повезивања држава 
Европе 
ГЕ 3.4.4.  разуме значај Европске 
уније у унапређењу економије и 
социјалног статуса земаља 
чланица 

 
 
 

ФИЗИКА 

ЦИЉ 
Ученик треба да: 

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу ( енергија, количина наелектрисања, електрични напон 
и струја...), од оних које су дефинисане интезитетом, правцем и смером ( јачина електричног и магнетног поља...), 

- уме да слаже и разлаже јачину електричног поља... 
- разликује различите врсте кретања ( транслаторно, осцилаторно, таласно ) и да зна њихове карактеристике 
- зна основне карактеристике звука и светлости, 
- зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи 
- примењује закон одржања количине наелектрисања, 
- зна услове за настанак струје и Омов закон, 



- уме да рукује мерним инструментима, 
- користи јединице Међународног система ( SI ) за одговарајуће физичке величине 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Осцилаторноиталасно 
кретање 

Осцилаторно кретање. 
Појмови и величине којима 
се описује. 
Закон одржања механичке 
енергије при осциловању 
тела. 
Таласно кретање. 
Основни појмови којима се 
описује таласно кретање. 
Звук. Карактеристике звука 
и звучна резонанција. 
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-индивидуалнирад 
-фронталнирад 
-групнирад 
-дијалошкаметода 
-илустративно- демонстративна метода 
-практичнирад 
-решавањерачунских задатака 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-посматра 
-уочава 
-изводи 
-закључке 
-учествујеурешавању 
рачунскихзадатака 
-изводиогледе 
-вршимерења 
-закључује 
-одговаранапитања 
-препознаје 
-анализира 

 
 
-посматраогледе 
-уочава 
-изводиоглед 
-записује 
-постављапитања 
-закључује 
-вршимерења 
-наводипримере 
-дискутује 
-изводизакључке 
-решаварачунске задатке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

Основни појмови о 
светлости. Праволинијско 
простирање светлости. 
Закон одбијања светлости. 
Равна и сферана огледала 
и конструкција ликова 
предмета. 
Брзина светлости у 
различитим срединама. 
Индекс преламања и закон 
преламања светлости. 
Тотална рефлексија. 
Преламање светлости кроз 
призму и сочива. 
Одређивање положаја 
ликова код сочива. Оптички 
инструменти. Лупа и 
микроскоп. 

15 

 
-индивидуалнирад 
-групнирад 
-фронталнирад 
-дијалошкаметода 
-илустративно- демонстративна метода 
-практичнирад 
-решавањерачунских задатака(графички) 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ Наелектрисавање тела. 10 -индивидуалнирад 



Елементарна количина 
наелектрисања. Закон о 
одржању количине 
наелектрисања. 
Узајамно деловање 
наелектрисаних тела. 
Кулонов закон. 
Електрично поље. Напон. 
Веза напона и јачине 
хомогеног електричног 
поља. Рад силе 
електричног поља. 
Атмосферске појаве. 

-групнирад 
-фронталнирад 
-дијалошкаметода 
-илустративно- демонстративна метода 
-практичнирад 
-решавањерачунских задатака 
 

-посматрају 
-записују 
-уочавају 
-питају 
-изводеогледе 
-анализирају 
-закључују 
 
 
 
 
 
 
 
-посматра 
-питају 
-записују 
-наводепримере 
-вршеанализу 
демонстрационих 
огледаирачунских 
задатакаиматематички 
израчунавајунепознате 
величине 
-уочавају 
-изводеогледе 
-закључују 
-вршемерења 

 
 
 
 
 
 
-посматрају 
-уочавају 
-закључују 
-записују 
-наводепримере 

ЕЛЕКТРИЧНА 
СТРУЈА 

Електрична струја.  
Услови за настајање 
електричне струје и извори. 
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. 
 

19 

-индивидуални 
-групни 
-фронталнирад 
-дијалошкаметода 
-илустративно- демонстративна метода 
-практичнирад 
-решавањерачунских задатака 
 
 
 
 
 

МАГНЕТНОПОЉЕ 

Магнетно поље сталног 
магнета. 
Магнетно поље Земље. 
Магнетно поње електричне 
струје. 
Дејство магнетног поља на 
струјни проводник. 

6 

-индивидуалнирад 
-групнирад 
-фронталнирад 
-дијалошкаметода 
-илустративно- демонстративна метода 
-практичнирад 
 



Допринос Николе Тесле и 
Михајла Пупина развоју 
науке о електромагнетним 
појавама и њиховој 
примени. 

-питају 
 
 
 
 
 
 
 
-посматрају 
-уочавају 
-закључују 
-записују 
-наводепримере 
-питају 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-посматра 
-уочава 
-закључује 

 
ЕЛЕМЕНТИ 
АТОМСКЕИ 
НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

Структура атома. 
Нуклеарне силе. 
Природна радиоактивност. 
Радиоактивно зрачење. 
Биолошки ефекти зрачења. 
Заштита од радиоактивног 
зрачења. 
Вештачка радиактивност. 
Нуклеарна фисија. 
Нуклеарна фузија. 
Примена нуклеарне 
енергије и радиоактивног 
зрачења. 

8 

-индивидуалнирад 
-групнирад 
-фронталнирад 
-дијалошкаметода 
-илустративно- демонстративна метода 
-радна тексту 
 

 
ФИЗИКАИ 
САВРЕМЕНИСВЕТ 

Утицај физике на развој 
других природних наука. 
Физика и медицина. 
Физика и технологија. 2 

-индивидуалнирад 
-радупару 
-дијалошкаметода 
-радна тексту 
 

 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИКА 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Осцилаторноиталас
но кретање 

1.2.1.Ученик уме дапрепознаврсту 
кретањапремаобликупутање. 

2.2.3.  Ученик  уме  да  препозна  
основне појмове које описује 
осцилаторно кретање 
,знаштајеравнотежниположај,амплитуда
, периодосциловања... 

3.2.2.Ученикумедапримениодносеизмећуфизич
ких 
величинакојеописујуосцилаторно 
креттање.(однос 
периодаосциловања,фреквенције 
ибројаосцилација кодосцилатора, 
тојествезупериода осциловања и 
дужинематематичкогклатна,умедаизрачуна 
вредност периодаифреквенције 



акосудатибројосцилацијаи време). 
3.2.3.Ученик знакакосемењају 
положајибрзинапри осцилаторном 
кретању(математ.клатна итегана 
опрузи),знадајебрзинателанајвећаприпролазу 
кроз равнотежниположајада је 
једнакануликадсеналазиу 
амплитудномположају. 
3.2.4.Ученикзнаосновнефизичкевеличине које 
описују 
таласнокретање,знаштајеталаснадужинаи знада 
јепрепознанаграфички приказаном таласу,зна 
даизрачунапериодифреквенцију 
таласаизнаштаје амплитудаталаса. 
3.2.5.Ученикумедапрепознаосновнеособинезвук
а, 
знадазвукпредстављамеханички таласкојисе 
простиреусвимсрединамаразличитимбрзинама. 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

  3.2.5.Ученикумеда 
препознаособинесветлости,знада 
светлостпредстављаелектромагнетни 
таласкојисе простире крозвакуум 
брзиномкојиизноси 300000km/s идаје то 
највећамогућабрзина. 
3.2.6.Ученик знакакосепреламаиодбијасветлост, 
разумедајетеловидљивосамоакосветлоснизрац
и којипадају нателоодбијају 
сеодњегаидолазедоока посматрача, зназакон 
одбијањасветлости,знадаје положај лика 
предмета  у води померену  односуна 
стварниположајпредметазбогпреламањасветло
сти, 
знадалупа,микроскопителескоппреламајусветло
сти 
даих користимоза увећањелика. 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

1.1.2.Ученикумедапрепознасмер 
деловања електростатичке  силе, зна 
дателамогу битипозитивно или 
негативнонаелектрисана инаоснову 
тогапрепознаје кадајеузајамно 
деловањеизмеђудвателапривлачно 

2.4.1.   Ученик   уме   да   користи    
важније 
изведенејединицеSi  системаи зна  
њихове ознаке.(за 
кол.наелектрисања,електрични 
потенцијал...) 

 



односноодбојноидаћеинтеракцијабитинајја
чау случају кадасу наелектрисана 
теламеђусобно најближа. 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

1.3.1. Ученик уме да препозна да 
струјатечесамокроз проводне материјале.   
Пример:Да   би  струја теклакрозтечност 
онаморабити 
проводнаилидаструјноколоможе 
дасезатвориметалнимновчићема 
негумицом. 
1.4.1. Ученик уме да чита мерну 
скалу изнадаодредивредност најмањег 
подеока,користиуређајеза мерење: 
амперметре  и волтметре и 
знадазапишеизмерену бројну 
вредностсаодговарајућомјединицом мере. 
1.4.2.Ученик умедапрепозна 
инструментезамерењејачинеструје 
инапона,препознаје дасејачина 
струјемериампереметром анапон 
волтметром. 
1.4.3.Ученикзнадакористи основне 
јединицеза:јачину струје,напон,рад 
иснагуелектричнеструје. 
. 

2.3.1. Ученик зна да разликује 
електричне 
проводнике иизолаторе,знадаметали  и 
воденирастворинекихсупстанција каои 
гасовиприодређенимусловима могуда 
проводеелектричнуструју. 
2.3.2.Ученик знаназивеосновних 
елемената електричног  кола(извор  
струје,  прекидач, 
проводникиотпорник)изнадаихпрепозна
у 
простомколу. 
2.3.3.Ученик уме 
дапрепознадалисуизвори 
напонавезаниредноилипаралелно, 
знадасе заповећањенапонакористи 
реднавеза,на 
примерзнадаповежетриидентичне 
батерије како бидобиотрипутавећи 
напон, знада се реднавезаостварује 
везивањем позитивног 
полаједногизворазанегативни пол 
следећег извора, дасепаралелна 
везаостварује везивањемсвихпозитивни 
половауједну тачкуа 
свихнегативнихудругу. 
2.3.4.Ученикумедаизрачуна јачинуструје, 
отпорилинапон ако супознатедругедве 
(користиобразацI=U/R). 
2.3.5.  Ученик  уме  да  препозна   
топлотне ефектеелектричне 
струје,даможедасе користизагрејање. 
2.3.6.Ученик 
разумепојмовеенергијеиснаге 
електричне струје,знадасеелектрични 
уређајикарактеришуелектричномснагом 
која 
сеизражаваукиловатима,разумедапотрш

3.3.1.  Ученик  зна  како  се  везују  отпорници  и 
инструментиуелектричном 
колу,знадасеотпорници могувезати 
редноипаралелно,дасеамперметарвезује 
редноа волтметарпаралелноуструјноколо.. 
3.4.2.Ученикумедамеријачину струјеинапону 
електричномколу. 



ња електрична 
енергијезависиодснагеуређајаи 
временакоришћењаиизражавасеуKWh. 
2.4.1.Ученикзнадакористиважнијеизведе
не јединице  Si система и зна њихове 
ознак.(јачинаструје,напон,снага) 
2.4.3.Ученикуме да 
користипрефиксемилии 
килоиумедадапретварајединице. 
2.5.2.  Ученик  уме  да  препозна  да  се  у 
уређајима ипроцесимаукојимапостоји 
механичко кретање  електрична  
енергија 
трошинамеханичкирад(електромотор). 

МАГНЕТНОПОЉЕ 

1.1.2.Ученикумедапрепознасмер 
деловања   магнетне  силе,  зна  да 
сталнимагнетиимајудваполаNиS и  да  
магнетноделовањеможебити 
привлачноиодбојно. 
1.3.2.Ученик умедапрепозна 
магнетнеефектеелектричне струје, 
препознаје дасекалемкрозкоји протиче 
струјапонашакаошипкасти 
магнет,даприпрестанку протицања 
струјекалемгубимагнетнасвојства. 

2.5.2. Ученик уме да препозна појаве код 
којихсеелектрична струјатрошина 
механички 
рад(деловањемагнетногпољана 
проводниксаструјом). 

 

 
ЕЛЕМЕНТИ 
АТОМСКЕИ 
НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

Ова    област    је    изостала    због 
недостатака емпиријских налазакоји 
биупућивалонатодаученици знају више од 
оногашто јеописано стандардимаза 
предметХемија. 

Ова  област  је  изостала  због  
недостатака 
емпиријскихналазакојибиупућивалонато 
да   ученици знају више од онога што је 
описаностандардимаза предметХемија. 

Оваобластјеизосталазбогнедостатакаемпиријск
их 
налазакојибиупућивалонатодаученицизнајувиш
е од онога што је описано стандардима  за 
предмет Хемија. 

 
ФИЗИКАИ 
САВРЕМЕНИСВЕТ 

Ова    област    је    изостала    због 
недостатака емпиријских налазакоји 
биупућивалонатодаученици знају више од 
оногашто јеописано стандардимаза 
предметХемија. 

Ова  област  је  изостала  због  
недостатака 
емпиријскихналазакојибиупућивалонато 
да   ученици знају више од онога што је 
описаностандардимаза предметХемија. 

Оваобластјеизосталазбогнедостатакаемпиријск
их 
налазакојибиупућивалонатодаученицизнајувиш
е од онога што је описано стандардима  за 
предмет Хемија. 

 
 
 



 
 
 

МАТЕМАТИКА  

ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

Талесов
а 

теорема 
и 

сличнос
т 

троугло
ва 

Талесова 
теорема, неке 
једноставне 
последице 
Талесове 
теореме и 
примена у 
конструкцијама; 
Сличност 
троуглова, 
примена 
сличности на 
правоугли 
троугао 

8 Поновити да је сличност троуглова уведена 
прекоједнакости углова. Талесова теорема (без доказа). 
Поређење троуглова по сличности – коефицијент сличности. 
Применити сличност на правоугли троугао и на тај начин 
извести Питагорину теорему. 
 

Уочава, 
упоређује, 
открива, 
повезује, 
успешно врши 
конструкције 
уз помоћ 
прибора.Прим
ењује 
сличност на 
правоугли 
троугао. 
Препознаје 
односе између 
геометријских 
објеката у 
простору, 
уочава 

Тачка, 
права и 
раван 

Праве и равни у 
простору; Однос 
тачке, праве и 
равни; Нормала 

12   

Ученике упознати с међусобним односима тачака,правих и 
равни у простору и коришћењем модела и објеката у реалном 
окружењу и на сликама (цртежима) којима се представљају. 
Елементе који одређују раван (три неколинеарне тачке, две 



на раван, 
растојање тачке 
од праве; 
Диедар. 
Ортогонална 
пројекција. 
Триедар, рогаљ 
и полиедри 

праве које се секу или су паралелне) и однос двеју равни 
представљати сликама, и на тај начин развијати ту врсту 
просторног сагледавања. 

Посебно посветити пажњу односу равни и на њој 
нормалне праве. Ортогонална пројекција тачке на раван и 
ортогонално пројектовање дужи (тачка-по-тачка). Наставник 
треба да демонстрира ова својства користећи припремљени 
материјал, а не да захтева да то ученици самостално раде.  

Полиедар као тело ограничено коначним бројем 
полигона. Неки основни полиедри ће се детаљније обрађивати 
(види даље). 
 

различите 
врсте диедара 
у зависности 
од угла, 
налази 
растојање 
тачке од 
праве. 
Успешно 
решава 
задатке из 
области 
ортогоналне 
пројекције. 
Разуме појам 
линеарне 
једначине, 
разликује шта 
јесте, а шта 
није линерана 
једначина и у 
могућности је 
да решава 
лин.једначину 
са једном 
непознатом, 
као и да 
препозна и 
реши оне 
једначине које 
се своде на 
линеарне. Уз 
помоћ 
модела, 
слика, скица, 
мрежа учении 

Линеарн
е 

једначи
не и 

неједнач
ине с 

једном 
непозна

том  

Појам линеарне 
једначине и 
еквивалентност 
једначина. 
Решавање 
линеарних 
једначина са 
једном 
непознатом. 
Примена 
линеарних 
једначина.Једна
чине које се 
своде на 
линеарне. 
Решавање 
линеарних 
неједначина са 
једном 
непознатом. 

20 

До сада су ученици решавали самоједноставне примере 
једначина и неједначина, ослањајући се на везе међу 
операцијама и на ствојства збира и производа. Сад се решавају 
и сложенији примери, применом правила којима се једначине и 
неједначине трансформишу у њима еквивалентне. Зато је 
потребно обновити појам алгебарског израза са променљивом 
и основна правила рачунања с бројевима. Истаћи да ова 
правила важе и кад се бројеви замене изразима са 
променљивом.  

Два израза су еквивалентна (идентички једнака) ако се 
један од њих добија из другог применом правила рачунања у 
коначном броју корака. Истаћи чињеницу да су вредности двају 
еквивалантних израза једнаке за све допустиве 
вредностипроменљивих.Из овога следи да су линеарне 
једначине f(x)=g(x)и f(x)=h(x)(односно неједначине f(x)>g(x) и 
f(x)>h(x), тј. f(x)<g(x) и f(x)<h(x)) еквивалентне ако је израз g(x) 
еквивалентан изразу h(x).  

Треба рећи да је алгебарски израз с променљивом 
xлинеаран ако је еквивалентан изразу облика ax+b, и једначина 
(неједначина) је линеарна ако је еквивалентна једначини 
(неједначини) облика ax+b=0 (ax+b>0, ax+b<0). 
 

Призма 
Појам призме, 
врсте, елементи. 

14 
Да би ученици што лакше упознали геометријска тела(призму, 
пирамиду), њихове елементе и својства и научили да 



Мреже призми. 
Површина 
тростране, 
четворостране и 
правилне 
шестостране 
призме. 
Запремина 
тростране, 
четворостране и 
правилне 
шестостране 
призме. 

израчунавају површинe и запреминe ових тела, треба користити 
њихове моделе, мреже, скице и слике. Препоручљиво је да и 
сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних 
тела. Израчунавати површине и запремине само оних тела која 
су наведена у програму. Извођење формуле за запремину 
везивати за прихваћену формулу за запремину квадра. 
Погодним примерима из физике показати везу између 
запремине, масе и густине тела. 

се упознају са 
појмом 
геометријских 
тела (призме, 
пирамиде, као 
и облих тела – 
ваљка, купе, 
лопте), 
уочавају 
њихове 
елементе и 
уче како да 
израчунају 
њихове 
површине и 
запремине, 
али исто тако 
и површине и 
запремине 
сложенијих 
тела 
састављених 
из поменутих 
фигура. 
Ученици се по 
први пут 
упознају са 
појмом 
линеарне 
функције, што 
представља 
најједноставн
ију врсту 
функције. 
Препознају 
експлицитни и 

Пирами
да 

Појам пирамиде, 
врсте, елементи. 
Површина и 
запремина 
тростране, 
четворостране и 
правилне 
шестостране 
пирамиде. 
 

18 

Кад је у питању пирамида, важи све што је наведено и за 
призму, с тим што обавезно треба поменути чувене египатске 
пирамиде, показати деци одговарајуће слике и испричати им 
историјске чињенице везане за настанак тих пирамида. 

Линеарн
а 

функциј
а 

Експлицитни и 
имплицитни 
облик линеарне 
функције. 
График 
линеарне 
функције и 
цртање 
графика.Нуле 
функције, раст и 
опадање. 
График функције 
x = a. Пресек две 

12 

Говорити о линеарној функцији не уводећи општипојам 
функције. Детаљно обрадити линеарну функцију и њена 
својства и научити ученике да цртају графике и читају њихова 
својства. 
 



праве. имплицитни 
облик и знају 
да пребацују 
лин.функцију 
из једног у 
други облик, 
као и да 
цртају 
одговарајуће 
графике.  
 
Поред свега 
наведеног, 
ученицима се 
по први пут 
уводе основни 
појмови из 
области 
статистике. 
Циљ је да 
знају да читају 
и препознају 
графиконе, 
дијаграме, 
науче да нађу 
средњу 
вредност и 
медијану 
датих 
статистичких 
података, као 
и да упореде 
податке са 
њиховом 
средњом 
вредношћу. 



 
Ученици се 
упознају са 
појмом 
система 
линеарних 
једначина, 
њиховог 
решавања уз 
помоћ 
разноврсних 
метода. Уче 
да цртају 
график 
система, 
препознају да 
ли систем има 
решења и 
колико или не, 
као и 
практичну 
примену 
система.  
 
 
 
 
 

Графичк
о 

предста
вљање 

статисти
чких 

податак
а 

Графички приказ 
статистичких 
података (стања, 
појава, процеса). 
Графички приказ 
ст.података у 
облику 
дијаграма, 

8 

За примерестатистичких 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. 

 

 



цртање 
дијаграма. 
Средња 
вредност, 
медијана и 
поређење 
података са 
средњом 
вредношћу 

Системи 
линеарн

их 
једначи

на са 
две 

непозна
те 

Систем од две 
лин.једначине са 
две непознате. 
Графички приказ 
система. 
Еквивалентност 
система. 
Решавање 
система 
једначина 
(метода замене 
и метода 
супротних 
коефицијената). 
Примена 
система 
једначина на 
разне проблеме 
(из геометрије, 
из живота...) 

16 

Ученици треба даупознају линеарну једначину с две непознате, 
график једначине с две непознате(права) и појам система 
једначина; они треба да знају да је график једначине аx + by + 
c=0,где је а 0или b 0права и да умеју да нацртају тај 
график.Графичкиприказ и интерпретација система линеарних 
једначина с две непознате имају значајну улогу. Решавати 
једноставније облике система методама замене и супротних 
коефицијената.  

У изучавању линеарних једначина с једном непознатом и 
система линеарних једначина значајну пажњу треба посветити 
у њиховој примени на решавању разних једноставних 
проблема. 

 

 

Ваљак 

Појам ваљка, 
примери. 
Површина и 
запремина 
ваљка. 

8 

Да би ученици што лакше упознали геометријскотело попут 
ваљка, његове елементе и својства и научили да израчунавају 
површину и запремину овог тела, треба користити његове 
моделе, мреже, скице и слике. Увести примере из свакодневног 
живота. 

 

Купа 
Појам купе, 
елементи. 

14 
Слично као код ваљка, кроз скице, слике, моделе, мреже 
упознати ученике са појмом купе и њеним елементима. На што 

 



Површина и 
запремина купе. 
Површина и 
запремина 
сложенијих тела. 

подеснији начин објаснити им како да рачунају површину и 
запремину купе, да би потом били у могућности да рачунају 
површину и запремину сложенијих тела, на основу претходно 
стеченог знања. 

Лопта 

Сфера и лопта, 
основни делови 
лопте. Површина 
и запремина 
лопте 

6 

Упознати ученике са појмом сфере, односно лопте, а кроз 
одговарајуће моделе, слике и скице упознати их са деловима 
лопте. Подсетити их на површину и обим круга да би лакше 
схватили на који начин могу рачунати површину и запремину 
лопте, као и њених делова.  

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
НАСТАВНА 
ТЕМА 

СТАНДАРД 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

СЛИЧНОСТ 
ТРОУГЛОВА 

MA.1.3.6. интуитивно 
схвата појам подударних 
фигура (кретањем до 
поклапања) 

MA.1.4.1. користи 
одговарајуће јединице за 
мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе, времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће 
јединице дужине, масе и 
времена у мање 
 
 

MA.2.3.6. уочи 
осносиметричне фигуре и 
да одреди осу симетрије; 
користи подударност и 
везује је са 
карактеристичним 
својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост 
страница паралелограма) 
 
MA.2.3.2. одреди однос 
углова и страница у 
троуглу, збир углова у 
троуглу и четвороуглу и да 
решава задатке користећи 
Питагорину теорему 
 
 

MA.3.3.6. примени подударност и сличност 
троуглова, повезујући тако разна својства 
геометријских објеката 
 
MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 

ТАЧКА,ПРАВА
, 
РАВАН 

MA.1.4.1. користи 
одговарајуће јединице за 
мерење дужине, 
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површине, запремине, 
масе, времена и углова 
 

ЛИНЕАРНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИН
Е С’ ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТО
М 

MA.1.2.1. реши линеарне 
једначине у којима се 
непозната појављује само 
у једном члану 
 
 

MA.2.2.1. реши линеарне 
једначине и системе 
линеарних једначина са 
две непознате 
 

MA.2.2.5. користи 
једначине у једноставним 
текстуалним задацима 

 

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине 
и неједначине и системе линеарних једначина са 
две непознате 
 
MA.3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и сложеније 
текстуалне задатке 

ПРИЗМА 

MA.1.3.4. влада 
појмовима: коцка и квадар 
(уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама, зна 
њихове основне елементе 
и рачуна њихову 
површину и запремину) 
 
MA.1.4.1. користи 
одговарајуће јединице за 
мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе, времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће 
јединице дужине, масе и 
времена у мање 

MA.2.3.4. влада 
појмовима: призма и 
пирамида; рачуна њихову 
површину и запремину 
када су неопходни 
елементи непосредно 
дати у задатку 
 
 

MA.3.3.4. израчуна површину и запремину призме 
и пирамиде, укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису непосредно дати 
 
MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 

ПИРАМИДА 

MA.1.4.1. користи 
одговарајуће јединице за 
мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе, времена и углова 
 

MA.2.3.4. влада 
појмовима: призма и 
пирамида; рачуна њихову 
површину и запремину 
када су неопходни 
елементи непосредно 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 
 
MA.3.3.4. израчуна површину и запремину призме 
и пирамиде, укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису непосредно дати 
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MA.1.4.2 претвори веће 
јединице дужине, масе и 
времена у мање 

дати у задатку 
 

ЛИНЕАРНА 
ФУНКЦИЈА 

MA.1.2.4. одреди вредност 
функције дате таблицом 
или формулом 

 

 MA.3.2.4. разликује директно и обрнуто 
пропорционалне величине и то изражава 
одговарајућим записом; зна линеарну функцију и 
графички интерпретира њена својства 
 

ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉ
АЊЕ 
СТАТИСТИЧК
ИХ ПОДАТАКА 

MA.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 
 
MA.1.5.2. прочита и 
разуме податак са 
графикона, дијаграма или 
из табеле, и одреди 
минимум или максимум 
зависне величине 
 
MA.1.5.3. податке из 
табеле прикаже 
графиконом и обрнуто 
 
 

MA.2.5.2. 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) 
 
MA.2.5.3. обради 
прикупљене податке и 
представи их табеларно 
или графички; 
представља средњу 
вредност медијаном 

MA.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 
 
MA.3.5.3. прикупи и обради податке и сам 
састави дијаграм или табелу; црта график којим 
представља међузависност величина 

СИСТЕМ 
ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА С 
ДВЕ 
НЕПОЗНАТЕ 

 
 
 

MA.2.2.1. реши линеарне 
једначине и системе 
линеарних једначина са 
две непознате 
 
 

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине 
и неједначине и системе линеарних једначина са 
две непознате 
 
MA.3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и сложеније 
текстуалне задатке 
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ВАЉАК 

MA.1.3.5. влада 
појмовима: купа, ваљак и 
лопта (уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове 
основне елементе) 
 
MA.1.4.1. користи 
одговарајуће јединице за 
мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе, времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће 
јединице дужине, масе и 
времена у мање 
 

MA.2.3.5. израчуна 
површину и запремину 
ваљка, купе и лопте када 
су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 
 
MA.2.4.3. дату величину 
искаже приближном 
вредношћу 
 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 
 
MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и 
рачуна са таквим приближним вредностима; 
изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm, 1g) 
 
MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, 
купе и лопте, укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису непосредно дати 

КУПА 

MA.1.3.5. влада 
појмовима: купа, ваљак и 
лопта (уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове 
основне елементе) 
 
MA.1.4.1. користи 
одговарајуће јединице за 
мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе, времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће 
јединице дужине, масе и 
времена у мање 

 MA.2.3.5. израчуна 
површину и запремину 
ваљка, купе и лопте када 
су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 
 
MA.2.4.3. дату величину 
искаже приближном 
вредношћу 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 
 
MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и 
рачуна са таквим приближним вредностима; 
изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm, 1g) 
 
MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, 
купе и лопте, укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису непосредно дати 

ЛОПТА 
MA.1.3.5. влада 
појмовима: купа, ваљак и 
лопта (уочава њихове 

MA.2.3.5. израчуна 
површину и запремину 
ваљка, купе и лопте када 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 
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моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове 
основне елементе) 
 
MA.1.4.1. користи 
одговарајуће јединице за 
мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе, времена и углова 
 
MA.1.4.2 претвори веће 
јединице дужине, масе и 
времена у мање 

су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 
 
MA.2.4.3. дату величину 
искаже приближном 
вредношћу 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и 
рачуна са таквим приближним вредностима; 
изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm, 1g) 
 
MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, 
купе и лопте, укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису непосредно дати 
 
MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 

 
 
 
 

 

БИОЛОГИЈА 
 
Циљ наставе биологије у осмом разреду  јесте да се осигура да сви ученици стекну 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 развијају знања, вештине и умења из области екологије и 
заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја. 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Увод 

 
Биолошка и културна 
еволуција човека, 
Услови живота на 
Земљи 
Биодиверзитет, 
Нивои организације 
живог света 

 
 
 
3 

 
-фронтални 
-индивидуални 

 
-активно посматрање 
- активно слушање 
 -активан разговор 
- успешна сарадња са 
другим ученицима кроз 
рад у групи 
-самостално обављање 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2482
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2482
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2482
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2482
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2482
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2483
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2483
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2483


-групни 
-рад у пару 
-монолошка, 
-дијалошка, 
-демонстративна 
-илустративна 

практичних задатака на 
часу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-активно посматрање 
- активно слушање 
-активан разговор 
- успешна сарадња са 
другим ученицима кроз 
рад у групи 
-самостално обављање 
практичних задатака на 
часу 
- израда ПП 
презентација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Екологија и 

животна средина 
 

 
Предмет истраживања 
екологије,  
Животна средина  и 
станиште,  
Еколошки фактори, 
адаптације и животне 
форме, 
Популација,  
Животна заједница, 
Екосистем, 
Биоми и биосфера 

17 

 
 
 
 
 
 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-монолошка, 
-дијалошка, 
-демонстративна 
-илустративна 
-провера и примена знања 
-ПП презентације 
 

 
 
 

Угрожавање, 
заштита и 

унапређивање 
екосистема - 

животне средине 
 

Разноврсност и 
структура екосистема,  
Екосистеми копнених 
вода,  
Екосистеми мора,  
Шумски, травни и 
антропогени 
екосистеми, 
Угрожавање и заштита 
биодиверзитета,  
Природна и културна 
добра,  
Унапређивање животне 
средине 

25 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-монолошка, 
-дијалошка, 
-демонстративна 
-илустративна 
-провера и примена знања 
-ПП презентације 
 

 

Глобалне 
Климатске промене, 
ефекат стаклене баште, 8 

-фронтални 
-индивидуални 



последице 
загађивања 

животне средине 

Озонски омотач,  
Киселе кише, 
Ерозија земљишта,  
Нестајање биљних и 
животињских врста 
 

-групни 
-рад у пару 
-монолошка, 
-дијалошка, 
-демонстративна 
-илустративна 
-провера и примена знања 
-ПП презентације 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-активно посматрање 
- активно слушање  
-активан разговор 
- успешна сарадња са 
другим ученицима кроз 
рад у групи 
-самостално обављање 
практичних задатака на 
часу 
- израда ПП 
презентација 

 
 
 

Животна средина 
и одрживи развој 

 
Концепт одрживог 
развоја, право на 
информисаност и 
учешће јавности у 
доношењу одлука у 
вези заштите животне 
средине, 
Природни ресурси, 
Енергетска ефикасност, 
Отпад и рециклажа 
 

7 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-монолошка, 
-дијалошка, 
-демонстративна 
-илустративна 
-провера и примена знања 
-ПП презентације 
 
 

 
Животна 

средина,здравље 
и култура 
живљења 

 

 
Право на здраву 
животну средину, 
Савремен начин живота 
и здравље људи, 
Култура живљења 

8 

 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-монолошка, 
-дијалошка, 
-демонстративна 
-илустративна 
-провера и примена знања 
-ПП презентације 
 
 

 



 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

БИОЛОГИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Увод 

1.3.8. зна основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 
1.3.9. зна да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се историјом 
можемо упознати на основу фосилних 
записа 
 

 

2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су оне 
настале деловањем еволуционих 
механизама 
 

 

 

 
 
 

Екологија и 
животна средина 

 

1.1.5. зна да постоје просторне и 

временске промене код живих бића и 

познаје основне чињенице о томе 

1.2.5. разуме да је за живот неопходна 

енергија коју организми обезбеђују 

исхраном 

1.2.7. зна да организми функционишу као 

независне целине у сталној интеракцији 

са околином 

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 

1.4.2. препознаје утицаје појединих 

абиотичких и биотичких фактора на 

организме и популације 

1.4.3. уме на задатом примеру да одреди 

материјалне и енергетске токове у 

2.4.1. употребљава еколошке 

појмове у опису типичних 

ситуација у природи 

2.4.2. зна и правилно именује 

делове екосистема, заједница и 

популација и зна да опише везе 

између делова 

2.4.3. уме да на разноврсним 

примерима одреди основне 

материјалне и енергетске токове у 

екосистему, основне односе 

исхране и најважнија својства 

биоценоза и популација 

2.4.4. зна да у природи постоји 

кружење појединих супстанци 

(воде, угљеника и азота) 

2.4.5. препознаје различите биоме 

и зна њихов основни распоред на 

земљи 

2.4.6. препознаје животне услове 

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 

3.4.1. уме да објасни како 

различити делови екосистема 

утичу један на други као и 

међусобне односе популација у 

биоценози 

3.4.2. разуме да се уз материјалне 

токове увек преноси и енергија и 

обратно и интерпретира односе 

исхране у екосистему 

(аутотрофне, хетеротрофне, 

сапротрофне животне комплексе, 

ланце исхране и трофичке 

пирамиде) 

3.4.3. разуме значај кружења 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697


екосистему, чланове ланаца исхране и 

правце кружења најважнијих супстанци 

(воде, угљеника, азота) 

који владају у појединим 

екосистемима Европе и света и 

карактеристичне представнике 

врста које их насељавају 

 

појединих супстанци у природи 

(воде, угљеника и азота) 

3.4.4. разуме просторну и 

временску организацију животних 

заједница и популација 

 
 
 
 
 

Угрожавање, 
заштита и 

унапређивање 
екосистема - 

животне средине 
 

1.4.4. препознаје животне услове који 

владају у карактеристичним 

екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку 

разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 

интензивна пољопривреда, отпад) 

1.4.7. препознаје основне процесе важне 

у заштити и очувању животне средине 

(рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, 

природних резервата) 

1.4.8. зна шта може лично предузети у 

заштити свог непосредног животног 

окружења 

1.6.1. уме да разликује и користи 

једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података у 

биологији (посматрање, бројање, мерење) 

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 

 

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 

2.4.5. препознаје различите биоме 

и зна њихов основни распоред на 

земљи 

2.4.6. препознаје животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима Европе и света и 

карактеристичне представнике 

врста које их насељавају 

2.4.7. зна да објасни основне 

прилагођености живих организама 

на живот у ваздушној, воденој и 

земљишној средини 

2.4.8. разуме последице загађења 

воде, ваздуха и земљишта, као и 

значај очувања природних ресурса 

и уштеде енергије 

2.4.9. разуме значај природних 

добара у заштити природе 

(националних паркова, природних 

резервата, ботаничких башта, зоо-

вртова) 

2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање 

података, систематизује податке и 

3.4.5. предвиђа на основу задатих 

услова средине тип екосистема 

који у тим условима настаје 

3.4.6. познаје механизме којима 

развој човечанства изазива 

промене у природи (утицај 

киселих киша, озонских рупа, 

појачање ефекта стаклене баште, 

глобалне климатске промене) 

3.4.7. познаје механизме 

деловања мера заштите животне 

средине, природе и 

биодиверзитета 

3.4.8. разуме зашто се 

неограничен развој човечанства 

не може одржати у ограниченим 

условима целе планете 

3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује 

систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

3.6.3. уме самостално да прави 

графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 

3.6.4. разуме значај контроле и 

пробе у експерименту (варирање 

једног/више фактора), уме да 

постави хипотезу и извуче 

закључак 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726


извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 

да прави графиконе и табеле 

према два критеријума уз 

коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз 

помоћ наставника, да постави 

хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и 

извести о резултату 

3.6.5. зна, уз одговарајуће 

навођење наставника, самостално 

да осмисли, реализује и извести о 

експерименту на примеру који сам 

одабере 

 

 

 

 
 
 
 
 

Глобалне 
последице 
загађивања 

животне средине 

1.4.5. препознаје основне последице 

развоја човечанства на природу (утицај 

киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне 

климатске промене) и најважније врсте 

загађивања воде, ваздуха, земљишта 

1.6.1. уме да разликује и користи 

једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података у 

биологији (посматрање, бројање, мерење) 

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 

1.6.4. уме по упутству да изведе унапред 

постављени експеримент и одговори на 

једноставну хипотезу уз помоћ и 

навођење наставника 

 

2.4.8. разуме последице загађења 

воде, ваздуха и земљишта, као и 

значај очувања природних 

ресурса и уштеде енергије 

2.4.9. разуме значај природних 

добара у заштити природе 

(националних паркова, природних 

резервата, ботаничких башта, зоо-

вртова) 

2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање 

података, систематизује податке и 

извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 

да прави графиконе и табеле 

према два критеријума уз 

коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз 

помоћ наставника, да постави 

хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и 

извести о резултату 

3.4.7. познаје механизме 

деловања мера заштите животне 

средине, природе и 

биодиверзитета 

3.4.8. разуме зашто се 

неограничен развој човечанства 

не може одржати у ограниченим 

условима целе планете 

3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује 

систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

3.6.3. уме самостално да прави 

графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 

3.6.4. разуме значај контроле и 

пробе у експерименту (варирање 

једног/више фактора), уме да 

постави хипотезу и извуче 

закључак 

 

 
 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку 

разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 

интензивна пољопривреда, отпад) 

2.4.8. разуме последице загађења 

воде, ваздуха и земљишта, као и 

значај очувања природних 

3.4.7. познаје механизме 

деловања мера заштите животне 

средине, природе и 
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Животна средина 
и одрживи развој 

1.4.7. препознаје основне процесе важне 

у заштити и очувању животне средине 

(рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, 

природних резервата) 

1.4.8. зна шта може лично предузети у 

заштити свог непосредног животног 

окружења 

1.6.1. уме да разликује и користи 

једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података у 

биологији (посматрање, бројање, мерење) 

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 

1.6.4. уме по упутству да изведе унапред 

постављени експеримент и одговори на 

једноставну хипотезу уз помоћ и 

навођење наставника 

ресурса и уштеде енергије 

2.4.9. разуме значај природних 

добара у заштити природе 

(националних паркова, природних 

резервата, ботаничких башта, зоо-

вртова) 

2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање 

података, систематизује податке и 

извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 

да прави графиконе и табеле 

према два критеријума уз 

коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз 

помоћ наставника, да постави 

хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и 

извести о резултату 

 

 

биодиверзитета 

3.4.8. разуме зашто се 

неограничен развој човечанства 

не може одржати у ограниченим 

условима целе планете 

3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује 

систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

3.6.3. уме самостално да прави 

графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 

3.6.4. разуме значај контроле и 

пробе у експерименту (варирање 

једног/више фактора), уме да 

постави хипотезу и извуче 

закључак 

3.6.5. зна, уз одговарајуће 

навођење наставника, самостално 

да осмисли, реализује и извести о 

експерименту на примеру који сам 

одабере 

 

Животна 
средина,здравље 

и култура 
живљења 

 

1.5.1. зна основне мере за одржавање 

личне хигијене и хигијене околине и 

разуме зашто је важно да их се 

придржава 

1.5.4. разуме зашто је важно да се 

придржава званичних упутстава која се 

односе на заразне болести (епидемије и 

пандемије) 

1.5.7. разуме да загађење животне 

средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, 

итд.) и неке природне појаве (UV 

2.5.1. познаје основне механизме 

деловања превентивних мера у 

очувању здравља 

2.5.4. зна механизме којима 

загађење животне средине 

угрожава здравље човека 

 

 

 

3.5.1. познаје узроке и 

физиолошке последице заразних 

болести 

3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује 

систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

3.6.3. уме самостално да прави 
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зрачење) неповољно утичу на здравље 

човека 

 

графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 

3.6.5. зна, уз одговарајуће 

навођење наставника, самостално 

да осмисли, реализује и извести о 

експерименту на примеру који сам 

одабере 

 
 
 

ХЕМИЈА 
ЦИЉ:   
- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појава, теорија , модела и закона 
- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 
- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-
популарни чланци, Интернет) 
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и 
одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 
- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу 
хемије 
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

НЕМЕТАЛИ, 
ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И 
КИСЕЛИНЕ 

- Неметали. 
Физичка 
својства 
неметала 

- Водоник – 
својства и 
примена 

- Кисеоник – 

13 - Наставник усмерава учениково размишљање, 
наводећи 
их тако на одговарајуће закључке 
- Демонстрирање одговарајућих огледа, којима 
се омогућава лакше схватање градива од стране 
ученика и којима се подстиче њихово критичко и 
аналитичко 
мишљење 
- Ствара ситуације у којима ће ученици 
примењивати и развијати експерименталне 
вештине 

- Ученик 
посматра, 
бележи,запажа 
промене и 
анализира их. 
- пише 
формуле 
одговарајућих 
оксида и 
киселина 
базних оксида и 



својства и 
примена 

- Сумпор – 
својства и 
примена 

- Азот – својства 
и примена 

- Угљеник – 
својства и 
примена 

- Сугерише ученицима да повезују теоријско и 
практичнонзнање и да сами могу показати 
помоћу индикатора 
кисела својства киселина и базна својства 
амонијака 
- Упућује ученике да повезују знање из биологије 
кроз реакције фотосинтезе и сагоревања 
- Поставља занимљива питања везана за 
примену једињења неметала и вештачких 
ђубрива и тако држи пажњу и заинтересованост 
ученика 
- Детаљно објашњава писање формула оксида 
преко валенци 
- Упућује ученике у истраживачки рад и помаже 
им у прављењу презентација 
- Развија код ученика партнерски однос, кроз 
групни рад и рад у пару, како при извођењу 
огледа, тако и при изради презентација 
- Координира рад у одељењу при извођењу 
лабораторијских вежби 
- Указује на велику примену киселина у 
свакодневном животу 
Фронтални, индивидуални, у пару, групни 

база, соли 
- описује 
најважније 
особине 
неметала 
-препознаје 
специфичности 
одговарајућих 
неметала 
-самостално 
закључује -
Критички 
размишља  
- Самостално 
презентује 
припремљене 
садржаје, 
прикупљене из 
различитих 
извора 
- Успешно 
повезује 
пређашње 
-планирање 
огледа 
-бележење 
резултата 
-решавање 
рачунских 
задатака 
- Прикупља 
податке 
-претражује 
интернет и 
користи 
различите 
материје 

МЕТАЛИ, 
ОКСИДИ 

МЕТАЛА И 
ХИДРОКСИДИ 

(БАЗЕ) 

- Метали. 
Физичка 
својства 
метала 

- Калцијум – 
својства и 
примена 

- Гвожђе, 
алуминијум, 
бакар – 
својства и 
примена 

- Легуре 
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-Наводи ученике да наброје физичка својства 
метала и да кажу у којим агрегатним стањима се 
налазе 
-Подстиче ученике да пишу формуле оксида 
метала,хидроксида 
-Разматра заступљеност метала у природи и 
пореди је са заступљеношћу неметала 
-Подстиче ученике да уоче повезаност метала са 
њиховим местом у ПСЕ 
-Испитује понашање метала са разблаженом 
сумпорном киселином 
-Показује да брзина корозије зависи од услова 
-Указује да оксиди неких метала граде 
хидроксиде, а да неки не реагују са водом 
-Препоручује и објашњава најефикасније методе 
заштите од корозије 



Фронтални, индивидуални, групни 

СОЛИ 

- Соли 
- Добијање соли 
- Својства и 

примена соли  
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-Помаже ученицима да закључе који је основни 
састојак физиолошког раствора – инфузије 
-Подсећа ученике како се пишу формуле оксида, 
база и киселина. 
-Сугерише ученицима да се формуле соли пишу 
преко валенци 
-Подстиче ученике на логичко размишљање, које 
ће им омогућити да схвате на чему се заснива 
реакција неутрализације 
-Наводи ученике да закључе шта се то налати у 
пијаћој, а не налази у дестилованој води. 
-Ствара наставне ситуације у којима развија 
креативно 
-разликују својства оксида неметала и метала и 
повезују киселине и хидроксиде са одговарајућим 
-знају шта су соли и шта је неутрализација 
-уочавају везу између оксида, киселина и 
хидроксида и соли и да зна пртактичну примену 
основних класа неорганских једињења 
мишљење ученика и омогућава да ученици 
повезују градиво географије и ситуације из 
свакодневног живота 
Фронтални, индивидуални, групни 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 
ДИСОЦИЈАЦИЈА 
КИСЕЛИНА,БАЗА 

И 
СОЛИ 

- Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, 
хидроксида 
(база) и соли 

- Мера киселости 
раствора – pH 
вредност 

3 

-Учествује у дискутовању резултата огледа са 
учеником и помаже ученику да разврста растворе 
у киселе , базне и неутралне 
-Упућује ученика на коришћење интернета и 
других извора информација и развија 
истраживачки дух код ученика 
-Скреће пажњу ученицима на повезаност оксида, 
база , киселина и соли 
-Подстиче ученике да закључе шта је рН скала и 
вредност скрећући им пажњу на рекламе и 
средства за негу и личну хигијену 
-Демонстрира мерење рН фактора 
Фронтални, групни, у пару 

УВОД У 
ОРГАНСКУ 

- Увод у органску 
хемију 

1 
-Упућује ученика на коришћење интернета и других 
извора информација и развија истраживачки дух код 



ХЕМИЈУ ученика 
Фронтални, групни, у пару 

УГЉОВОДОНИЦИ 

- Угљоводоници 
– подела и 
физичка 
својства 

- Засићени 
угљоводоници 
– алкани 

- Незасићени 
угљоводоници 
– алкени и 
алкини 

- Хемијска 
својства 
угљоводоника 

- Ароматични 
угљоводоници. 
Бензен 

- Извори и 
примена 
угљоводоника  
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-Анимира ученике да праве разлику у писању алкана, 
алкена и алкина, користећи моделе 
-Упућује ученике да увиде разлику у реактивности 
угљоводоника и схвате да је то последица различите 
структуре 
-Подстиче ученике да повезују знања из других 
предмета 
са темама у настави хемије 
-Показује да је n-хексан неполарна супстанца која се 
раствара у неполарним растварачима 
-Наглашава велику примену полимера у свакодневном 
животу 
-Скреће пажњу на проблеме загађења животне 
средине 
пластичним масама 
Фронтални, групни, у пару 

ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

- Алкохоли  
- Добијање и 

својства 
алкохола 

-  Карбоксилне 
киселине 

- Физичка и 
хемијска 
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-Поставља питања која омогућавају ученицима да 
схвате 
да функционална група условљава физичка и 
хемијска 
својства органских једињења 
-Упозорава на штетност алкохола по организам 
-Мотивише ученике да праве презентације о 
алкохолизму 
као великом проблему у савременом друштву 
-Подстиче ученике да повезују пређашње знање и 
користе га функционално 
-Упутити ученике у истраживање употребе 



својства 
карбоксилних 
киселина 

- Естри 
карбоксилних 
киселина 

кисеоничних 
органских једињења у свакодневном животу 
Фронтални, индивидуални, групни, у пару 

БИОЛОШКИ 
ВАЖНА 

ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

- Биолошки 
важна органска 
једињења 

- Масти и уља 
- Угљени 

хидрати 
- Моносахариди 

– структура и 
својства 

- Дисахариди и 
полисахариди – 
структура и 
својства 

- Аминокиселине 
и протеини 

- Витамини 
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-Указује на веома важну улогу витамина, масти и уља, 
угњених хидрата у људском организму 
-Повезује масти и уља са естрима и скреће пажњу да 
су масти и уља по хемијском саставу естри 
-Истиче неопходност повезивања градива различитих 
предмета 
-Упозорава на штетност прекомерног уношења масти 
и уља и угљених хидрата 
-Подсећа ученике на градиво из седмог разреда и 
постављањем питања повезује смеше и шећере 
-Указује на веома битну улогу протеина у важним 
прооцесима у организму 
-Истиче велики значај витамина у исхрани и наводи 
ученике да кажу које су намирнице богате витамином 
це и сл. 
Фронтални, индивидуални, групни 

ХЕМИЈА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

- Загађивачи 
ваздуха, воде и 
земљишта 

- Мере за 
заштиту 
животне 
средине 
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- Упознаје ученике са најчешћим загађивачима 
ваздуха, воде и земљишта 
- упозорава ученике на алармантну ситуацију по 
питању загађења у нашој земљи 
- Даје идеје и инструкције за мини пројекат о заштити 
животне средине 
- Организује акцију шишћења школског дворишта 
Фронтални, индивидуални, у пару, групни 



 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ХЕМИЈА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

НЕМЕТАЛИ, 
ОКСИДИ 
НЕМЕТАЛА И 
КИСЕЛИНЕ 

ХЕ 1.1.1. основна физичка и хемијска 
својства неметала и метала (агрегатно 
стање, проводљивост топлоте и 
електрицитета и реакцију са 
кисеоником) ХЕ 1.1.2. утврди основна 
физичка својства оксида (агрегатно 
стање, боја, мирис) 
 ХЕ 1.1.3. докаже кисело-базна 
својства супстанци помоћу индикатора  
ХЕ 1.1.4. безбедно рукује супстанцама, 
посуђем и прибором  
ХЕ 1.6.1. безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 
супстанцама  
ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према 
датом упутству  

ХЕ2.1.1. значење термина: 
анализа и синтеза, анхидрид,  
ХЕ2.1.2. да саставља формуле 
најважнијих представника класа 
неорганских једињења, и 
једначине хемијских реакција 
ХЕ2.1.3. на основу назива 
оксида и киселина, састави 
формулу ових супстанци 
ХЕ2.1.4. пише једначине 
хемијских реакција синтезе и 
анализе бинарних једињења  
ХЕ2.1.5. експерименталним 
путем испита растворљивост и 
хемијску реакцију оксида са 
водом 
 ХЕ2.1.6. испита најважнија 
хемијска својства киселина 
(реакција са карбонатима и 
металима)  

ХЕ 3.1.1. да су физичка и 
хемијска својства неметала 
одређена структуром њихових 
атома/молекула 

МЕТАЛИ, 
ОКСИДИ 
МЕТАЛА И 
ХИДРОКСИДИ 
(БАЗЕ) 

ХЕ 1.2.1. везу између својстава 
неметала и метала и њихове 
практичне примене  
ХЕ 1.2.2. да препозна метале (Na, Mg, 
Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу 
њихових физичких и хемијских 
својстава 
 ХЕ 1.2.3. утврди основна физичка 
својства оксида (агрегатно стање, боја, 
мирис) 
 ХЕ 1.2.4. докаже кисело-базна 
својства супстанци помоћу индикатора  
ХЕ 1.2.5. безбедно рукује супстанцама, 
посуђем и прибором  

ХЕ2.2.1. значење термина: 
анализа и синтеза, 
неутрализација, анхидрид 
 ХЕ2.2.2. да саставља формуле 
најважнијих представника класа 
неорганских једињења и 
једначине хемијских реакција 
неутрализације  
ХЕ2.2.3. на основу назива 
оксида, киселина и база 
састави формулу ових 
супстанци  
ХЕ2.2.4. пише једначине 
хемијских реакција синтезе и 

ХЕ 3.2.1. да су физичка и 
хемијска својства метала и 
неметала одређена структуром 
њихових атома/молекула  
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 



ХЕ 1.6.1. безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 
супстанцама  
ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према 
датом упутству  

анализе бинарних једињења 
 ХЕ2.1.5 експерименталним 
путем испита растворљивост и 
хемијску реакцију оксида са 
водом  
ХЕ 3.2.1. да су физичка и 
хемијска својства метала и 
неметала одређена структуром 
њихових атома/молекула  

раду 

СОЛИ 

ХЕ 1.3.1. да на основу формуле 
именује основне класе неорганских 
једињења ХЕ 1.3.2. примере оксида, 
киселина, база и соли у свакодневном 
животу као и практичну примену ових 
једињења  
ХЕ 1.3.3. основна физичка и хемијска 
својства оксида, киселина, база и соли 
 ХЕ 1.3.4. испита растворљивост соли  
ХЕ 1.3.5 безбедно рукује супстанцама, 
посуђем и прибором  
ХЕ 1.6.1. безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 
супстанцама  
ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према 
датом упутству  

ХЕ2.3.1. значење термина: 
анализа и синтеза, 
неутрализација, анхидрид  
ХЕ2.3.2. да саставља формуле 
најважнијих представника класа 
неорганских једињења, и 
једначине хемијских реакција 
неутрализације  
ХЕ2.3.3. на основу назива 
оксида, киселина, база и соли 
састави формулу ових 
супстанци 
 ХЕ2.3.4. пише једначине 
хемијских реакција синтезе и 
анализе бинарних једињења  
ХЕ2.3.5 експерименталним 
путем испита растворљивост и 
хемијску реакцију оксида са 
водом  
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  

ХЕ 3.3.1. хемијска својства 
оксида (реакције са водом, 
киселинама, хидроксидима)  
ХЕ 3.3.2. да општа својства 
киселина зависе од њихове 
структуре (реакција са 
хидроксидима, металима, 
карбонатима, бикарбонатима и 
базним оксидима) 
 ХЕ 3.3.3. да општа својства 
база зависе од њихове 
структуре (реакције са 
киселинама и са киселим 
оксидима) 
 ХЕ 3.3.4. да физичка и 
хемијска својства соли зависе 
од њихове структуре 
 ХЕ 3.3.5. изведе реакцију 
неутрализације  
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 



УГЉОВОДОНИЦИ ХЕ.1.6.1.формуле, називе и 
функционалне групе најважнијих 
угљоводоника 
 ХЕ.1.6.2. основна физичка и хемијска 
својства угљоводоника  
ХЕ.1.6.3 практичан значај 
угљоводоника у свакодневном животу  

ХЕ.2.6.1 значење термина: 
супституција, адиција, изомер 
ХЕ.2.6.2 да саставља формуле 
најважнијих представника класе 
органских једињења и 
једначине хемијских реакција 
супституције ХЕ.2.6.3. пише 
једначине хемијских реакција 
сагоревања угљоводоника  

ХЕ.3.6.1. хемиске реакције 
угљоводоника 
 ХЕ.3.6.2. видови практичне 
примене угљоводоника на 
основу својства која имају 
 ХЕ. 3.6.3. пишу једначне 
хемијских реакција 
угљоводоник 

ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

ХЕ.1.7.1.формуле, називе и 
функционалне групе најважнијих 
алкохола, карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и естара  
ХЕ.1.7.2. основна физичка и хемијска 
својства алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних киселина и 
естара 
 ХЕ.1.7.3 практичан значај алкохола, 
карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара у свакодневном 
животу  

ХЕ.2.7.3. пише једначине 
хемијских реакција сагоревања 
једињења са кисеоником-
алкохола  

ХЕ.3.7.1. хемиске реакцје 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара ХЕ.3.7.2. 
видови практичне примене 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара на основу 
својства која имају  
ХЕ. 3.7.3. пишу једначне 
хемијских реакција алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и естар 

БИОЛОШКИ 
ВАЖНА 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

ХЕ.1.8.1 да наведе физичка својства 
(агрегатно стање и растворљивост) 
масти и уља, угљених хидрата, 
протеина  
ХЕ.1.8.2 примере и заступљеност 
масти и уља, угљених хидрата и 
протеина у намирницама  

ХЕ. 2.8.1 најважније улогe 
масти и уља, угљених хидрата 
и протеина у живим 
организмима  

ХЕ.3.8.1.основу структуре 
молекула који чине масти и 
уља, угљене хидрате и 
протеине 
 ХЕ. 3.8.2. основна хемијска 
својства масти и уља ( 
сапонификацију и хидролизу ) 
угљених хидрата и протеина 

ХЕМИЈА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

ХЕ.1.9.1 значај безбедног поступања 
са 
супстанцама, начине њиховог 
правилног 
складиштења, а са циљем очувања 
здравља и животне средине 

  

 
 
 



 

Tехничко и информатичко образовање 

 
ЦИЉ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко – технолошким 

развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке 
културе, радних вештина и културе рада. 

  
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Е
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Производња, трансформација 
и  пренос електричне енергије. 
Алтернативни извори 
електричне  енергије. 
Електротехнички апарати и 
уређаји у домаћинству. 

14 Ученицима објаснити начин производње 
електричне енергије као и начин 
трансформације и преноса до самог 
потрошача. Посебну пажњу скренути на 
алтернативне изворе енергије, њихов значај 
и врсте. Ученике упознати са разним 
електричним уређајима и апаратима који се 
користе у домаћинству – показати им на 
конкретним уређајима и моделима делове, 
објаснити намену и особине. Поделити 
ученике у групе или парове и дати им да 
сами раставе и саставе неке од апарата и 
уређаја како би се што боље упознали са 
њиховим деловима, наменом и принципом 
рада 

Гледање шема и слика тока 
производње и преноса 
електричне енергије од извора 
до самог потрошача. 
Демонстрација разних апарата 
и уређаја који се користе у 
домаћинству – намена, делови 
и особине... 
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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. 
Опасност и заштита од 
струјног удара. 

10 

Ученике упознати са разним врстама 

електроинсталационог материјала и прибора 

– својствима и примени. Објаснити им 

примену на конкретним конструкцијма 

струјних кола, том приликом радити са 

напонима до 24V. Показати им софтвер за 

израду струјних кола у виртуелном облику. 

Објаснити им опасности и заштиту од 

струјног удара као и пружање прве помоћи 

код истог. 

Демонстрација 

електроинсталационог 

материјала и прибора, шема 

кућних инсталација. 
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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. 
 
 
 

12 

Упознати ученике са основама на којима је 
заснована аналогна технологија и основе 
дигиталне технологије која је у све већој 
примени. Објаснити предности дигиталне над 
аналогном технологијом. Упознати ученике са 
основним електронским елементима. 
Показати ученицима основне делове 
рачунара: матичну плочу, процесор, 
меморију, интерфејс, модем итд. Објаснити 
ученицима принцип рада електронских 
уређаја у домаћинству – прелазак аналогне 
на дигиталну технику. Посебну пажњу 
скренути на телекомуникације и 
аудиовизуелна средства, као и на мобилну 
телефонију GPS системе, интернет и 
кабловску телевизију, њихову намену и начин 
функционисања истих 

Гледање шема  аналогних и 

дигиталних уређаја. 

Демонстрација основних 

електронских елемената. 

Расклапање рачунара и 

показивање основних делова. 

Показивање конкретних 

модела и електронских уређаја 

који се користе у домаћинству. 

Гледање шема, принципа рада 

телекомуникационих уређаја 

као и аудиовизуелних 

средстава, мобилне 

телефоније и кабловске 

телевизије. 



И
н
ф

о
р
м

а
ти

ч
кe

 т
е
х
н
о
л

о
ги

је
 

 

Практична примена рачунара. 
Рачунарске мреже. 
Коришћење  интернета - 
приступ светској рачунарској 
мрежи (www), електронска 
пошта. 
Управљање помоћу 
персоналних рачунара са 
окружењем.         
Примена рачунара 
коришћењем интерфејс 
технологије –управљање 
моделима. 
Коришћење претходно 
савладаних програма за 
обраду текста, података, 
табела, графика, припремати 
презентацију у различитим 
областима. 
Израда техничке 
документације у 
електротехници коришћењем 
одабраних програма. 

16 

Ученицима је потребно објаснити широку 
примену рачунара. Треба настојати да 
ученици овладају практичном применом 
рачунара у решавању разних задатака: 
обрадом текста, података, табела, графике. 
Посебну пажњу посветити модемској вези, 
интернету и приступу светској рачунарској 
мрежи, коришћењу интернета и електронске 
поште. За реализацију садржаја везаних за 
управљање помоћу персоналних рачунара, 
ученицима је потребно показати управљање 
на одговарајућем моделу. Упознати ученике 
са симболима који се користе приликом 
израде електричних шема и електричних 
струјних кола. 

Разговор о претходно 
стеченом знању из области 
информатичких технологија, 
слушање, дијалог, рад на 
рачунару, гледање слика, 
симбола и примера техничке 
документације из области 
електротехнике. 
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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, 
аутоматских  система и 
робота. 
 
 

16 

Ученике разврстати у парове или групе, 

поделити им конструкторске елементе, 

материјал и прибор потребан за рад, како би 

ученици изразили своје личне афинитете, 

способности, интересовања приликом израде 

разних модела: електричних кола, 

симулација коришћењем рачунарског 

софтвера, управљање помоћу рачунара као 

и конструисање разних модела електричних 

машина, аутоматских система и робота. Рад 

ученика непрестано контролисати и давати 

одговарајуће савете како би што пре и  боље 

дошли до жељеног резултата. 

Групни, рад у пару и 

индивидуални рад ученика са 

разним врстама 

конструкторског материјала 

при изради електричних кола, 

код примера управљања 

помоћу рачунара и код 

моделовања електричних 

машина и уређаја, аутоматских 

система и робота. 



 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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 ТРАЈАЊЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

ИНФОРМАТИВНИ 
 
Упознавање ученика са програмом рада у VIII 
разреду 

 
1 

 
разговор 

 
 
 
 
 

Трчања 
Скокови 
Бацања 
Хватања 

 
 
 
 

Брзо трчање 
Правилно дисање 

Координација 
трчања и 

додавања – 
примопредаја 

штафете 
Скокови у вис и 

даљ 
Концентрација 

Избачаји 
 
 

Правилни – 

ТЕСТИРАЊА 

 
Провера телесне развијености : 
- висина 
- тежина 
Провера физичких способности : 
- брзина (трчање 30 м) 
- снага ногу (скок у даљ из места) 
- општа снага (бацање медицинке) 
- координација (хватање одбијене лопте) 

5+5 

Објашњење 
Демонстрација 
Вредновање 

 

АТЛЕТИКА 

Атлетика : 
- развијање опште издржљивости 
- спринтерско трчање 
- полувисоки старт 
- средње деонице 
- штафетно трчање 
- скок у даљ (увинуће) 
- скок у вис (све технике) 
- бацање кугле ''О Брајан'' и ''Кружна 
техника 

 

7+7 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Праћење 

Мотивисање 
Вредновање 

ОДБОЈКА 
 
Одбојка : 7+7 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 



- техника одбијања лопте : прстима и 
''чекићем''  
- техника сервиса, сервис ударац одоздо, 
''шкоилски'', ''тенис'' сервис 
- техника примања сервиса 
- техника дизања за смеч 
- смечирање 
- блокаде : индивидуалне и групне 
 
 
 
 
 

 

Праћење 
Мотивисање 
Вредновање 

основни положаји 
тела, руку и шака 
при одигравању 

лопте 
Трчање поред 

мреже 
Залети, скокови 

Наскоци, доскоци 
Докораци, 

укрштени кораци 
Контакт шаке и 

лопте 
Падови : напред, 

на страну и у назад 
 

 
Различитост 

положаја тела 
 

- Дубећи ставови 
- Колутови 
- Увинућа 
- Избачаји 
- Ходања 

- Поскоци са 
једном и обе ноге 

 
- Окрети у успону 

и у чучњу 
- Наскоци и 

саскоци 
- Издржај у 

потпору и упору 
- Њихања 

- Ковртљаји 
- Премаси 
- Спадови 

СПОРТСКА 
ГИМНАСТИКА 

 
Вежбе на справама  
и тлу : 
 

1. Тло – партер (м . ж.) 
- став о шакама 
- мост (на разне начине) 
- премет странце ''звезда'' 
2. Прескок  (м . ж.) 
- разношка 
- згрчка 
 
3. Кругови доскочни 
- вис узнето из замаха 
- вис стрмоглави 
- вис стражњи 
4. Греда  (ж.) 
- наскок у упор 
- окрети 
- вага у упору клечећем 
- ''мала вага'' 
- ходање докорацима 

10+12 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 



- трчање на прстима 
- саскок опруженим телом са окретом 
5. Вратило доскочно     (м) 
- њихање у вису предњем, у зањиху 
саскок 
- подметни саскок из упора предњег 
6. Двовисински разбој (ж) 
- наскок у упор предњи 
- премаси 
- клим 
- саскоци 
 
7. Паралелни разбој (м) 
- наскок у упор и спојено предњих – 
задњих, у упору предњихом упор седећи 
разножно пред рукама 
8. Коњ са хватаљкама (м) 
- из упора предњег на хватаљкама премах 
одножно десном напред ван, премах 
одножно десном назад. Исто то левом 
ногом. Саскок назад или провлаком ногу 
између хватаљки, саскок напред. 

- Седови јашући 
- Климови 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Естетско 
изражавање 

покрета тела кроз 
грациозност 

ходања 
Бацања 

Котрљања 
Скокови 
Уздржаји 
Извијања 

Прескакања 
 
 
 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА 

И ПЛЕС 

Ритмичко спортска гимнастика 
 
Обруч 
- повезати бацање и хватање са 
издржајима у суножном успону и истезање 
тела, вртење обруча на тлу око уздужне 
осе  а за то време окрет или издржај. 

 
Вијача 
- осмице у бочној и хоризонталној равни 
 
Плес и народне игре 
- Полка, ''Врањанка'' и једна игра – коло из 
краја у коме се школа налази 

 

Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 



РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА 

И ПЛЕС 

Ритмичко спортска гимнастика 
 
Обруч 
- повезати бацање и хватање са 
издржајима у суножном успону и истезање 
тела, вртење обруча на тлу око уздужне 
осе  а за то време окрет или издржај. 

 
Вијача 
- осмице у бочној и хоризонталној равни 
 
Плес и народне игре 
- Полка, ''Врањанка'' и једна игра – коло из 
краја у коме се школа налази 
 
 
 

 

3+3 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 

Плес уз музику 
Повезивање 

кретних варијанти 
са музиком 

ИНФОРМАТИВНИ 
 

Свођење годишњег успеха 
1 

Објашњење 
Вредновање 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
НАСТАВНА  ОБЛАСТ - АТЛЕТИКА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ТЕХНИКА 
ТРЧАЊА 

 
ФВ. 1.1.3.  правилно трчи варијантама 
технике трчања на кратке, средње и 
дуге стазе и мери резултате 
ФВ. 1.1.4.  зна терминологију, значај 
трчања, основе тренинга и пружа прву 
помоћ 

 
ФВ. 2.1.3.  правилно да изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања 
ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења 

ФВ. 3.1.3.  правилно изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања 
ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
такмичењима у атлетском петобоју 

СКОК  УДАЉ ФВ. 1.1.5.  правилно скаче удаљ ФВ. 2.1.4.  правилно скаче удаљ ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 



техником ''згрчно'' и мери дужину скока  
ФВ. 1.1.6.  зна   терминологију и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

техником ''увинуће'' 
ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења 

атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 
за такмичење 

СКОК  УВИС 

ФВ. 1.1.7.  правилно скаче увис 
варијантом леђне технике Fosberi flop  
ФВ. 1.1.8.  зна   терминологију и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.5. правилно скаче увис 
леђном техником  
ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
такмичењима у атлетском петобоју 

БАЦАЊЕ 
КУГЛЕ 

ФВ. 1.1.9.  правилно баца куглу из 
залета O’ Brajan техником 
ФВ. 1.1.10.  зна правила за такмичење, 
сигурносна правила, влада 
терминологијом, основама тренинга и 
пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.6.  правилно баца куглу O’ 
Brajan техником 
ФВ. 2.1.7.  зна правила такмичења 
ФВ. 2.1.8.  учествује на неком 
такмичењу 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
такмичењима у атлетском петобоју 

 
НАСТАВНА  ОБЛАСТ – СПОРТСКЕ  ИГРЕ 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ОДБОЈКА 

ФВ. 1.1.1.  игра одбојку на основном 
нивоу примењујући основне елементе 
технике, неопходна правила и сарађује 
са члановима екипе 
ФВ. 1.1.2  зна функцију одбојке, 
основне појмове, неопходна правила, 
основне принципе тренинга и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.1.  игра одбојку 
примењујући виши ниво технике, 
већи број правила, једноставније 
тактичке комбинације и сарађујње 
са члановима екипе 
ФВ. 2.1.2.  зна функцију и значај 
одбојке, већи број правила, 
принципе и утицај тренинга 

ФВ. 3.1.1.  игра одбојку 
примењујући сложеније елементе 
технике испуњавајући тактичке 
задатке, учествује у организацији 
утакмице и суди утакмице 

 
 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ПЛЕС 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 



ПЛЕС 

ФВ. 1.1.20.  ученик се успешно креће у 
ритму и темпу музичке пратње, у 
простору, основним облицима кретања 
(ходање-трчање)  

ФВ. 2.1.18.  ученик повезује 
просторно и временски плесне 
елементе у целину, изводи и 
реализује најмање један одабрани 
дечији плес 
ФВ. 1.1.2.  влада основном 
терминологијом, препознаје и 
разликује друштвене и народне 
плесове  

ФВ. 3.1.16.  ученик самостално 
изводи сопствену комбинацију 
покрета и кретања уз музичку 
пратњу и успешно моторички у 
ритму и темпу реализује одабрани 
народни,друштвени и дечји плес, 
влада основама тренинга и 
учествује на такмичењу 
ФВ. 3.1.17.  зна терминологију 
плеса и систем такмичења   

 

 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  НА  СПРАВАМА  И  ТЛУ 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ. 1.1.11.  правилно изводи вежбе на 
тлу 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.9.  правилно изводи 
сложеније вежбе на тлу, чува и 
помаже и поштује сигурносна 
правила 
ФВ. 2.1.17.  зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

 
ФВ. 3.1.6.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на тлу 

ПРЕСКОЦИ 

ФВ. 1.1.12.  правилно изводи прескоке 
разношку и згрчку преко коња уз 
помоћ 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

 
ФВ. 2.1.10.  правилно изводи 
прескоке разношку и згрчку преко 
коња 

 
ФВ. 3.1.7.  правилно изводи згрчку 
и разношку са изразитијим фазама 
лета 

ГРЕДА 

ФВ. 1.1.13.  зна да изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.11.  правилно изводи 
вежбе и комбинације вежби на 
греди 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

 
ФВ. 3.1.8.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на греди 



ДВОВИСИНСКИ 
РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.14.  правилно изводи основне 
вежбе на двовисинском разбоју 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 
 
 

ФВ. 2.1.12.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
двовисинском разбоју 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

 
ФВ. 3.1.9.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на 
двовисинском разбоју (ковртљај 
назад у упору предњем) 

КОЊ СА 
ХВАТАЉКАМА 

ФВ. 1.1.15.  правилно изводи основне 
вежбе на коњу са хватаљкама 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.13.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

 
ФВ. 3.1.10.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 

КРУГОВИ 

ФВ. 1.1.16.  правилно изводи основне 
вежбе на круговима 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.14.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
круговима 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

 
ФВ. 3.1.11.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
круговима  

ПАРАЛЕЛНИ 
РАЗБОЈ 

ФВ. 1.1.17.  правилно изводи основне 
вежбе на паралелном разбоју 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.15.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
паралелном разбоју 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

 
ФВ. 3.1.12.  правилно изводи 
вежбе и комбинације вежби на 
паралелном разбоју 

ВРАТИЛО 

ФВ. 1.1.18.  правилно изводи основне 
вежбе на вратилу 
ФВ. 1.1.19.  зна називе вежби, основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.16.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
вратилу 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 
(чување и помагање) називе вежби 
и основе организације рада на 
справи 

 
ФВ. 3.1.13.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
вратилу 

 

 

 



НАСТАВНА  ОБЛАСТ – РИТМИЧКА  ГИМНАСТИКА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА 

ФВ. 1.1.21.  правилно изводи основне 
вежбе из ритмичке гимнастике 
ФВ. 1.1.22.  зна називе вежби и основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

 
ФВ. 2.1.20.  правилно изводи 
вежбу са реквизитима  
 

 
ФВ. 3.1.18.  правилно изводи 
самостални састав са и без 
реквизита 

НАСТАВНА  ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ  ОБЛИКОВАЊА 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ВЕЖБЕ 
ОБЛИКОВАЊА 

ФВ. 1.1.24.  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 њихову 
терминологију и функцију појединих 
вежби у комплексу 
 

ФВ. 2.1.22.  правилно изводи 
вежбе и показује више комплекса 
вежби обликовања са и без 
реквизита 
ФВ. 2.1.23.  зна принципе 
састављања комплекса вежби 
обликовања и дозирање 
оптерећења 

ФВ. 3.1.20.  правилно саставља и 
правилно изводи и показује 
сложене комплексе вежби 
обликовања без и са реквизитима 
ФВ. 3.1.21.  зна да саставља 
комплекс вежби обликовања и 
дозира оптерећење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У VIII РАЗРЕДУ 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

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/тема Садржај Трајање Начин и поступак 
остваривања 

Врсте активности 

увод 

- Представљање циљева, 
задатака, садржаја и метода 
рада.  
- Упознавање најзначајнијих 
појмова - права и 
одговорности, правила и 
дужности, школске мере и 
решења 
- Формирање и изграђивање 
разредног тима. 

2 

ученици се најпре уводе у 
контекст теме којом желимо 
да се бавимо 

Наставник организује наставу тако 
што ће поставити циљеве рада, 
планирати садржаје, средства и 
опрему, наставне облике и методе 
рада, као и време потребно за 
реализацију  
-опажање друштвених појава  
-размена искустава 
-учешће у дискусији 
 

Деца у савременом свету 

-Положај деце у савременом 
друштву 
-Универзалност људских 
права и права детета 
-Чиниоци који утичу на 
одговорност дечијих права  
-Примери злоупотребе 
дечијих права 
-Међународне организације 
које се баве унапређивањем 
положаја деце 
-Анализа положаја деце у 
Републици Србији  
-Установе које се баве 
унапређивањем положаја 
деце  
-Националне и локалне 
рганизације које се баве 
питањима деце  
-Организације у којима деца 
узимају учешће 
-Компетенције деце значајне 
за укључивање у активности 

18 

Примери успешне заштите 
интереса деце и примери 
злоупотребе права детета у 
свету и Републици Србији 
пружају могућност да ученици 
стекну знања о узроцима 
различитог степена 
остварености права детета 

-слободно изражавања мишљења и 
ставова  
- аргументовања и залагања за 
сопствене ставове 
-повезивање властитог искуства са 
новим сазнањима 
 



које доприносе побољшању 
положаја деце у друштву 
-Особине, знања и вештине 
детета за преузимање 
активне улоге у друштву 
-Активности за 
унапређивање положаја 
деце у Републици Србији 
Предлози ученика о могућим 
активностима друштва за 
унапређивање положаја 
деце 
 

Медији у савршеном 
друштву 

-Медији у савременом 
друштву 
-Место, улога и значај медија 
-Разумевање и тумачење 
медијских порука 
-дискусија на тему: медији 
имају моћ да се различите 
теме и проблеми учине 
видљивим и да се, 
захваљујући њиховом 
утицају, покрене решавање 
тих проблема 
-дискусија о негативном 
утицају медија 

11 

Обрађујући наставне садржаје 
из тематске целине која се 
бави медијима, ученици треба 
да схвате њихову улогу у 
савременом свету, а посебно 
у креирању слике детета у 
једном друштву и 
осетљивости тог друштва за 
поштовање дечијих права. 

-уочавање узрочно последичних 
веза  
-опажање друштвених појава  
-размена искустава 
-учешће у дискусији 
-анализирање и синтетизовање 
податке, чињенице, информације 
 

Завршни део 

Размена ученичких 
искустава о активностима 
реализованим на часовима 
грађанског 

3 

Размена искустава ученика и 
евалуација наставе предмета 
у целини са становишта шта 
су научили и како процењују 
употребљивост стечених 
знања и вештина за 
свакодневни живот, 
предвиђени су за реализацију 
у завршном делу програма. 

-повезивање властитог искуства са 
новим сазнањима 
-уочавање узрочно последичних 
веза  
-опажање друштвених појава  
-размена искустава 
-учешће у дискусији 
 

 
 
 
 



ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:   
 

- Продубити код ученика знање о човеку каоикониБожијој у свету;  
-Развити свест код ученика о неопходности живота у заједници;  
-Развитис вест код ученика да је грех злоупотреба слободе;  
-Омогућити ученицима основ за разумевање хришћанског појма слободе;  
- Подстаћи ученике на узајамну љубав и поштовање;  
-Подстаћи ученике на стално преиспитивање свог живота.  
- Омогућити ученицима основ за правилно разумевање хришћанског подвига;  
-Упутити ученике на смисао подвига светитеља;  
-Објаснитиученициманачин, смисао и циљпоста;  
-УпознатиученикесаЖитијимаСветих;  
-Развити евхаристијски етос код ученика.  
- Указати ученицима на значај личне и саборне молитве;  
-Указати ученицима да је литургијско сабрање израз Цркве као Тела Христовог;  
-Указати ученицима на целину литургијског догађаја као узајамног даривања Бога и његовог народа 
-Упознати ученике сас мислом и основним елементима Литургије;  
-Подстаћи ученике на заједничко учешће у богослужењима;  
-Објаснити ученицима динамику богослужбеногвремена.  
-Развијање свести ученика да је Литургија икона Царства Божјег;  
-Упознати ученике са сведочанствима присуства Божијег у овом свету (чуда, мошти...);  
-Пружити ученицима основно знање о икономији Духа Светога;  
-Упознати ученике са иконографијом као изразом есхатолошкогстањас вета и човека.  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

I  
УВОД 

1. Упознавање садржајa 
програма и начинa рада 

1  Упознавање са садржајем програма и начином рада 
- слуша 

 



II 
ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА 

БОЖЈА  

2. Човек - икона Божја и 
свештеник твари  
3. Хришћанско схватање 
личности  
4. Грех као 
промашајчовековог 
назначења  
5. Новозаветне заповести 
Божје  
6. Слобода и љубав у 
хришћанском етосу  
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● Разговор о човеку уопште – шта је његова 
суштина,сврха. Читање из старозаветне књиге 
постања и тумачење 
● Човек - икона Божја и свештеник твари – 
разговор о стварању човека и томе шта значи 
да је он „свештеник“ твари 
● Хришћанско схватање личности – разговор о 
личности, и односима као извору личности 
● Шта је грех, разговор о личним искуствима 
греха. Зашто је грех промашај човековог 
назначења? 
● Читање новозаветних одломака о 
заповестима  -које су две највеће заповести и 
зашто 
● Слобода и љубав у хришћанском  животу, 
разговор. 

- разговара 

 

- посматра 

 

III 
ПОДВИЖНИЧКО 

ЕВХАРИСТИЈСКИ 
ЕТОС  

7. Хришћанскиподвиг 
8. ПодвизиСветитеља 
9. Пост 
10. Хришћанскеврлине 
11. Евхаристијски поглед на 
свет 
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●Разговор о томе шта је подвиг, зашто је у 
животу понекад важно подвизавати се, 
нарочито са аспекта хришћанства 
● Читање одломака из житија светих -примери 
подвига: свети људи су имали различите 
подвиге, разговор. 
● Пост као основа хришћанског подвига. Шта је 
пост, који је његов значај и како се пости, 
разговор. 
● Разговор о врлинама – шта су врлине и које 
су основне хришћанске врлине  
● Евхаристијски поглед на свет – објашњење 
појма евхаристија и увод у наредну тематску 
целину 



IV  
ЛИТУРГИЈА  

12. Молитва - лична и 
саборна 
13. ЦрквајеТелоХристово 
14. БожанственаЛитургија 
(опистокаЛитургије)  
15. Литургијскипростор 
(деловихрама)  
16. Освећење времена 
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● Шта је молитва, читање неких примера из 
молитвослова. Каква је разлика између личне и 
саборне молитве, разговор. 
● Разговор оцрквикао Телу Христовом -  шта ти 
појмови значе и где су корени тог схватање, 
читање одабраних делова из Новог Завета 
● Божанствена литургија, разговор и 
објашњење следећих појмова: Проскомидија, 
Литургија речи (јектенија, мали вход, читања), 
Евхаристија (велики вход, анафора, Молитва 
Господња, причешће)  
●Разговор и презентација о деловима храма – 
литургијском простору 
● Разговор о литургијском времену: 
Повезивање времена са литургијским 
доживљајем вечности (дневни, недељни и 
годишњи богослужбени круг)  

V  
ЦАРСТВО 

БОЖЈЕ  

17. ЦарствоБожје – 
циљстварања 
18. Животбудућегвека 
19. СведоциЦарстваБожјег 
20. Обожење – 
циљхришћанскогживота 
21. 
ЗнациприсутваЦарстваБожјег 
у овомсвету (чуда, мошти...)  
22. Икона – прозор у вечност 

10 

 
●Царство Божије – циљ стварања, разговор и 
читање одабраних одломака из Новог и Старог 
завета 
● Разговор о васкрсењу и људском схватању 
загробног живота кроз историју; Васкрсење 
мртвих и живот будућег века као основ 
хришћанске наде 
● Хришћански живот као сведочанство Царства 
Божијег, разговор 
● Знаци присутва Царства Божијег у овом свету 
(чуда, мошти...) – разговор и презентација 
● Шта је икона? Разговор о историји иконе, 
иконоборачка јерес, читање одабраних 
историјских одломака 
● Рад у групама – радионица иконе, покушај 
израде иконе по групама 

 

 



 

Италијански језик 
 
 

Циљ  наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе 
учења страног језика.  

 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
Introduzione 
 
 

 
 
- кратак увод у наставни 
предмет и рад током 
школске године, 
изношење предлога и 
разматрање истих 
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- упознавање ученика са циљевима, 
  задацима и програмским садржајем 
-говор наставника је прилагођен узрасту и 
нивоу знања ученика 
- наставник ученицима скреће пажњу на 
коришћење уџбеника, као извора 
активности 
    - истиче се важност међусобне 
интеракције међу ученицима, као начина 
за лакше долажење до решења, боље 
усвајање новог градива, али и као начина 
рада који ће се и касније често 
примењивати 
 

- кроз разноврсне активности 
(асоцијације, гледање мапе, 
музику...) деца стичу увид у 
распрострањеност и неке 
карактеристике италијанског 
језика 

 
 
 

текст о детињству 
познатих Италијана 
 

 
 
 

 
- подстицање ученика на исказивање 
сопствених ставова 

 
 
- рад у паровима, малим и 



 
 
 
 
Unità 1: Come 
eravamo da 
bambini 
 

разговор о детињтву и 
првим данима школе 

 
 

филм „Три метра изнад 
неба“ 
 
 
одломак из књиге    
“Lessicо famigliare” 
 
презент глагола 
 
 
употреба члана 
 
 
упознавање градова у 
Италији- Венеција  
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- разговор са ученицима о темама часа 
 
- гледање инсерта из филма и разговор о 
филмској уметности 
 
- читање текстова и одломака из књиге 
- постицање ученика да читају 
 
- увођење граматичких садржаја уз 
корелацију са матерњим и енглеским 
језиком 
 
-социјална интеракција 
 
- систематизација граматичких садржаја 
чије је савладавање било предвиђено у 
преходним разредима 
 
- исказивање допадања и недопадања 
- усмено преноси суштину поруке са 
матерњег на циљни језик и са циљног на 
матерњи 
 

великимгрупама 
 
- вежбе слушања 
 
- вежбе писања 
 
- фронтални облик рада 
 
-вежбања 
 
-писмено изражавање 
 
- презентације  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Unità 2: I 
famosi 
detective 

 
 
--рад на текстовима 
- писање завршетка 
стрипа 
- прошла времена  
- перфекат 
- имперфекат 
- плусквамперфекат 
- огласи 
- директне и индиректне 
заменице 
- вежбање 
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- битно је разумевање суштине текста 
-  граматички садржај се уводи уз обавезну 
корелацију са српским језиком или 
енглеским језиком 
- вокабулар се усваја уз асоцијацију на 
неку фотографију, снимак или непосредно 
окружење 
- систематизација граматичких садржаја 
чије је савладавање било предвиђено у 
преходним разредима 
 

- Решавање ''текућих проблема'' у разреду, 
тј. договори и мини-пројекти 

- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом и одговарање на 
питања у вези са текстом, 
 
-слушање текста и доношење 
закључака  
- извођење кратких скечева и 
дијалога  
- допуњавање информација уз 
звучни материјал 
 
-писање огласа 
 

Unità 3 : Che - разговор о слободном    



facciamodop
o la scuola 
 

времену, хобијима и 
активностима ученика 
после школе 
- прилози за начин 
- кондиционал 
- чланци о животињама и 
волонтирању 
- исказивање сопственог 
мишљења и ставова 
- провере знања 
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- битно је значење језичке поруке 
- уџбеници су извори активности и 
  морају бити праћени употребом 
  аутентичног материјала 
- говор наставника прилагођен је 
  узрасту и знањима ученика 
- подстицање на даље учење истог или 
другог страног језика, било самостално 
или на вишем нивоу образовања 

- израда домаћих задатака и пројеката 
(појединачних, у пару и групи). 

- слушање и реаговање на 
команде 
  наставника или са траке 
- одговарање на питања у 
вези са 
  текстом, тачно/нетачно 
- рад у паровима, малим и 
великим 
Групама 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом 
- дијалог 
- прављење постера  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 
4 :Quanto mi 
piacefare 
shopping 

 
 
 
 
 
 
-куповина, радње 
- одећа и одевни 
предмети 
- кондиционал 
- релативне заменице 
- млади и мода, значај 
моде у њиховом животу 
- присвојни приеви 
- компаратив  
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- у пријатној и опуштеној атмосфери 
 ученици се третирају као одговорни, 
  активни, креативни учесници у 
  у пријатној и опуштеној атмосфери 
-циљни језик употребљава се у 
  учионици у добро осмишљеним 
  контекстима од интереса за ученике 
-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) 
 
- класирање и упоређивање (по количини, 
облику, боји, годишњим добима, волим/не 
волим, компарације...) 

 
- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- певање у групи 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са илустрацијом 
и текстом 
- уочавање кључних речи и 
информација у 
тексту 
- проналажење недостајуће 
речи (употпуњавање низа, 
проналажење "уљеза", 
осмосмерке, укрштене речи, и 
слично) 

- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
-писање честитки и 
разгледница 



 
 
 
 
 
 
 
Unità 5 : Tutti in 
gita 

 
 
 
 
-одлазак на излете, 
одморе, екскурзије 
- passato remoto 
- прича о Етрурцима 
- императив правилних и 
неправилних глагола 
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- укључивање у разговор што већег броја 
ученика 
-  наставник мора бити сигуран да је 
  схваћено значење поруке 
  укључујући њене културолошке, 
  васпитне и социјализирајуће 
  елементе 
- за увођење новог лексичког материјала 
користе се познате граматичке структуре и 
обрнуто 
- корелација са историјом, географијом 
- развој свести о прихватању 
култоролошких разлика  

- рад у паровима, малим и 
великим 
  групама 
- допуњавање табеле на 
основу 
  прочитаног текста 
- проналажење недостајуће 
речи 
- повезивање текста са 
сликама/илустрацијама 
- одговарање на питања на 
основу 
  претходног слушања 
- издавање команди и наредби 

 
 
 
 
 
Unità 6 : 
Andiamo in 
Italia per 
studiare 

 
-текст о студирању у 
Италији и иностранству 
- давање и прихватање/ 
одбијање предлога 
- футур правилних и 
неправилних глагола 
- модул уписа у школе 
страних језика 
- презентације 
- квиз 
- исказивање временских 
прилика и услова 
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- истиче се важност међусобне 
интеракције међу ученицима, као начина 
за лакше долажење до решења, боље 
усвајање новог градива 
-циљни језик употребљава се у учионици у 
добро осмишљеним контекстима од 
интереса за ученике, у 
пријатној и опуштеној атмосфери  
-уочавање дистинктивних обележја која 
  указују на граматичке 
  специфичности (род, број, глаголско 
  време, лице...) 
- стицање позитивног односа према 
сопственом језику и културном наслеђу, 
као и према другим језицима и културама, 
уз уважавање различитости и навикавање 
на отвореност у комуникацији, - стицање 
свести и сазнања о функционисању 
страног и матерњег језика. 

 
- давање одговора на питања 
након 
  слушања 
- игре примерене узрасту 
- повезивање појмова у радној 
свесци 
- проналажење недостајуће 
речи 
- говорне вежбе уз употребу 
нових 
  граматичких структура 
- презентације у пару 
-израда квиза у пару 
- цртеж појмова (сликовни 
диктат) 



 -давање упутстава 
-предлози за место 
-разлика у употреби 
hay/está 
-предлози a, en, de 
-превозна средства и 
глагол ir 
-текст: Лусијин распуст 

 

- говор наставника прилагођен је узрасту и 
знањима ученика 
-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) 
-уџбеници су извори активности и морају 
бити праћени употребом аутентичних 
материјала  
 

-цртање по диктату, израда 
сликовног речника  
-Заједничко прављење 
илустрованих и писаних 
материјала: извештај/дневник 
са путовања 
-игра улога (путник и 
мештанин) 

I Test, 
 
i compiti 
scritti  
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- писмени задаци се раде у учионици 
  у пријатном простору и опуштеној и 
  подстицајној атмосфери 

- писмена провера обезбеђује 
напредовање ученика у 
складу са оперативним 
задацима и квалитет и 
ефикасност наставе, 
развијање самопоуздања  

 
 
 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе страног језика је усвајање основних знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставнојусменој и писаној комуникацији 
споразумева са људима из других земаља, усвоји норме комуникације у складу са специфичностима   енглеског језика. 
 
Ученик треба да: 

 разуме и реагује на усмени текст у вези са ситуацијама, темама и комуникативним функцијама 

 чита са разумевањем писане и илустроване текстове увези са темама 

 у писаној форми се изражава у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 остварује комуникацију са саговорником у вези са предвиђеним темама и ситуацијама 

 препознаје језичке структуре и правилно их употребњава у комуникативној ситуацији 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
ТРАЈАЊ

Е 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТАВАРИВАЊА   

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Unidad 4: Había 
una vez… 

- разлике између 
pretérito imperfecto, 
indefinido и perfecto 
- глаголска перифраза 
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- упознавање ученика са циљевима, задацима и програмским 
садржајем 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено 
учествовање у друштвеном чину 

- обнављање прошлих 
времена кроз 
предвиђене практичне 
вежбе 



soler + infinitivo 
- прихватање и 
тражење извињења 
- вокабулар везан за 
нарацију: приче, бајке, 
анегдоте, вести 
- живот у 20. веку 
- la tilde 

- наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај 
граматичке прецизности исказа 
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате 
граматичке структуре и обрнуто 
- битно је значење језичке поруке 

- рад у паровима, малим 
и великим групама 
- вежбе слушања 
- писање кратких 
текстова 
- повезивање појмова у 
радној свесци 
- увежбавање писања 
акцента у упитним и 
узвичним реченицама 

Unidad 5: 
Construyendo un 
futuro 

- futuro imperfecto 
(правилни и 
неправилни глаголи) 
- временски изрази за 
будуће време 
- Si + presente + futuro 
- вокабулар везан за 
политику и животну 
средину 
- акцентовање речи 
- упознавање са 
националним 
парковима Шпаније 
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-циљни језик употребљава се у учионици добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике у пријатној и опуштеној 
атмосфери 
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени 
употребом аутентичних материјала 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика 
- ученици се третирају као одговорни, активни, кеативни учесници 
у друштвеном чину 

- рад у паровима, малим 
и великимгрупама 
- вежбе слушања 
- уочавање кључних 
речи и информација у 
тексту 
- повезивање текста са 
илустрацијама 
- допуњавање израза 
- проналажење 
недостајуће речи 
- давање одговора на 
питање након слушања 
- селектовање тачних и 
нетачних израза 

Unidad 6: Cosas 
de casa 

- потврдни и одрични 
импратив 
- императив и 
заменице 
- тражење и давање 
савета, дозвола и 
препорука, давање 
инструкција 
- вокабулар везан за 
кућне послове, спорт 
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- рад у учионици се спроводи путем индивидуалног или групног 
решавања проблема 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро 
осмишљенимконтекстима 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 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним 
критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник 
- наставник мора бити сигуран да јесхваћено значење 
порукеукључујући њене културолошке,васпитне и 
социјализирајућеелементе 
- знања ученика мере се јасноодређеним релативним 
критеријумиматачности и зато узорније изворни говорник 
- наставник је ту да омогући приступ иприхватање нових идеја 

- допуњавање израза 
- допуњавање табеле на 
основупрочитаног текста 
- проналажење 
недостајуће речи 
- повезивање текста 
сасликама/илустрацијам
а 
- одговарање на питања 
на основупретходног 
слушања 

 

Examen Escrito 
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- писмени задаци се раде у учионици у пријатном простору и 
опуштеној и подстицајној атмосфери 

- писмена провера 
обезбеђује 



напредовање ученика у 
складу са оперативним 
задацима и квалитет и 
ефикасност наставе 

 
 
 
 

Француски језик 
ЦИЉ:   

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да стекну могућност да даље напредују, 
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 ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

Боље ићи 
пекару него 

лекару 

-Attention les yeux ! 
-Qu’est-ce qu’on mange 
-Le malade imaginaire 
 

15 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 
-битно је значење језичке поруке 
-наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на 
значај граматичке прецизности исказа 
-знања ученика мере се јасно одређеним 
релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник 
-с циљем да унапреди квалитет и количину језичког 
материјала, настава се заснива и на социјалној 
интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се 
путем групног или индивидуалног решавања 
проблема, потрагом за информацијама из 
различитих извора (интернет, дечји часописи, 
проспекти и аудио материјал) као и решавањем 
мање или више сложених задатака у реалним и 
виртуелним условима са јасно одредјеним 
контекстом, поступком и циљем 
-наставник упућује ученике у законитости усменог и 

-слушање и реаговање на 
команде наставника или са цд 
-рад у паровима, малим и 
великим групама (мини-
дијалози, игра по улогама, 
симулације итд.) 
-мануалне активности (израда 
паноа, презантација, зидних 
новина, постера за учионицу 
или родитеље и сл.) 
-вежбе слушања (према 
упутству наставника или са цд 
повазати појмове у вежбанци, 
додати делове слике, допунити 
информације, селектовати 
тачне и нетачне исказе, 
утврдити хронологију и сл.) 
-игре примерене узрасту 
-певање у групи 
-класирање и упоређивање 
-решавање «текућих проблема» 
у разреду, тј. договори и мини-
пројекти 
-цртање по диктату, израда 
сликовног речника 



писаног кода и њиховог медјусобног односа 
 

Комуникативно-интерактивни приступ подразумева 
и следеће: 
-усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
осмишљено учествовање у друштвеном чину 
-поимање наставног програма као динамичне, 
заједнички припремљене и прилагодђене листе 
задатака и активности 
-наставник је ту да омогући приступ и прихватање 
нових идеја 
-ученици се третирају као одговорни, креативни, 
активни учесници у друштвеном чину 
-уџбеници постају извори активности и морају бити 
праћени употребом аутентичних материјала 
-учионица постаје простор који је могуће 
прилагодђавати потребама наставе из дана у дан 
-рад на пројекту као задатку који остварује 
корелацију са другим предметима и подстиче 
ученике на студиозни и истаживачки рад 
-за увођење новог лексичког материјала користе се 
познате граматичке структуре и обрнуто 
 
Наставник треба да: 
1.охрабрује ученике да посматрањем сами 
покушају да открију граматичка правила 
2.откривена грам.правила приказује на 
схематизован начин 
3.у примерима и вежбањима користи познату 
лексику 
4.Примере и вежбања стави у контекст 
5.неопходна објашњења заснива на анализи 
најчешћих грешака ученика 
6.укаже ученицима на неразумевање и неспоразум 
као могуће последице граматичке непрецизности 
или нетачности 

 
 
 
 
 
 
 

-«превођење» исказа у гест и 
обрнуто 
-повезивање звучног материјала 
са илустрацијом и текстом, 
повезивање наслова са текстом 
или именовање текстова 
-заједничко прављење 
илустрованих и писаних 
материјала (извештај са 
путовања, рекламни плакат, 
програм приредбе) 
-разумевање писаног језика: 
-уочавање дистинктивних 
облежја која указују на 
граматичке специфичности 
             -препознавање везе 
између групе слова и гласова -
одговарање на једноставна 
питања у вези са текстом 
 -извршавање прочитаних 
упутстава и наредби 
-увођење дечје књижевности и 
транспоновање у друге медије: 
игру, песму, драму, ликовни 
израз 
-писмено изражавање: -
повезивање гласова и групе 
слова 
 -замењивање речи цртежом 
 -проналажење недостајуће 
речи (употпуњавање низа, 
проналажење уљеза, 
осмосмерке, укрштенице и сл.) -
повезивање краћег текста и 
реченица са сликама-
илустрацијама 
 -попуњавање формулара 
-писање честитки и разгледница 
 -писање краћих текстова 
Елементи за проверу и 
оцењивање: 
-разумевање говора 
-разумевање краћег писаног 



 текста 
-усмено изражавање 
-писмено изражавање 
-усвојеност лексичких садржаја 
-усвојеност граматичких 
структура 
-правопис 
-залагање на часу 
- израда домаћих задатак и 
пројеката (појединачно, у пару 
или групи) 
 
Предвиђена су два писмена 
задатка, по један у сваком 
полугодишту. 
 
Елементи и скала вредновања, 
усаглашени на нивоу школе, 
треба да буду познати и јасни 
ученицима. 

 
 
 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе руског језика јесте : 
 Да се ученицима пружи могућност проширавања из области страног језика и да им се омогући реализација одговарајућих образовних 

процеса. 

 Током основног образовања ученику треба омогућити стицање основних знања из области страног језика која ће му даље омогућити 
да усмено и у писаној форми комуницира тј.споразумева се са другим људима (из других земаља). 

 Да ученици овладају комуникативним вештинама,као и да развијају способности да се укључују у дискусију или пак да самостално 
комуницирају. 

 Да појачају мотивисаност  за учење страног (руског) језика као и да развијају своје интелектуалне могућности,да обогаћују себе кроз 
упознавање других 

 Да шире своје видике и развијају свест о различитости кроз упознавање туђе културе,језика и да на тај начин обогаћују себе 
 

Област/тема Садржај Трајање Начин и поступак остваривања Врсте активности 



1.Снова за 
партой 

 
 
1:Теме и 
ситуације везане 
за нову школску 
годину 

 
 
 
9 часова 

Понављање већ научених фраза комуникације везаних 
за почетак нове школске године, поздраве и жеље 
;лексика коју Руси користе у конкретним ситуацијама. 
Наставак активног учествовања у процесу наставе и 
систематизација граматичких структура везана за ту 
тематику 

Активно учешће (дијалошки) у 
обнављању тематике; 
наставникова жива реч; 
слушање CD-а, 
драматизација текста и 
дијалога; реаговање на 
прочитани текст 

2.Годовой 
круговорот 

2:Теме и 
ситуације 
повезане са 
годишњим 
добима;традиција 
и обичаји; Шта 
Руси говоре у 
одређеним 
ситуацијама 

 
 
 
10 часова 

Годишња доба (трајање по месецима), географске 
одлике и разлике двеју земаља 
 
Активно и креативно учешће ученика у описивању 
природе датог годишњег доба 
 
Подстицање и охрабривање ученика од стране 
наставика да слушају, а затим репродукцију реченице 

 
Активно дијалошко 
комуницирање, читање и рад у 
паровима, коришћење 
визуелног материјала - слика 
природе у одређеним 
годишњим добима 

3.Родительск
ий домначало 
всех начал 

 
 
3:Дом и 
породица, 
родитељи и 
породично 
стабло 

 
 
 
10 часова 

 
Активно учешће ученика у наставном процесу и 
укључивање породице у процес учења и разумевања 
 
Употреба илустрација и језичких структура везаних за 
дату тематику 

Дијалошко учешће ученика у 
усвајању наставног градива, 
коришћење породичних 
фотографија, описа чланова 
породице, породичне везе и 
породично стабло, имена и 
њихов настанак, значење и 
порекло 

4.Зимние 
радости 

4:Зимске радости 
и чаролије, 
Новогодишњи и 
Божићни 
празници 
Музика: музичка 
оријентација 
Граматичке 
структуре 

 
 
 
10 часова 

 
Садржај теме омогућује ученицима креативан став 
према зимским чаролијама, упознавање традиције и 
обичаја везаних за прославу новогодишњих и Божићних 
празника; усвајање лексике на тему “музика” 

Активно дијалошко понављање 
лексике; драматизација текста и 
рад у паровима, слушање 
наставниковог излагања као и 
текста са CD-а, 
надовезивање језичке грађе на 
раније усвојену 



5.Кто в 
Москве не 
бивал, тот 
красоты не 
видал 

5:Москва -
престоница 
Русије и њене 
природне лепоте 
и друштвени 
значај; 
Знаменитости 
Москве; 
Граматичко 
градиво 

 
 
 
 
11 часова 

Садржај ове теме пружа ученицима могућност 
упознавања престонице земље  чији језик уче. 
 
Развијање интересовања за непознате пределе, 
градове,  земље кроз читања и маштања о посети свему 
томе 
 
Веома је важно кроз садржаје подстицати ученике на 
уочавање веза између две земље 

 
Дијалошко комуницирање, 
драматизација текста, 
понављање раније усвојеног, 
демонстрирање разгледница, 
слика, сувенира везаних за 
главни град 

6.У кого что 
болит, тот о 
том и говорит 

 
 
6:Здравље, 
болести, посете 
лекару и дечја 
поликлинка 

 
 
 
10 часова 

 
Кроз садржај ове теме упућујемо ученике на то да 
уочавају важност чувања здравља,  посете лекару, бригу 
о себи и свом здрављу, а такође и о здрављу других 

 
Реализовање наставног 
садржаја кроз дијалоге, 
слушање CD-а, драматизација 
текста и корекција са другим 
предметима 

7.Едем на 
экскурсию;Ур
а! 

7:Екскурзије по 
Србији и Русији 

8 часова Упознавање знаменитости и историје своје отаџбине и 
Русије 

Реализовање наставног 
садржаја кроз дијалоге, 
драматизацију текста и лична 
искуства са екскурзија  

 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЦИЉ:   

 Општи циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у 
свакодневном животу.  

 Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су:  

 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/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 



Табеларни 
прорачун 

-Рад у 
програму 
Excel 
- ћелија и 
страна 
- рад са 
формулама  
- уграђене 
функције 
- графички 
објекти 
- штампање 
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Радна свеска и радни лист. Објаснити радно окружење и основне 
елементе прозора. Објаснити појмове: радна свеска, радни лист, ћелија, 
редови, колоне, адреса ћелије. Обрадити кроз вежбу рад у радној свесци 
(чување, брисање, премештање и копирање, отварање нове и постојеће 
радне свеске), кретање кроз радни лист (помоћу миша и тастатуре), 
убацивање новог радног листа, брисање радног листа, промену имена, 
копирање и померање радних листова. Показати селекцију ћелије, реда, 
колоне и целог радног листа. Вежбати селекцију суседних и несуседних 
ћелија, редова и колона. Вежбати промену ширине редова и колона.  
Унос података у ћелију. Објаснити који се типови података могу 
уносити у ћелију. Вежбати унос текстуалних, бројчаних и датумских 
података, њихово брисање, измену, копирање и премештање.  
Форматирање ћелија. Објаснити како се форматом ћелије одређују 
начини приказа података у облику текста, броја, датума и времена. 
Вежбати форматирање података (врста, величина, стил и боја слова). 
Показати како се могу бојити позадина и оквири ћелије.  
Рад са формулама. Објаснити појам формуле, начин њеног уноса, 
концепт повезивања ћелија унутар формула преко адреса ћелија. 
Вежбати на једноставним примерима.  
Коришћење уграђених функција. Објаснити појам функције и начин 
њеног уноса. Обавезно обрадити основне функције за сабирање, просек, 
минимум и максимум. Показати могућност "паметног" копирања 
формула. Вежбати на једноставним примерима. Показати да једна 
формула може да се састоји од више уграђених операција.  
Рад са графичким објектима. Показати могућности рада са готовим 
графичким објектима, њихово уметање на радни лист и форматирање 
(слике, дијаграми, готови облици, оквири за текст, украсна слова, 
симболи и други објекти). Повезати са стеченим знањима.  
Израда графикона. Објаснити начин израде графикона на основу 
унетих података. Показати и препоручити одређене типове графикона. 
Вежбати израду графикона, измену података и форматирања на 
израђеном графикону као и уметање графикона на исти и на посебан 
радни лист.  
Штампање. Објаснити поступак прегледања радног листа пре штампе и 
поступак штампања. Такође, објаснити могућности форматирања 
страница за штампу, тј. одређивања величине и оријентације папира, као 
и подешавање маргина. Скренути пажњу на могућности одабира 
штампача, штампања одређене странице и одређеног броја копија, као и 
на могућност штампања целе радне свеске.  

 Ученици се упознају са 
алатима за рад у новом 
програму који служи за 
табеларна 
израчунавања 

 Ученици се упознају са 
различитим типовима 
података, са различитим 
начинима приказа 
података 

 Ученици се упознају са 
могућностима рада са 
готовим графичким 
објектима 

Изборни 
модул 
презентације 

- рад на 
програму 
Notepad, 
HTML 
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Обновити са ученицима појмове као што су сервиси интернета, 
презентације на интернету, мапа и структура презентација на мрежи, 
појам сајта, преузимање материјала са других презентација, ауторска 
права на интернету и друго. Израду презентација на мрежи започети 

 Ученици се 
упознају са 
основним 
елементима 



на мрежи радом са језиком ХТМЛ. Објаснити основе језика ХТМЛ. У оквиру 
наставних јединица које следе направити једоставну презентацију на 
мрежи.  
Обраду језика ХТМЛ и израду једноставне презентације на мрежи 
поделити на следеће целине:  
- Основни елементи језика ХТМЛ (појам тагова са примерима основног 
костура програма, концепт креирања стране, поглед из веб читача).  
- Боја и слика за позадину.  
- Рад на тексту (унос текста, измена, брисање, прелазак у нови ред, 
размак између речи, специјални знаци, центрирање, фонт, величина, 
боја, стил).  
- Рад на слици (уметање слике на страну, промена димензије слике, 
позиционирање на екрану, постављање и позивање извора слика).  
- Хиперлинк (текст, слика, Е-маил).  
- Креирање табела (дефинисање табела, редова и колона, спајање 
редова, спајање колона, оквири за табелу, рад са текстом и сликама).  
На крају демонстрирати могућности специјализованих програма за 
израду презентација на мрежи (МС Публисхер, МС Фронт Паге, 
Дреамwеавер, Јоомла итд). Причати са ученицима о критеријумима за 
вредновање веб страница.  
Подстицати ученике на критичко вредновање информација доступних на 
мрежним презентацијама. Причати са ученицима о утврђивању 
вредности презентације постављањем следећих питања: Да ли је 
садржај коректан и актуелан? Да ли је садржај презентације у складу са 
узрастом ученика? Да ли су квалитетни текстуални, графички и 
мултимедијални елементи (ако постоје)? Да ли постоји препорука неке 
релевантне установе за коришћење презентације? Да ли је лако 
кретање (навигација) кроз презентацију? Да ли сви линкови у 
презентацији функционишу? Да ли презентација садржи биографију 
аутора и његову електронску адресу? Да ли је аутор веб презентације 
познато име у својој области? Да ли постоји линк до посматране 
презентације са неке презентације у коју већ имамо поверења? Да ли се 
наводе потпуни библиографски подаци у цитатима, како би се могли 
пронаћи оригинални извори? Да ли посматрана презентација има 
обележен датум постављања и датум последњег ажурирања? Да ли је 
то битна карактеристика квалитетне презентације?  

програма Notepad и 
програмом за 
израду 
презентација HTML 

 Ученици уче да у 
презентацију убаце 
текст, табеле, 
слике, хиперлинк 

 Ученици 
самостално или у 
пару праве своју 
веб презентацију 

Израда 
самосталног 
пројекта 

- избор теме 
- избор 
плана рада 
израда 
презентације 
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Избор теме. Заједно са сваким учеником појединачно, одабрати тему 
за рад. Препоручити теме из школског програма или слободне теме, као 
што су: Наша школа, Одељењски ЦД, Стари и ретки занати итд. 
Дискутовати и анализирати одабрану тему и упутити ученике на 
потребну литературу. Обновити појам ауторских права и скренути пажњу 
на начине дељења дигиталних материјала, односно начине преузимања 
туђих материјала и постављање својих на интернет.  

 Ученици 
самостално 
одређују тему за 
израду пројекта 

 Ученици 
користе 
знања 



Израда плана рада на пројекту. Објаснити ученицима све фазе 
израде пројекта појединачно: одређивање задатка пројекта и циљне 
групе којој је пројекат намењен, истраживање на задату тему, 
прикупљање података, сортирање и избор најквалитетнијих материјала, 
обрада материјала на рачунару, одабир форме за приказ пројекта, рад 
на пројекту, тестирање функционалности пројекта, представљање 
пројекта циљној групи, евалуација пројекта.  
Избор средстава за реализацију пројекта. У односу на одабрану 
тему разговарати са ученицима и сачинити избор потребних програма и 
алата за израду пројекта, као што су: дигитални фотоапарат, камера, 
скенер и други. Избор програма извршити од обрађених у оквиру 
предмета Информатика и рачунарство. 
Израда пројекта. Број часова који је на располагању распоредити тако 
да се највише часова посвети изради пројекта. Препоручује се од шест 
до осам часова. Пратити ученике у раду и подстицати их на самосталан 
рад.  
Вредновање пројекта. Приказати и презентовати урађене пројекте 
одељењу или широј заједници. Коментарисати и анализирати 
представљене пројекте заједно са ученицима. Разговарати о тешкоћама 
на које су ученици наилазили током реализације пројекта и на које 
начине су их превазишли.  
Број часова који је предвиђен за сваку наставну област је оријентациони. 
Наставнику се оставља слобода да га коригује у извесној мери (2 до 3 
часа по теми) уколико му је то потребно ради квалитетнијег 
савладавања програмских садржаја.  

стечена у 
оквиру 
предмета 
Информат
ика и 
рачунарсто 
да би 
направили 
свој 
пројекат 

 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ - СТОНИ ТЕНИС 

ЦИЉ:  Циљ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за стицањем знања, способност за 

бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом 
и учешћем на такмичењима). 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАКОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

УВОД  1 
Упознавање ученика са циљевима предмета 
изабрани спорт, општим и посебним оперативним 
задацима и програмом рада 

Разговор 

Основни ударци 
 

Усавршавање са 4 
основна става 

1 
Неопходно је да ученици ову прву и основну 
технику што боље усаврше да би ударци добили 
прави облик какав треба да имау и своју праву 
сврху у тенису 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај тела , 

Backhand – контрола 
«чисто» 

2 



Forehand - контрола 
«чисто» 

3 

Метод обуке се састоји у појединачном раду (о 
зид), и у паровима. 
Битно је ученицима показати правилан став и 
држање тела и рекета при свакој врсти ударца 
 

руку и рекета 
Правилан став 

Ударци, 
Forhand, 
Backhand 

 Backhand pimple – 
резана лопта 

4 

Forhand pimple – 
резана лопта 

 
5 

 

Oсновни став и одскок 
лоптице 

 

 
Усавршавање 

основног става, 
прелазак из 

одбране у напад 

1 

 
 
И код ове технике обука се изводи појединачно, у 
паровима. Неопходно је да ученици што боље 
савладају технику основног става и кретања 
лоптице због даљег савладавања технике. 
Већ научени ставови се усавршавају од 
одбрамбеног ка нападачком 
 
 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај тела, 

руку и рекета 
 

 
Одскок и путања 

лоптице 
 

2 

Ротација лоптице 

Spin – ротација 
технике ударца  
(усавршавање) 

 

1 

Паралелно са обуком технике ротације лоптице, 
ученици развијају и одржавају моторичке 
способности битне за овај изабрани спорт. Веома 
је битно да ученици савладају у већој мери технику 
ротације лоптице при ударцу због даљег 
усавршавања своје игре. 
Усавршавање удараца, из одбране прелазак у 
напад. 
Већ савладано градиво у ранијим разредима се 
усавршавања до граница могућности ученика 

 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Карактеристичан положај тела, 

руку и рекета 
Напад, блок игра, одбрана, 

Spin 
Pop-spin 

Контрола ударца 
 

Spin – резана 
ротација, 

одбрана – напад 
(усавршавање) 

 

2 

Pop-spin ротација – 
на доле 

(усавршавање) 
 

3 

Spin – ротазија 
постранце (у лево, у 
десно), oдбрана – 

напад 
(усавршавање) 

 

4 

Техника Основне технике 1 Код ове технике битно је да ученици схвате значај Објашњење 



 стоног тениса, 
усавршавање у 

променама напад - 
одбрана 

 

правилног усвајања основне технике која захтева 
добру савладаност предходних техника,а посебно 
савладану технику основног става ради боље 
контроле и покривања стола. 
Веома је важно да ученици усвоје и усаврше  
технику основног става како би могли да се 
усредсреде kako да правилно изведу технике 
основних удараца. 

Демонстрација 
Асистирање 

Карактеристичан положај тела, 
руку и рекета 
Замаси шаком 

Блок игра 
Техника напада 

Техника одбране 
Контрола стола 

 

 
Основна техника – 

напад, 
(усавршавање) 

 

2 

 
Основна 

техника – контрола 
стола 

(усавршавање) 
 

3 

 
Основна техника –

одбрана 
(усавршавање) 

 

4 

 
Основна техника – 

блок игра 
(усавршавање) 

 

5 

 

Сервис 

 
Сервис и пријем 

сервиса 
 

1 
Када је сервис у питању, битно је да ученици схвате 
значај правилног сервиса као и како примити сревис и 
адекватно одговорити на њега у зависности од врсте 
сервиса. 
Обратити пажњу на положај рекета при сервису као да 
став и положај руку буду адекватни сервису који се 
врши. 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Мотивација 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

 

 
Увежбавање и 

усавршавањесерв
иса 

 

2 

Рад ногу и кондиција 
 

 
Рад ногу – вежбе 

за рад ногу 
 

1 

При обради ове технике битно је да ученици већ 
поседују добре моторичке способности. Овај спорт 
изискује специфичне кретње и тражи добру 
координацију и кондицију. 
Јачање абдомена, ногу и раменог појаса 

 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистенција 
Одкораци - искораци 

Скип 
Кратки спринт од и до 

 
Кондиција - 

2 



стицање 
кондиције 

 

ивице стола( лево-десно) 
Вежбе за абдомен 

 

 
Кондиција – 

кратки спринтеви, 
вежбе за абдомен 

 

3 

 

 
Тактичке варијанте са 

сервисом 

 
Усавршавање 

тактичких 
варијанти сервиса 

 

1 
У завршној фази обуке, ученици усавршавају  тактику 
и правила у игри научена у претходним годинама. 
Како у игри тако и са сервисом (уче  и усавршавају 
разне варијанте сервиса). 
 

Објашњење 
Демонстрација 

Мотивација 
Карактеристичан положај 

тела, руку и рекета 
Замаси шаком 

Тактички сервис 
Пријем 

 
Учење тактичких 
варијанти после 

сервиса 
 

2 

 
Игра појединачно и 

такмичење 

 
Игра 

Појединачно 
и у паровима 

 

1 Након научених основних и сложенијих елемената 
технике приступа се игри, то јест такмичењу. Кроз сам 
вид игре и такмичења битно је да се поред изграђених 
физичких способности код ученика испоље и што 
лепше морално карактерне особине што је и сам циљ 
и задатак изабраног спорта 

 
Објашњење 

Демонстрација 
Мотивација 
Праћење 

Вредновање 
Препоруке 

Сви положаји тела, руку и 
шака карактеристични за 

стони тенис 
 

 
Такмичење 

појединачно и у 
паровима 

 

2 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Стони тенис 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

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. 

  

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 

 

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. 

 

 
 
 
 

Физичко васпитање – изабрани спорт – мали фудбал 
 
ЦИЉ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, 
потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да 
стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). - развој и 
одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом).  
Учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта .Пружање неопходних знања из 
изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, 
правила такмичења у спорту, итд.) и њихова примена у пракси. Учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и 
њена примене у пракси.Обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу.Задовољавање социјалних 



потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.Стварање објективних представа ученика о сопственим 
могућностима за учешће у изабраном спорту.Подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и 
такмичења).  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

УПОЗНАВАЊЕ СА 
НАСТАВНИМ 
ПЛАНОМ И 
ПРОГРАМОМ 

-Упознавање ученика са 
наставним планом и програмом 
предмета 
изабрани спорт – мали фудбал 

1 разговор 

Вођење, 
 додавање, 
шутирање лопте; 
 
 
 
 
 
 
Трчање,  
окрети,  
скокови,  
поскоци,  
бочна трчања, 
убрзања, 
спринтеви. 
 
 
Сарадња у групи, 
индивидуална 
иницијатива. 
Развој колективног 
духа 
 

ТЕХНИКА 
ФУДБАЛА 

-Техника кретања без поседа 
лопте 
-Техника вођења лопте 
-Ударац унутрашњом и 
спољашњом страном стопала 
-Ударац горњим делом стопала 
- Ударац лопте из ваздуха 
ногом и ударци главом 
- Пријем лопте амортизацијом 
- Пријем лопте принципом 
клопке 
- Пријем лопте различитим 
деловима тела 
- Дриблинг унутрашњим делом 
стопала 
- Дриблинг спољашњим делом 
стопала 
- Дриблинг лажно заустављање 
- Техника голмана 
 

12 + 9 

Објашњење 
Демонстрација 
Практично вежбање 
 
 
Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање  

ТАКТИКА 
ФУДБАЛА 

Покривање играча 
Одузимање лопте 
Преузимање играча 
Игра код прекида у одбрани 
Игра код прекида у нападу 
Завршница напада са два и три 
играча 
Убацивање лопте иза бочних 
линија 

7 + 1 

Објашњење 
Демонстрација 
Практично вежбање 
 
 
Праћење 
Мотивисање 
Кориговање 
Асистирање 

ИГРА И 
ПРАВИЛА 

Правила малог фудбала и 
суђења утакмица 1 + 5 

Објашњавање  
Практично вежбање 



МАЛОГ 
ФУДБАЛА 

 
 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Физичко васпитање – изабрани спорт – мали фудбал 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

УПОЗНАВАЊЕ СА 

НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И 

ПРОГРАМОМ 

   

ТЕХНИКА ФУДБАЛА ФВ.1.1.1. ; ФВ.1.1.2.  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2.  
ТАКТИКА ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2 

ИГРА И ПРАВИЛА 

МАЛОГ ФУДБАЛА  ФВ.2.1.1. ; ФВ. 2.1.2. ФВ.3.1.1. ; ФВ.3.1.2. 

    

 
   

 
 
 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ - ОДБОЈКА 

ЦИЉ предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за 
стицањем знања, способност за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања 
примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима). 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ТРАЈАЊЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

 
УВОД 1 

Упознавање ученика са циљевима предмета изабрани 
спорт, општим и посебним оперативним задацима и 
програмом рада 

    Разговор 
 
 
 
Објашњење ОДБОЈКА 

Одигравање 
лопте прстима 

6 
 
 



Неопходно је да ученици ову прву и основну технику 
што боље науче.  
Метод обуке се састоји у појединачном раду (о зид), у 
паровима и групно 
 

Демонстрација 
Карактеристични 
одбојкашки ставови и 
положај тела, руку и шака 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај 
тела, руку и шака 
 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Карактеристичан положај 
тела, руку и шака 
Замаси 
Ударци шаком, залети, 
скокови и доскоци 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Карактеристичан положај 
тела, руку и шака из више 
положаја 
Чучљеви, искораци 
напред, у страну 
Падови 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Залети 
Скокови 
Замаси 
Ударци по лопти 

 

Одигравање 
лопте 

''чекићем'' 
подлактицама 

5 

 
 
И код ове технике обука се изводи појединачно, у 
паровима и групно. 
Када се ради у паровима може бити и комбиновано 
 

 Сервис 5 

Паралелно са обуком технике, ученици развијају и 
одржавају моторичке способности и усавршавају 
моторичке форме битне за овај изабрани спорт. 
У овој техници прво се обрађује основни школски 
сервис –одоздо па ''тенис'' сервис, сервис о зид и 
сервис у паровима преко мреже 

ОДБОЈКА 

Примање 
сервиса и 

дизање лопте 
за смеч 

5 

 
 
Код ове технике битно је да ученици схвате значај 
правилног примања сервиса и подизања за смеч у 
разним комбинацијама, прстима, подлактицама, преко 
главе 
 
 

 Смечирање 5 

 
 
При обради ове технике битно је да ученици већ 
поседују добре моторичке способности јер ова фаза је 
учење сложенијих и тежих елемената технике. Вежба 
се : смеч, без мреже, смеч на мрежи без скока, залет и 
наскок за смеч и техника смеча у целини 
 
 

 Блокирање 3 
 
Пре него што се реализује сам блок (контакт шаке и 
лопте) треба ученике научити кораку у припремној фази 



блокирања, то јест докорак, прекорак, укрштени корак и 
трчање поред мреже. 
У овој фази се врши обрада појединачног и групног 
(двојни и тројни) блока 
 
 
 

Доскоци 
 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивација 
Праћење 
Вредновање 
Трчање 
Скокови 
Доскоци 
 
Објашњење 
Демонстрација 
Асистирање 
Мотивација 
Праћење 
Вредновање 
Препоруке 
Сви положаји тела, руку и 
шака карактеристични за 
одбојку 

 

Примена 
научене 

технике и 
тактике у игри 

6 

 
Након научених основних и сложенијих елемената 
технике приступа се игри, то јест такмичењу. У 
завршној фази обуке, ученици уче тактику и правила у 
игри. 
Кроз сам вид игре и такмичења битно је да се поред 
изграђених физичких способности код ученика испоље 
и што лепше морално карактерне особине што је и сам 
циљ и задатак изабраног спорта 
 
 
 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ - ОДБОЈКА 
НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

СРЕДЊИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

НАПРЕДНИ  НИВО 
Ученик/ученица зна и уме да : 

ОДБОЈКА 

ФВ. 1.1.1.  игра одбојку на основном 
нивоу примењујући основне елементе 
технике, неопходна правила и сарађује 
са члановима екипе 
ФВ. 1.1.2  зна функцију одбојке, 
основне појмове, неопходна правила, 
основне принципе тренинга и пружа 
прву помоћ 

ФВ. 2.1.1.  игра одбојку 
примењујући виши ниво технике, 
већи број правила, једноставније 
тактичке комбинације и сарађујње 
са члановима екипе 
ФВ. 2.1.2.  зна функцију и значај 
одбојке, већи број правила, 
принципе и утицај тренинга 

ФВ. 3.1.1.  игра одбојку 
примењујући сложеније елементе 
технике испуњавајући тактичке 
задатке, учествује у организацији 
утакмице и суди утакмице 



СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
Циљ изучавања  предмета свакодневни живот  у прошлости јесте проширивање знања из области опште културе и 
оспособљавање ученика да, упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље  разумеју свет и време у коме живе 
и развију свест о континуитету и разноврсности историјских појава и процеса. Ученици би требало да се упознају са 
специфичностима динамике друштвених и културних промена и да науче како да сагледају себе у односу према «другом» 
да би сопствени идентитет што потпуније и целовитије интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости. 
 

ТРАЈАЊЕ САДРЖАЈ ПРОГРАМА                    НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

        
2 

   
У  в о  д 

Упоређивање садашњости са начином 
живота у прошлости     

- разговор 
- излиставање примера 

        
 

4 

 
Фотографија, филм, радио и телевизија  -  

некад и сад 

Анализа медија који су сада у употреби 
Прикупљање информација од старијих 
чланова породице о томе како се 
некада живело без медија 

- разговор 
- прикупљање фотографија са 
  одговарајућим коментаром 
- прављење изложбе фотографија  
  као историјат школе 

      
 

28 

 
Свакодневни 

ж и в о т  од краја XIX до краја XX века 

Указивање на бројне сличности и 
разлике са данашњим временом 
Вођење дијалога са различитим и 
другим како би ученици потпуније 
сагледали непосредно окружење у 
коме живе 

-  разговор 
-  прикупљање података 
-  проучавање материјалних  
   доказа 
-  корелација са другим обавезним 
   предметима 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

1. УВОД 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне 

наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а 

страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу 

која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени 

боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе 

на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког 

детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. 

 

2. ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда 

основне школе. Боравак и рад према таквом облику организује се од 8 сати до 16 сати. Организација рада врши се на нивоуистог разреда. У 

продуженом боравку ангажована су 2 учитељ – за сваки разред по један и одлучују о подели активности  (израда домаћег задатка, сати слободних 

активности и сати слободног времена).  

Учитељи који раде у продуженом боравку  се договарају и усклађују своје активности са учитељима  из редовне наставе. У циљу 

упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућене на континуирану сарадњу са педагогом и 

психологом школе.  

Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним 

процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.  

 

3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања (три општа циља) 

1. Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе 

2. Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву 

3. Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 



 

Специфични циљеви: 

 потпун и хармоничан развој детета 

 важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала) 

 фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања) 

 оспособљавање ученика за самостално учење 

 подстицање мотивисаности за учење 

 развијање духовне димензије живота 

 поштивање различитости и важност толеранције 

 партнерство у образовању  

 улога технологије у образовању 

 брига о деци са посебним потребам 
4. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА  

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање координације 

покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних хигијенских и здравствених 

навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање потреба за интерперсоналним везама. 

Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина 

личности; упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог осећања и 

хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним 

дужностима. 

Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; циљани развој менталних 

способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију. 

Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, 

критичких и креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања. 

Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају 

бити оспособљени да довољно брзо пишу како би писање користили  као алат. 

Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и упорабе стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне 

особине рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 

Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног решавања проблема; 

откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим концептима; 

упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење пригодног математичког записа, 



математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; упораба 

информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина. 

Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске (тв) 

представе; читање поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном литературом; креативно 

изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.  

Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и изражајима блиским узрасту ученика. 

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у 

самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, 

групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 

 

5. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и 

образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом 

боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла 

кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, 

имајући увек на уму узраст и могућности детета.  

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја као и 

садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну пажњу треба 

посветити целокупном развоју детета , у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним 

вештинама и ставовима допринети развоју друштва. 

 

 

 

 

 

 



6. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

Редни 
број 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ БРОЈ 

РАДНИХ 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ БРОЈ 

РАДНИХ 

ЧАСОВА 

1. Израда домаћих задатака и учење 

(српски језик, математика, свет око нас) 
10 350 

2. Допунска настава, додатни рад 

(српски језик, математика) 
према потреби  

 ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА 
  

3. Мала школа великих ствари  2 70 

4. Оловка пише срцем 1 35 

5. Шарам - стварам 2 70 

7. Певам, плешем, глумим 2 70 

8. Видео пројекције  2 70 

9. Игре без граница 5 140 

10. Активност по избору ученика 2 70 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

 укупно 25 875 

Напомена- Број часова у току недељног броја може бити променљив у зависности од потребе додатне, допунске наставе и активности по 

жељи ученика. 

 



 

 

 

 

7. ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ У  ПОПОДНЕВНОЈ СМЕНИ: 

8 – 8.30         - пријем деце 

8.30 – 9.30       - слободне активности 

9.30 – 11.30   - самосталан рад - учење 

11-30 – 13.00  - слободно време - боравак на ваздуху 

13.00 – 13.15- припрема за одлазак у школу 

 

 

 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  ПРЕ ПОДНЕ:  

11.15 – 12.15  -        пријем деце 

12.15 -13.30    -    слободно време - боравак на ваздуху 

13.30 -15.00 -   самосталан рад - учење 

15.00 – 16.00   слободне активности 

   слободно време-активности по избору ученика 

 



8. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним могућностима ученика, препоручује се комбиновање стратегија, 

метода и облика рада како би се детету омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје те максимално 

опуштено проводи своје слободно време. Школа мора постати учеников други дом, са свим особинама пријатног и  пријатељског окружења. 

Важна педагошки принципи учења темеље се на томе да је: 

 мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост 

 да дете буде активно у процесу учења 

 постојеће дечје знање и искуство основа је учења 

 дечје тренутно окружење осигурава контекст учења 

 у центру процеса учења је језик 

 дете треба  учити вођен активностима и методама откривања 

 дужни да упутимо дете у естетску димензију учења 

 социјална и емоционална димензија важан је фактор учења 
 

Начини организације и облици рада:  

 курикуларни приступ (уместо предметно - сатног) 

 интегрисано учење и поучавање 

 мултидисциплинарни приступ  

 тимско и сарадничко учење  

 истраживачка настава 

 искуствено учење 

 проблемска настава 

 пројектна настава 

 учење кроз игру, праксу, учење за живот 

 факултативни програми (спортске активности) 

 ванучионична и теренска настава 

 ваннаставне активности 
 

 

 

9. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА (ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА) 



Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско 

двориште.  

Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене 

искључиво за остваривање рада продуженог боравка. 

Просторија у којој ученици проводе већи део дана је светла, довољно пространа, опремљени аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима и 

рачунаром. Поред просторије за продужени боравак смешетене на спрату фискултурне сале програм рада у продуженом боравку реализује се у 

другим просторијама у школи као што су спортска сала,школско двориште, библиотека... 

У непосредној близини продуженог боравка налазе се добро опремљене тоалетне просторије. 

 

10. ГОДИШЊИ ПЛАН ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА (ОКВИРНИ КУРИКУЛУМ) 

Пратеће активности се реализирају у периоду слободног времена.  

Пратеће активности су тематски подељене у пет група: 

 Мала школа великих ствари 
 Оловка пише срцем 
 Шарам - стварам 
 Певам, плешем, глумим 
 Игре без граница 

  

 Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним тековинама, историјским и научним чињеницама, о 

екологији и екосистему наше планете, али и даље. Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом и окружењем, о 

начинима комуникације, о традицији и модернизацији, о обевезама које носи наше присуство на планети и последицама неодговорног понашања  

итд. Исто тако, учимо основе лепог понашања, правима, обавезама, емоцијама... 

              Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме прописане школским планом и програмом, али и да 

прошири његово литерарно знање. Кроз ову активност ученици ће развити способност говорног изражаја, комуникацијске способности, развијање 

способности за емоционални доживљај и разумевање књижевног изражаја, учење нових термина (богаћење речника). Короз ову активност ученици 

утврђују градиво српског језика и књижевности порисано планом и програмом. 

 Шарам - стварам је ликовно-вајарска секција. Уз помоћ облика и боја до уметничког изражаја.  

 Певам, плешем, глумим је музичка-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су елементи које ће деца користити у малим музичким и 

драмским радионицама.  



 Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре доприносе њиховом идивидуалном моторичком 

развоју, развоју другарства и начина комуникације.  

 

 Напомена: У распореду пратећих активности помињу се видео пројекције  - садржај је усаглашен је са васпитно-образовним начелима.  

 

 

 

 

 

 

 РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Игре без граница Игре без граница Игре без граница Игре без граница Игре без граница 

Оловка пише 

срцем  

Мала школа великих 

ствари 

Видео пројекције  

Мала школа 

великихствари 
Шарам - стварам 

Шарам - стварам 
Активност по избору 

ученика 

Активност по избору 

ученика 

Певам, плешем, 

глумим  

Напомена - распоред се може мењати по потреби 

 

10.1.  МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ 

 

Циљеви 



 Промовисање друштвено прихваћеног понашања 

 Развијање критичког мишљења и односа према критици 

 Промоција различитости и сензибилизација у односу на мањинске групе 

 Очување и унапређивање здравља и односа према хигијенским процесима 

 Рад на позитивном односу према екосистему 

 Упознавање са природним елементима и појавама 
 

Резултати 

 Познавање и поштовање елемената културе живљења 

 Подизање нивоа емоционалне и социјалне зрелости 

 Успешна имплементација правила пристојног понашања у комуникацији са одраслима и вршњацима 

 Могућност сагледавања себе из трећег лица (објективно сагледавање својих особина) 

 Правилан однос према правилима и договорима, њихове важности и њиховог поштовања 

 Препознавање и уважавање сличности и разлике међу људима 

 Препознавање непристојног понашања 

 Избегавање ситуација у којима може да се повреди и умеће да затражи помоћ 

 Познавање основних правила у саобраћају и поштовање 

 Одговоран однос према природној средини 

 Стицање знања о значају здравља 

 Упознавање са основним принципима правилне исхране 

 Одржавање личне хигијене 

 Усвајање информација о штетности токсина (дуван, алкохол, дрога) 

 Усвајање информација о функционисању елемената екосистема и формирање одговорног односа према природном окружењу 

 Разумевање односа одређених природних елемената и појава 
 

Активности ученика 

Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, учествовање у доношењу правила, уважавање сличности и 

разлика, игра са сврхом едукације. 

Наставне методе и облици 

Дијалошка, демонстративна, илустративна, текстуална, интерактивна метода.... 

Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

Наставна средства 



Занимљиви текстови (извор интернет, часописи, енциклопедије...), видео материјали (научно- образовне емисије), мултимедијални садржаји 

итд. 

 

Број Теме и садржаји 
Број часова 

okвирно 

 ПОНАШАЊЕ  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1.  Непознати људи и ја 

2.  Лепе и ружне  речи 

3.  Све бих само себи 

4.  Ниси ваљда тужибаба 

5.  Како се разликујемо једни од других 

6.  У позоришту 

7.  Пожури али буди пажљив 

8.  Правила и обавезе 

9.  Мала школа бонтона 

10.  Није тешко бити фин 

 ШКОЛА 

11.  Другарство 

12.  Кад се друг разболи 

13.  Извините што сам закаснио 

14.  Ако не знаш, а ти питај 



 САОБРАЋАЈ  

 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

15.  Понашање у саобраћајним средствима 

16.  Понашање на улици 

17.  Од куће до школе 

 ПОРОДИЦА 

18.  Понашање чланова породице једни према другима 

19.  Понашање за столом 

20.  Може ли мама све сама 

21.  У гостима 

 ПРАЗНИЦИ 

22.  Излет у прошлост 

23.  Срећна Нова година 

24.  Свети Сава школска слава 

25.  Како можеш да усрећиш блиске и драге особе 

26.  Мама,ти си моје... 

27.  Украс и његове лепоте 

 ПРИРОДА 

28.  Свет биљака и животиња 

29.  Месец – Земљин сателит 

30.  Земља се непрекидоно окреће 

31.  Зашто постоје дан и ноћ 



32. Како настају таласи  

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

33. Зашто је море слано 

34.  Упознајмо нашу планету 

35. Ја са део природе 

 У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ 

36. Пирамида исхране 

37. Витаминска исхрана 

38. Хигијена тела,хигијена хране 

39. Одржавање гардеробе 

40. Моја соба,чиста соба 

41. Чега се треба чувати 

 

10.2  ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

 

Циљеви 

 Оспособљавање за правилно артикулисање гласова српског језика 

  Оспособљавање за постепено учење читања ћириличних и латиничних слова 

 Развијање способности говорног изражавања 

 Оспособљавање за писања латиничних слова 

 Развијање комуникацијских вештина 

 Развијање способности вербалног и писаног изражавања 

 Развијање квалитета стваралачке личности 

 Упознавање са правилима правописа 

 Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања 
 



 

Резултати 

 Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у српском језику 

 Разуме једноставна упутства 

 Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације 

 Влада техником  читања: везује гласове за слова, везује слова за речи, чита реченицу као целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је 
прочитао 

 Уочава целину и делове текста 

 Пише штампаним и писаним словима латинице 

 Правилно повезује речи у реченици 

 Одваја речи приликом писања и правилно користи знакове интерепункције 

 Правилно употребљава велико слово 

 Разликује основне облике књижевног изражаја: проза, поезија, стих 

 Познаје и користи елементе кљижевних дела: наслов, увод, разрада, закључак 
 

Активности ученика 

 

 Слуша, посматра, упоређује, манипулише словима и сликама 
 Именује и чита латинична слова 
 Смишља причу на основу слика 
 Смишља пручу на задату реч, или уз помоћ задатих елемената 
 Описује оно што је доживео 
 Решава ребусе, питалице, загонетке 
 Уз инструкције организује једноставне говорне улоге 
 Рецитује песме 
 Учествује у интерпретацији улога у  краћим представама 
 Ради на изради паноа 

 

Наставне методе и облици 

Метода разговора, вербална, демонстативна, текстуална, дијалошка, визуелна. 

Наставна средства 

Занимљиви текстови,слике,словарица,модели слова,слагалица,разни материјали за израду слова,траке, припремљени задаци, прибор за цртање, 

часописи, ДВД  play-er, компјутер 



 

 

 

 

 

 

Број Теме и садржаји 
Број часова 

оквирно 

 УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА 42 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

1.  Изграђивање технике читања 

2.  Пантомима 

3.  Питалице 

4.  Брзалице 

5.  Загонетке 

 ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

6.  Писање приче на основу слике  

7.  Решавање ребуса 

8.  Писање текста на основу одабране теме 

9.  Писање текста на основу слободне теме 

10.  Правописне вежбе 

 УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА - ИНТЕРАКЦИЈА 



11.  Итерпетација текста 62 

12.  Кад прочитам , ја све знам 

13.  Знање о језику 

14.  Знања о књижевности 

15.  Поштовање форме при писању састава (увод, радрада, закључак) 

16.  Покажи шта знаш (рецитал) 

 

10.3  ШАРАМ - СТВАРАМ 
 

Циљеви 

 Усвајање основних знања о облицима, боји, композицији, сцени... 

 Развијање стваралачких и извођачких способности 

  Развијање критичког мишљења 
 

Резултати 

 Безбедно  и примерено користи алатке и матерјал за ликовно изражавање 

 Препознају и разликују линије, облике, и шаре у свом окружењу 

 Опажају и препознају разлику између природних творевина у окружењу и оних које је направио чивек 

 Ликовно изразе доживљај и осећања везана за лично искуство из непосредног окружења као и из маште 

 Опажају и препознају различите површине (глатко-храпаво, меко тврдо...) 

 Користе једноставне термине из визуелних уметности (цртеж, слика, сликар, колаж...) 

 Адекватно и активно учествују у презентацији сопствених и радова друге деце 

 Поштују свој рад и рад друге деце 

 На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге деце 

 Именују боје у палету 
 

Активности ученика 

 Посматра, опажа, упоређује, манипулише облицима и бојама 
 Манипулише алатом и матерјалом 



 Препознаје и изражава доживљај 
 

Наставне методе и облици 

Конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, експериментална 

 

Наставна средства 

Хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене боје, четкица, колаж папир, маказе, лепак, пластелин, различите 

тканине, новине, слике, постери... 

 

Број Теме и садржаји 
Број часова 

оквирно 

 НАУЧИТЕ ДА ГЛЕДАТЕ 16 

1.  Основни облици  

2.  Композиција  

3.  Светлост и сенка  

 ОД СКИЦЕ ДО ЦРТЕЖА 20 

4.  Прибор  

5.  Скица  

6.  Цртање  

 О БОЈАМА 12 

7.  Палета боја  

8.  Боје око нас  



9.  Врсте боја  

 СЛИКАЊЕ 16 

10.  Оловка или четкица  

11.  Цртам  

12.  Бојим   

 СЕЦКАМ, ЦЕПАМ, ЛЕПИМ 8 

13.  Колаж  

14.  Пластелинасто  

15.  Коцка до коцке-скулптурица  

 

10.4  ПЕВАМ, ПЛЕШЕМ, ГЛУМИМ 

 

Циљеви 

 Савладати ритмичке основе 

 Упознавање са врстама и изворима звука 

 Упознати ученике са улогама креатора, извођача и корисника 

 Упознати ученике са разним видовима музичког изражаја 

 Савладати технику слушаља музике 

 Упознати их са јединственошћу доживљаја музичког комада 

 Развијање способности имитирања звука и покрета из околине 

 Развијање концентрације и опажања. 

 Експериментисање телом (покретима) и звуком (гласовима) 

 Савладавање приповедачке технике 

 Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста 

 Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени 

 Развијање креативног мишљења 

  Развијање критичког мишљења 
 

Резултати 



 Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке 

 Уме да пева једноставније дечије песме по слуху уз музичку пратњу или без ње 

 Певање хорски 

 Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима 

 Креирају разне звучне ефекте 

 Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета 

 Препознају начине на које музика и звукови учествују у свакодневном животу (музика у медијима, звукови природе, породичне прославе...) 

 Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине 

 Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу 

 Ученик ће бити способан невербално да прикаже одређена стања и радње 

 Ученик ће бити способан да изражавање својих мисли, осећања изазваних музиком 

 Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи правилно да интонира 

 Ученик ће бити способан да тумачи драмске ликове 

 Ученик уме да изрази своје мишљење 
 

 

 

Активности ученика 

Певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, играње, креирање, глума, имитација, импровизација, извођење говорних 

вежби. 

 

Наставне методе и облици 

Метода рада по слују. Експериментална метода. Демонстрациона метода. Фронтални, групни и индивидуални облик рада. 

 

Наставна средства 

Музички компакт дискови, музички инструменти, лутке, костими. 

 

Број Теме и садржаји Број часова 



оквирно 

1.  МУЗИКА 44 

2.  Каква је ово песма  

3.  Познавање инструмената  

4.  Звук,тон  

5.  Бити критичар  

6.  Певам, певам  

7.  На чему све могу да освирам песму  

8.  Наш мали оркестар  

 ПОКРЕТ И ЗВУК 14 

9.  Ходам у ритму  

10.  Плешем  

 ГЛУМИМ 14 

11.  Основни елементи глуме  

12.  Имитација  

13.  Учионица је моја позорница  

 

10.5  ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 
 

Циљеви 

 Очување и унапређење здравља 

 Развијање моторичких способности, умење и навика у сладу са индивидуалним карактеристикама 

  Оспособљавање за самостално вежбање у слободно време 



 Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања) 

 Развијање креативности уз покрет 

 Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине практично примењују 
 

Резултати 

 Поседује информације о значају здравља 

 Уче да избегну ситуације у којима може да повреди себе или друге 

 Да науче како да реагују у критичним ситуацијама и како да помогну пријатељу који је повређен 

 Разликују правилно од неправилног држања тела 

 Изводе покрете у задатом смеру 

 Правилно изводе једноставне вежбе 

 Остварују напредак у развоју моторичких способности у складу са идивидуално постављеним циљевима 

 Правилно изводе игре са и без реквизита, са и без музике 

 Науче да сарађују у тиму и да се осећају део једног 
 

Активности ученика 

Посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, груписање, играње, скакање, ходање, трчање, проблачење, пењање, бацање, 

хватање, дизање... 

 

Наставне методе и облици 

Практичка активност, метода демонстрације, метода разговора. 

 

Наставна средства 

Опрема за физичко, лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиж... 

 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ 
Број часова 

(оквирно) 



ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ 

1.    Ходање 

2.    Трчање  

3.    Скакање 

1. Бацање и хватање 
ВЕЖБЕ  

2. Игре без реквизита  
3. Игре лоптом  
4. Игре вијачом  
5. Штафетне игре  
6. Игре уз музику  

САВ ТАЈ СПОРТ 

9.    Правила популарних спортских игара 

10.  Кошарка 

11. Фудбал 
12. Одбојка 

ИГРЕ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

30 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

20 

 

 

11.  СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Учитељ  продуженог боравка: 

Учитељи редовне наставе: 

Стручни тим: психолог, педагог дефектолог (по потреби) 



  

 

 

 

 

 

 

 

Програм ваннаставних активности  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

Време 

реализације 
Активности - теме Активности ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

септембар 

-ликовно изражавање 

-креативан рад (прављење 

предмета од сламки, текстила, 

папира, гипса...) 

-понашање у саобраћају 

(илустрације) 

-израда паноа („Деца у саобраћају“) 

-спортске и друштвене активности 

(„Фудбал“, „Између две и четири 

ватре“, „Иде маца око тебе“, „Деда 

-слушају 

-посматрају 

-описују 

-упоређују 

-цртају 

-праве 

-трче 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-Развијање ученичких способности 

опажања и посматрања. 

-оспособљавање ученика за 

коришћење разноврсног материјала 

-оспособљавање ученика за живот и 

рад у колективу 

-развијање такмичарског духа 



леда“, „Човече , не љути се“, 

Музичке столице, Школица, игре 

вијачом, игре ластишом, 

решавање дечијих енигматских и 

логичких игара, разноврсна 

подржавања покрета људи и 

животиња  

-вежбају 

-такмичесе 

октобар 

-креативан рад (прављење слика од 

опалог лишћа) 

-говорне и језичке вежбе 

(састављање приче на основу 

датих слика; прављење нових 

речи) 

-посматрање јесењих промена у 

природи 

-певање и слушање музике 

-израда паноа (Јесен) 

-спортске и душтвене игре 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-сликају 

-дискутују 

-изводе закључке 

-певају 

-вежбају и такмиче се 

-координира 

радом, помаже 

у стварању 

тима и групе, 

-упућује на 

изворе 

сазнања, 

-сугерише 

-дискутује 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника новим речима и 

развијање осећаја за реченицу 

-развијање смисла за тачност и 

естетски доживљај 

-развијање колективног духа и осећаја 

за групни рад 

-развијање и неговање љубави према 

музици 

-неговање правилних хигијенских 

навика 

новембар 

-ликовно изражавање ученика 

-кративан рад (прављење дечијих 

инструмената и играчака) 

-друштвене и спортске игре у 

просторијама 

-израда паноа (Школски прибор, и 

научена слова) 

-упоређују 

-цртају 

-сликају 

-праве 

-вежбају 

-такмиче се 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање перцепције, пажње, 

мишљења и закључивања 

-развијање уредности, тачности, 

маште, размишљања, процене свог и 

туђег рада 

-оспособљавање за практичан рад 

-развијање ликовних доживљаја 

-развијање колективног духа 

децембар 
-креативан рад (украшавање јелке и 

прављење мањски за маскембал) 

-истражују 

-прикупљају 

-координира 

радом  
-фронтални 

-оспособљавање за примену стечених 

знања 



-припрема приредбе за дочек Нове 

године 

-игре на снегу 

-израда паноа („У сусрет Новој 

години-Новогодишњи пано жеља) 

-уређење и украшавање учионице 

материјале 

-цртају 

-праве 

-дискутују 

-анализирају 

-изводе закључке 

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање маште и стваралаштва 

-развијање креативности и међусобне 

сарадње, 

-развијање осећаја за ритам и 

координацију покрета 

-неговању љубави према зимским 

чаролијама 

јануар 

-говорна вежба (Доживљај са 

зимског распуста) 

-игре на снегу (правимо фигуре од 

снега, Снешко Белић, Ледени 

град) 

-спортске и друштвене игре по 

избору ученика 

-уређење паноа (игре на снегу, 

Свети Сава) 

-причају 

-активно слушају 

-вежбају 

-такмичесе 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника, -вежбе у усменом 

изражавању 

-неговање групног облика рада 

-учествовање у организовању 

уметничких активности 

-подстицање и развој креативности 

фебруар 

-говорна вежба (И речи се друже – 

на основу приче по сликама) 

-спортске игре на снегу 

-друштвене игре у просторијама 

-изражајно усмено иражавање, 

читање занимљиве дечје 

литературе и часописа за децу 

-причају 

-читају 

-такмичесе 

-изводе ѕакључке 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање правилног и лепог 

изражавања 

-неговање другарства 

-даљи развој физичких способности 

-развој критичког мишљења 

-неговање изражајног читања 



март 

-креативан рад (прављење букета 

од сувог и свежег цвећа и креп 

папира, весници пролећа, израда 

честитки ѕа Осми март...) 

-читање песама и састављање 

стихова о мајци 

-припрема приредби за Осми март 

-уређење паноа (Осми март Дан 

жена) 

-истражују 

-прикупљају 

материјал 

-чистају и рецитују 

-цртају праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање ученичких способности 

посматрања и опажања, логичко, 

стваралачког и апстрактног 

мишљења 

-развијање оспособљености за тимски 

рад 

-неговање изражајног читања и 

рецитовања 

-развијање и неговање такмичарског 

духа 

април 

-креативан рад (прављење корпица 

за јаја, украшавање ускршњих јаја) 

-читање текстова по избору ученика 

-изражајно рецитовање 

-слушање музике и играње 

народних игара 

-уређење паноа (Дан планете 

земље) 

-истражује 

-прикупљају 

материјале 

-читају и рецитују 

-цртају и праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-слушају музику 

-такмичесе 

-мотивише 

-координира 

радом 

-помаже у 

сварању група и 

тимова 

-упућује на 

изворе знања 

-ослобађа од 

треме 

-развија 

слободно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-неговање изражајности при читању и 

рецитовању 

-развијање осећаја за склапање боја 

-развијање креативности и 

стваралаштва 

-развијање координације покрета уз 

музику 

-развијање осећаја за колективни рад 

-неговање навике очувања животне 

средине 

мај 

-иражајно читање и драматизација 

текстова 

-спортске, музичке и друштвене 

игре 

-ликовно изражавање 

-читају 

-имитирају, глуме 

-причају, посматрају 

-изводе закључке 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена стечених знања 

-увежбавање читања са разумевањем 

-подстиче на слободно причање 

-стицање навика и оспособљавање 

ученика за коришћење различитих 



-уређење паноа (Све цвета и све 

расте) 

-обилазак околине 

-такмиче се -развија 

кооперативност, 

самопоуздање 

извора знања 

-поштовања правила игре и 

поседовање спортске културе 

-упознавање знаменитости и лепоте 

места и околине и сварање навика за 

њихово чување 

јун 

-спортски живот (игре у школском 

дворишту, такмичење, игре у 

природи) 

-припрема приредбе за крај школске 

године 

-уређење паноа (У сусрет лету) 

-читање, рецитовање, 

драматизација 

-певање и слушање музике 

-имитирају 

-глуме 

-сликају 

-рецитују 

-певају 

-такмиче се 

-разговара 

-процењује 

-закључује 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена стечених знања 

-неговање такмичарског духа 

-неговање навике учествовања у 

тимском раду 

-неговање изражајности у читању и 

рецитовању 

-неговање осећаја за поштовање и 

уважавање туђег мишљења. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 

 

КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 



 

 

 

 

Садржај  

 
Начин реализације 
 
 

Време  
 
Реализатори и сарадници 
 

Свечани пријем првака у 
школу 

Организовање приредбе за ученике I 
разреда и њихове родитеље  

Септембар 
 

 
Учитељи и ученици 

Обележавање Светског дана 
језика 

Припрема и презентација различитих 
културних, едукативних, креативних и 
забавних садржаја и занимљивости 
везаних за српски и стране језике који се 
изучавају у нашој школи 

 
Септембар 
 

Стручно веће наставника 
српског и страних језика, 
ученици млађих и старијих 
разреда и учитељи 
 

 
Организовање Јесењег 
карневала 

Израда костима који симболизују боје и 
плодове јесени, шетња пожешким 
улицама и извођење културног програма 
на Градском тргу 

 
Октобар 
 

Учитељи и ученици млађих 
разреда 
 

 
Обележавање годишњице 
рођења Милоша Црњанског 

Припрема и извођење представе 
поводом 120 година од рођења Милоша 
Црњанског 

 
Децембар 
 

Чланови и руководиоци 
драмске и рецитаторске 
секције  



 

 

 

Прослава школске славе  

Припрема и извођење приредбе и сценског 

приказа за Савиндан 

Реализација светосавског квиза 

Прављење тематских паноа 

Излагање ликовних радова 

Реализација одељењских приредби 

 

 

 

 

Јануар 

 

 

Чланови и руководиоци драмске 

и рецитаторске секције  

Ученици млађих разреда и 

учитељи 

 
 
 
Одржавање одељењских 
приредби  

Припрема и извођење приредби засноване на 
садржајима изборног предмета народна 
традиција за родитеље ученика 
Припрема и извођење приредби и других 
садржаја забавно-кративног карактера поводом 
новогодишњих празника  
Припрема и извођење осмомартовских приредби 
за мајке и баке  
 

Новембар 
 
 
 
Децембар 
 
Март 

Ученици и учитељи II2 и II3 
 
 
 
Ученици и учитељи млађих 
разреда 

 
Организовање изложби ликовних 
и литерарних радова и израда 
тематских паноа 

Поставка ликовних радова посвећених Светом 
Сави  
Континуирано излагање фотографија чланова 
фото-секције 
Поставка тематских паноа посвећених 
књижевницима, уметницима и научницима 
Израда тематских паноа посвећених значајнијим 
историјским датумима и догађајима 
 

Јануар 
 
 
 
 
Током године 

Ученици и учитељи 
Чланови фото и историјске 
секције и руководиоци секција 

Издавање школског листа 
Сничак 

Прикупљање литерарних и ликовних радова и 
других прилога и уређивање школског листа 

Јануар, јун Чланови и руководиоци новинарске, 
литерарне и ликовне секције, 
учитељи и ученици млађих разреда 

Сарадња са Културним центром, 
Градском галеријом и 
позориштем  

Организоване посете позоришним и биоскопским 
представама, изложбама и другим културним 
садржајима ван школе 
Позајмљивање костима и реквизита за 
припремање представа 

 
 
Током године 

 
Одељењске старешине, руководиоци 
појединих секција и ваншколски 
сарадници 



 
 
Сарадња са Градском 
библиотеком 
 

Сусрети са дечјим писцима 
Учешће наших ученика на такмичењу 
Библиобубамара и Библиопчелица 
Органозована посета библиотеци ђака првака 
Организација такмичења рецитатора 
Издавање књига и међубиблиотечка позајмица 

Током године 
 
Мај 
Дечја недеља 
Друго полугодиште 
Током године 

 
Ученици, учитељи, наставници 
српског језика и библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

  

И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Садржај  

 
Начин реализације 
 
 

Време  
 
Реализатори и сарадници 
 

Спортске секције 
Организовање рада одбојкашке, кошаркашке, 
рукометне и секције малог фудбала и 
укључивање ученика у њихов рад 

 
Током године 

 
Руководиоци секција 

Јесењи и пролећни крос 

Припремање и мотивисање ученика за учешће 
на кросу и учешће у организацији и спровођењу 
ових спортских манифестација  

 
Октобар 
Април 

 
Стручно веће наставника 
физичког васпитања 

Недеља школског спорта 

Организовање спортских активности и 
такмичења ученика у разним спортовима 
прилагођеним узрасту и могућностима ученика 

 
Октобар 
Јануар 

Управа школе 
Стручно веће наставника 
физичког васпитања 
Учитељи 

Учешће на спортским 
такмичењима 

Припремање ученика и учешће на такмичењима 
свих нивоа из различитих спортова  

 
Током године 

 
Стручно веће наставника 
физичког васпитања 



Међуодељењска спортска 
такмичења 

Реализација спортских сусрета и такмичења 
ученика као начин за сузбијање и решавање 
конфликата 

 
Током године 

Стручно веће наставника 
физичког васпитања 
Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Спортски сусрети са ученицима 
других школа 

Организовање спортских такмичења и дружења 
са ученицима других основних школа из града и 
шире 

 
Током године 

Стручно веће наставника 
физичког васпитања 

Спортске активности у оквиру 
наставе у природи 

Организовање боравка у природи, шетњи, 
пешачења, пењања и других спортских 
активности  

 

Мај 
Јун 

Стручно веће наставника 
разредне наставе 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

И 



ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Промоција хуманих вредности Реализација радионица у одељењима IV разреда Волонтери Црвеног крста 
Од септембра до 
краја полугодишта 

Обележавање Дечје недеље 
Организовање друштвених, културних, хуманитарних и 
спотских активности, посета и дружења, радионица 

Тим, Ученички парламент, 
одељењске старешине 

 
Октобар 

Прављење одељењских правила 
понашања 

Заједничко доношење правила понашања 
Ученици и одељењске 
старешине 

 
Октобар 

Организовање предавања, трибина и 
разговора 

Реализација предавања на тему Превенција 
злоупотребе психоактивних супстанци, Спречимо 
вршњачко насиље , Пубертет, Трговина људима и др 

Сарадници из МУП-а, Ужичког 
центра за права детета и 
стручни сарадници школе 

Током школске године 

 
Кутија поверења 

Пружање могућности за анонимно пријављивање 
насиних ситуација, прегледање и интервенција 
последњег петка у месецу 

 
Координатор Тима, психолог 
и педагог 

 
Током школске године 

Истраживање учесталости и облика 
насиља у школи  

Утврђивање постојећег стања безбедности ученика у 
школи, упознавање свих актера са добијеним подацима и 
доношење акционог плана за превазилажење проблема 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Октобар 
Новембар  

 
Обележавање Дана толеранције 

Уређивање паноа и постера и организовање предавања 
на тему Спречимо вршњачко насиље за ученике V 
разреда 

Ученички парламент, 
полиција, ЦСР, Тим 

 
Новембар 

Обележавање Дана дечјих права Организовање изложби, радионица и дргих садржаја Ученички парламент, Тим Новембар 

 Журке за ученике VII и VIII разреда последњег петка у Ученички парламент, Тим,  



Организовање културних, забавних, 
друштвених и спортских активности 

месецу, приредбе за свечани пријем првака, Савиндан и 
крај школске године, посете позоришним и биоскопским 
представама, спортска такмичења уз учешће ученика, 
родитеља и наставника  

учитељи, одељењске 
старешине, наставници 
српског језика и физичког 
васпитања 

 
 
Током школске године 

 
Хуманитарне акције 

Организовање помоћи или учешће у акцијама које 
организује Црвени крст 

Подмладак ЦК, Ученички 
парламент 

Током школске године 

 
Промовисање школе 

Уређивање и издавање школског листа „Сничак“ једном 
годишње, емитовање школске радио-емисије „Гласак“ 
свакодневно, сарадња са локалним медијима 

Ученички парламент, 
новинарска и литерарна 
секција, Тим, директор 

 
Током школске године 

Подстицање ученика за израду 
презентација, постера и зидних новина 
о насиљу и превенцији 

 
Укључивање ученика у превенцију и спречавање насиља 

 
Сви чланови Тима 

 
Током целе школске 
године 

Иницирање конкурса за Топ листу НАЈ 
поступака 

Укључивање ученика у превенцију и спречавање насиља Сви чланови Тима 
Током целе школске 
године 

 

 

 

ПРОГРАМ  

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  

 



 

 

 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ ГОДИШЊИ ФОНД ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 36 МАРИНА ПЕТРОВИЋ 

ЛИТЕРАРНА 

СЕКЦИЈА 

Матична 

школа 
36 ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ 

ПО С.Добриња 36 ДРАГАНА ЛАЗОВИЋ 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 36 ИВАНА БАБИЋ 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 36 СОЊА СТОКОВИЋ 

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА ПО 

Роге 
36 ЖЕЉКА РИСТОВИЋ 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА       

ПО Прилипац 
36 СЛАВИЦА МАЈСТОРОВИЋ 



 

 

СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

36 

ДРАГИЦА ДИДАНОВИЋ 

Д.ПРОКОПИЈЕВИЋ КАНДИЋ 

САНДРА КАРИЋ 

ИВАНА НЕШОВИЋ 

СЕКЦИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 36 МАРИЈА СТОЈИЉКОВИЋ 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

матична школа 

36 АЛЕКСАНДРА ВЕСОВИЋ 

36 АНЂЕЛКА МИЛОВАНОВИЋ 

36 ГРАДИМИР ГРУЈИЧИЋ 

ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

Матична 

школа 
36 ЗОРАН ЗВИЗДИЋ 

ПО Прилипац 36 МИЛИЦА ЂОРЂЕВИЋ 

ХОР 

Матична 

школа 
72 

САЊА ТЕРЗИЋ 

ЈОВАНОВИЋ 

Секција у ПО 36 ЛЕПА МИЛИЋ 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 36 СТАНИЈА ЈОВАНОВИЋ 

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА 36 БРАНКО КОСТАНДИНОВИЋ 

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ 36 ГОРДАНА НИКОЛИЋ 

БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКА 36 ПРЕДРАГ МАРКИЋЕВИЋ 

ФОТО СЕКЦИЈА 36 БРАНО РУДИЋ 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 36 БРАНО РУДИЋ 



ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 36 ВЕСНА ПЕРИШИЋ 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 36 ДУШАНКА РИСТОВИЋ 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 36 МОМЧИЛО ГУДУРИЋ 

МАЛИ ФУДБАЛ 36 АЛЕКСАНДАР ЛАКЕТИЋ 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

ПО  Прилипац 
36 МИЛАН ОБРЕНОВИЋ 

 

(Планови свих секција налазе се у Анексу Годишњег плана рада школе) 

 

ПРОГРАМ 

  



ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 
 

САДРЖАЈ НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 
 
 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Упознавање ученика са занимањима која су у вези са 
појединим садржајима појединих наставних предмета  

 
Предметни наставници 

 
Током године 

Уочавање ученичких интересовања и повезивање са 
наставним садржајима 

Предметни наставници Током године 

Ликовни радови, практични радови, разговор, говорна 
вежба, писани састав на тему: Шта ћу бити када 
одрастем, Радни дан једног лекара/аутомеханичара...Како 
видим себе за десет година... 

Учитељи 
Наставници српског језика, 
ликовне културе, техничког 
образовања 

 
 
Током године 

 
 
 
ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Организовање слободних активности и укључивање 
ученика  према њиховим интересовањима 

Руководиоци секција На почетку школске 
године 

Учешће ученика у друштвеним, културним, спортским, 
хуманитарним и техничким активностима 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

 
Током године 

Организовање посета установама и фирмама и 
упознавање са типичним занимањима 

Директор 
Сарадници ван школе 

Током године 



Организовање квиза о занима њима за ученике V разреда Психолог  
Педагог 

Децембар  
Мај  

 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ВАСПИТАЊЕ 

Уклањање предрасуда о појединим занимањима и 
подручјима рада 

Одељењске старешине 
Педагог 
Психолог 

 
Током године 

 
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ИНФОРМИСАЊЕ 

Презентација мреже средњег образовања, услова уписа и 
полагања завршног испита 

Педагог 
Психолог 

Април 
Мај  

Представљање образовних профила, смерова и програма 
рада појединих средњих школа 

Професори средњих школа Април 
Мај 

Организоване и појединачне посете ученика VIII разреда и 
њихових родитеља средњим школама 

 
Средње школе 

 
Мај 

 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
САВЕТОВАЊЕ 

Индивидуални саветодавни разговори са ученицима и 
родитељима на основу резултата теста за испитивање 
професионалних интересовања 

 
Педагог 
Психолог 

 
Април 
Мај 

ПРОЈЕКАТ 
ПРОФЕСИОНАЛНА 
ОРИЈЕНТАЦИЈА У 
СРБИЈИ 

Реализовање појединих радионица из пројекта 
Професионална оријентација у Србији у одељењима VIII 
разреда 

Тим за професионалну 
оријентацију  

Током године 

 

 

ПРОГРАМ  

 



ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

 
АКТИВНОСТ НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Здравствено васпитање и 
промоција здравих стилова 
живота 

 
Указивање на значај здравља кроз садржаје  обавезних 
наставних предмета, изборних предмета и ваннаставних 
активности 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

 
Током године 

 
Здравствена заштита и 
превенција 

Организована контрола здравља за ученике млађих и 
старијих разреда: систематски прегледи, вакцинисање, 
стоматолошки прегледи, прегледи хигијене руку и косе, 
попуњавање здравствених картона ученика за вишедневне 
екскурзије, издавање уверења за упис у средње школе 

Педојатријска служба 
Стоматолошка служба 
Патронажна служба 

 
 

Током године 

 
 
Тематска предавања  

 
 
Организовање предавања и разговора о здрављу, личној 
хигијени, правилној исхрани, значају спорта и рекреције, 
пубертету.... 

Одељењске старешине 
Педагог Психолог 
Наставници биологије и 
физичког васпитања 

 
 

Током године 



 
 
Трибине и радионице 

Ангажовање стручњака ван школе за реализацију: 
- радионице о личној хигијени Болница за медведиће за 
ученике млађих разреда 
- трибине о болестима зависности за ученике старијих 
разреда и родитеље 
 

 

 
Студент медицине 
Психолог ЦСР 

 
 

Октобар 
 
Новембар 

 
 
 
Обележавање значајнијих 
датума 

Осмишљавање активности у школи или ангажовање 
сарадника из одговарајућих институција за обележавање: 
- Дана здраве хране (16.октобар) – ученици млађих 
разреда 
- Дан борбе против СИДЕ  (1.децембар) – VIII разред 
- Дана здравља (7.април) – млађи и старији  разреди 
- Дана хигијене руку (5.мај) - III и IV разред 
- Дана борбе против пушења (31.мај) – старији разреди 

Одељењске старешине 
Педагог Психолог 
Наставници биологије и 
физичког васпитања 
Сарадници здравственог 
центра 

 
 
 

Током године 

Коришћење литературе и 
аудиовизуелних средстава 
из фонда школске и градске 
библиотеке и стручних 
институција 

 
Едукација уз помоћ стручних чланака и  приручника, 
приказивање филмова и видео материјала, дистрибуција 
флајера... 

 
Библиотекар 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
  

 
 

Током године 

 

 

ПРОГРАМ  



 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

 
САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ И 
САРАДНИЦИ 

Заштита права ученика на 
квалитетан живот и рад у школи 

На часовима редовне, изборне наставе, 
ваннаставним активности уважавањем способности 
и могућности сваког ученика 
Додатна  подршка  појединим ученицима (планови 
индивидуализације, индивидуални образовни 
планови) 
Реализацијом активности у складу са  Законом   

 
 
 
 
Током године 

 
 
 
Наставници, стручни 
сарадници,директор 

Подстицање социјалне 
укључености ученика 

У складу са поступцима програма за новопридошле 
ученике 

 
 

Наставници и стручни 
сарадници 



На часовима редовне, изборне наставе и 
ваннаставних активности кроз интерактивно учење и  
разноврсним активностима и облицима рада у 
складу са могућностима и интересовањима ученика 

 
Током године 

Пружање помоћи ученицима у 
превазилажењу социјалних и 
животних тешкоћа 

Саветодавни разговори са ученицима 
Саветодавни разговори са родитељима 
Реализација активности из домена рада Тима за 
психолошке кризне интервенције 
Организовање хуманитарних активности 
Обезбеђивање уџбеника, школског прибора, гратиса 
за излете, екскурзије 

 
 
 
 
 
Током године 

Наставници, одељењске 
старешине 
Стручни сарадници школе 
Чланови Тима за 
психолошке кризне 
интервенције 
Стручни сарадници из 
Центра за социјални рад 
Сарадници из Црвеног 
крста 
 
 

Превентивне активности  

Препознавање облика насиља, злостављања и 
занемаривања 
Поступање у складу са Протоколом 
Укључивање сарадника из спољашње мреже 

 
Током године 
 
 
 
 

Наставници, стручни 
сарадници, чланови Тима 
за заштиту ученика 
Стручни сарадници Центра 
за социјални рад 
Полицијска управа 

 

 

 



ПРОГРАМ  

 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 
САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ И 

САРАДНИЦИ 



Обележавање значајних 
датума који се односе на 
заштиту животне средине 

Израда паноа на тему заштите озонског омотача 
Разговори на часовима света око нас, природе и друштва, 
биологије и чувара природе о Дану заштите животиња, израда 
паноа о угроженим врстама 
Разговори и презентација поводом Дана заштите станишта 
Презентација о здравој исхрани и штетности узгајања 
генетски модификованих биљака и организама 
Реализовање тематског дана  
Израда паноа поводом Дана планете земље, Дана заштита 
животне средине, Дана здравља  
 

16. септембар 
 
4.октобар 
 
 
6. октобар 
 
 
16.октобар 
 
 
9. децембар 
22.април 
5. јун 

Стручно веће наставника 
биологије  
 
Учитељи и Стручно веће 
наставника биологије  
 
Стручно веће наставника 
биологије  
 
 
Наставник биологије 
 
 
Стручно веће наставника 
биологије  
 
 

Упознавање екосистема у 
близини школе 

Реализацијом  часа у природи у Пожеги  и у издвојеним 
одељењима 
Израда бележака о посматраном, израда хербаријума, 
фотографисање  

новембар Стручно веће наставника 
биологије  
 

Брига и заштита зелених 
површина у школским 
двориштима 

Озелењавање површина у школском дворишту 
Засађивање и брига о  биљкама 
Израда порука о чувању зелених и цветних површина 
 

Током школске 
године 

Учитељи, наставници 
биологије, чувара природе, 
ученици-чланови 
биолошке-еколошке 
секције 

Нега цвећа у школским 
просторијама 

Распоређивање цвећа, оплемењивање простора и брига Током школске 
године 

Учитељи, наставници 
биологије, чувара природе, 
ученици-чланови 
биолошке-еколошке 
секције 

Брига о птицама Израда и постављање кућица за птице, храњење Новембар-март Учитељи, наставници 
биологије, чувара природе, 
ученици-чланови 
биолошке-еколошке 
секције 

Наша околина и њен изглед  Посета Еколошкој инспекцији општине 
Евидентирање у ком крају људи највише загађују околину 

Друго полугодиште Ученици и наставници, 
инспектор екологије 

Претварамо старо у ново Израда рециклираних украса и честитки Током године Учитељи, наставници, 
ученици 



 

ПРОГРАМ  

 

САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

 



Институција  
са којом се 
сарађује 

Садржај сарадње 

 
 
Облик сарадње 
 
 

Време  
 
Реализатори 
 

Градска 
библиотека 

Културне активности 

Организовање поетских радионица 
Сусрети са дечјим писцима 
Библиобубамара и Библиопчелица 
Органозована посета библиотеци ђака првака 
Организација такмичења рецитатора 
Издавање књига и међубиблиотечка позајмица 

Током године 
Током године 
У Дечјој недељи 
Март, април 
Свакодневно 

 
Учитељи, наставнци 
српског језика, школски 
библиотекар, директор 
школе 

Културни 
центар 

Културне активности 

Организација свечаног пријема првака у Дечји 
савез 
Организовање свечане приредбе за Савиндан 
Посета изложбама 
Приређивање изложби  

Октобар 
 
Јануар 
 
Током године 

 

Учитељи, наставници 
српског језика, ликовне и 
музичке културе, 
директор школе 

Медији Промоција школе 
Презентација активности  
Издавање школског листа Сничак 

Током године 
Јануар, јун 

Директор, координатор 
ШРТ и новинарске 
секције 

Средње школе у 
граду и шире  

Презентација образовних подручја 
Размена података, корелирање успехa  

Април, мај 
Јануар  

Директор, психолог, 
педагог 

Основне школе Међушколс сарадња 

Организација такмичења 
Сарадња стручних већа 
Усаглашавање аката 

Фебруар-мај 
Током године 

Педагошки колегијум, 
стручна већа, директор и 
секретар школе 

МУП Пожега Безбедност ученика 
Едукација првака  
Школски полицајац 
Превентивне активности 

Септембар 
Током године 

Директор школе, 
одељењске старешине 

Дечји вртић 
Културне активности и други 
видови сарадње 

Организовање заједничких манифестација и 
приредби 
Организовање трибине и разговора о припреми 
деце за школу за родитеље предшколаца 
Узајамне посете 
Сарадња стручних тимова 

Током године 
Септембар 
Октобар, мај 
Током године 

 
Учитељи, наставници, 
психолог, педагог, 
библиотекар, директор 



 
Црвени крст 

Хуманитарне и друге 
активности 

Учешће у хуманитарним и сакупљачким акцијама 
ЦК 
Реализација радионица на промоцији хуманих 
вредности у одељењима IV разреда 
Обезбеђивање помоћи деци 
Учешће на такмичењима и конкурсима ЦК 

Током године 
 
Током првог полугодишта 

 
Током године 

Руководиоци подмладка 
ЦК, директор школе, 
координатори Ученичког 
парламента, координатор 
Тима за заштиту ученика 
од насиља  

 
Центар за 
социјални рад 

Стручна сарадња и 
хуманитарни рад 

Сарадња стручних служби 
 
Обезбеђивање помоћи деци из породица лошијег 
социјалног стања 
 
Организовање трибина за ученике и родитеље 

Током године 
 
Током године 
 
Новембар 

Координато Тима за 
заштиту од насиља, 
психолог, педагог,  
руководиоци подмладка 
ЦК, директор школе, 
координато Тима за 
заштиту од насиља 

Медицински  
центар 

Заштита  здравља, 
едукација и превенција 

Организовано вакцинисање, систематски прегледи 
по узрастима 
Предавања и трибине о здрављу и болестима 
зависности 
Рад стоматолошке ординације у школи 

Током године 
 
Децембар 
Током године 

Директор школе, 
одељењске старешине, 
психолог, педагог, 
стоматолошка служба, 
Тим за заштиту од 
насиља 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМ 

 

САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 



 
САДРЖАЈ/АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Родитељски састанци 

Информисање о успеху и напредовању ученика 

Предлагање мера за побољшање успеха 

Изјашњавање за изборне предмете 

Прибављање сагласности за извођење екскурзија и наставе у 

природи и детаљно упознавање са условима њиховог извођења 

Презентовање извештаја са реализованих екскурзија и наставе у 

природи 

Припрема деце за полазак у школу  

Припрема деце за прелазак са разредне на предметну наставу 

Професионално информисање за родитеље ученика VIII 

разреда 

 

 

 

Одељењске старешине 

 

 

Учитељи и стручни 

сарадници 

 

Стручни сарадници из школе 

и средњих школа 

 

 

Током школске године 

 

 

 

 

Септембар 

Април 

 

Април и мај 

Индивидуални састанци са 

родитељима 

Информисање о успеху и напредовању ученика 

Размена релевантних података о психофизичким 

способностима, здравственом стању, социјалним и породичним 

приликама, интересовањима и друго 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

 

 

Током школске године 

 

 

Савет родитеља школе 

Консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 

организационих и финансијских питања 

Информисање о успеху и остварености наставног плана на 

Директор 

Помоћници директора 

 

Током школске године 



класификационим периодима Председник и чланови 

Савета 

 

Отворени дан школе 
Омогућавање родитељима да сваког последњег петка у месецу 

присуствују образовно-васпитном раду 

Школа Током школске године 

 

 

Вредновање рада школе 

Испитивање ставова и мишљења родитеља путем упитника, 

анкета и скала процене о организацији образовно-васпитног 

рада 

Имплементирање резултата вредновања у акциони план 

одређене области квалитета и Школског развојног плана 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Чланови Актива за развојно 

планирање 

Стручни сарадници 

 

Током школске године 

 

Индивидуални саветодавни 

разговор 

Размена информација и саветовање  родитеља чија деца имају 

потешкоћа у учењу, развоју и напредовању 

Пружање подршке породицама ученика  чија деца раде по ИОП-

у 

Саветовање родитеља у процесу појачаног васпитног рада 

 

 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

 

 

 

Током школске године 

 

Укључивање родитеља у 

ваннаставне активности 

Реализација трибина, предавања, панел дискусија, радионица 

Учешће родитеља у културним, забавним и спортским 

манифестацијама 

 

Школа 

 

Током школске године 

 

 



ПРОГРАМ 

  

ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

 

 



ПРВИ РАЗРЕД 

ЕКСКУРЗИЈА 

ТРАЈАЊЕ ТЕРМИН САДРЖАЈ ЦИЉ 
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УЖИЦЕ 
- посета Градском музеју и првој 
хидроцентрали на Ђетињи 

Упознавање културно-историјских знаменитости краја са циљем 
повезивања са садржајима наставних предмета Свет око нас, 
Српски језик, Ликовна  култура као и  изборних предмета  

СИРОГОЈНО 
- посета комплексу „Старо село“ 

Проширивање знања о животу, култури и традицији наших предака и 
повезивање са садржајима наставних предмета Свет око нас,  
Ликовна култура, Народна традиција 

ПЛАНИНА ЗЛАТИБОР 
- шетња планином и боравак у 
природи 
 

Обогаћивање искуства о живој и неживој природи, природним 
појавама, повезаности биљног и животињског света , као и одмор, 
рекреативне и физичке активности ученика 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

ТРАЈАЊЕ ТЕРМИН САДРЖАЈ ЦИЉ 
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ВРЊАЧКА БАЊА 

Обилазак и упознавање са природним лепотама Врњачке Бање и 
повезивање са садржајима наставних предмета Свет око нас, Српски 
језик, Ликовна култура 

ЈАПАНСКИ ВРТ Упознавање са елементима традиционалне јапанске архитектуре и 
флоре  

ЗАМАК  БЕЛИМАРКОВИЋ Посета завичајном музеју и упознавање са археолошком, 
етнографском и историјском збирком Врњаца. 

``ОПАНАК`` 
 (објекат традиционалног народног 
занатства) 

Проширивање знања о животу, култури и традицији наших предака и 
повезивање са садржајима наставних предмета Свет око нас,  
Ликовна култура, Народна традиција 

 
ИЗВОРИ ЛЕКОВИТЕ И 
МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 
 
 
 
  

 
Упознавање са лековитим својствима воде и међусобном 
повезаношћу живе и неживе природе. Шетња са посматрањем 
изузетних пејзажа, лековитих и минералних извора и  боравак деце у 
здравој животној средини доприносе њиховој бољој физичкој 
кондицији 



 
ЦРКВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 

Обилазак цркве, упознавање са богатим културно-историјским 
наслеђем и повезивање са градивом Верске наставе,Српског 
језика,Света око нас и Ликовне културе 

 
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 
(рекреација на теренима код 
хотела Бреза)  
 

Боравак деце у природи у циљу побољшања њихове кондиције и 
општег здравственог стања 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

ЕКСКУРЗИЈА 

ТРАЈАЊЕ ТЕРМИН САДРЖАЈ ЦИЉ 
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МОКРА ГОРА 
- посета Железничком музеју, вожња 
Шарганском осмицом, посета 
Дрвенграду, боравак на Мећавнику, 
обилазак лековитог извора Беле 
воде 

 
Обогаћивање и проширивање знања из наставних предмета 
природа и друштво, српски језик, ликовна  култура као и  изборног 
предмета чувари природе 

КРЕМНА 
- посета Спомен дому пророка – 
Тарабића кући 

Упознавање културно-историјских знаменитости краја са циљем 
повезивања са садржајима наставних предмета природа и 
друштво, српски језик, народна традиција 

ПЛАНИНА ТАРА 
- посета хотелу Оморика и шетња 
планином 
 

Обогаћивање искуства о живој и неживој природи, природним 
појавама, повезаности биљног и животињског света Националног 
парка, као и одмор, рекреативне и физичке активности ученика 

 

 



НАСТАВА У ПРИРОДИ 

ТРАЈАЊЕ ТЕРМИН САДРЖАЈ ЦИЉ 
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ВРЊАЧКА БАЊА 

Обилазак и упознавање са природним лепотама Врњачке Бање и повезивање са 
садржајима наставних предмета природа и друштво, српски језик, ликовна 
култура 

``ОПАНАК`` 
 (објекат традиционалног народног 
занатства) 

Проширивање знања о животу, култури и традицији наших предака и повезивање 
са садржајима наставних предмета природа и друштво,  ликовна култура, 
народна традиција 

 
ИЗВОРИ ЛЕКОВИТЕ И МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 
  

Упознавање са лековитим својствима воде и међусобном повезаношћу живе и 
неживе природе. Шетња са посматрањем изузетних пејзажа, лековитих и 
минералних извора и  боравак деце у здравој животној средини доприносе 
њиховој бољој физичкој кондицији 

 
ЦРКВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
 

Обилазак цркве, упознавање са богатим културно-историјским наслеђем и 
повезивање са градивом српског језика и ПД 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 
(рекреација на теренима код хотела 
Бреза)  
 

Боравак деце у природи у циљу побољшања њихове кондиције и општег 
здравственог стања 

                                                     

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ЕКСКУРЗИЈА 

ТРАЈАЊЕ ТЕРМИН САДРЖАЈ ЦИЉ 
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Музеј ,,Николе Тесле“ 

Обогаћивање и проширивање знања из наставних предмета 
природа и друштво, српски језик, ликовна  култура као и  изборног 
предмета чувари природе 

 
Музеј ваздухопловства 
 

Упознавање културно-историјских знаменитости краја са циљем 
повезивања са садржајима наставних предмета природа и 
друштво, српски језик, народна традиција 

 
Вожња бродом 

Обогаћивање искуства о живој и неживој природи, природним 
појавама, повезаности биљног и животињског света Националног 
парка, као и одмор, рекреативне и физичке активности ученика 



 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

ТРАЈАЊЕ ТЕРМИН САДРЖАЈ ЦИЉ 
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СОКОБАЊА 
 
(Турско купатило, Градска 
галерија, Музеј, Црква светог 
Преображења, Милошев конак) 

Обилазак и упознавање са природним лепотама Сокобање и 
повезивање са садржајима наставних предмета природа и 
друштво, српски језик, ликовна култура 
Обилазак цркве,Турског купатила,музеја,галерије као и Милошевог 
конака и упознавањем са богатим културно- историјским наслеђем. 

 

Излетишта Борићи и 
Лептерија 

Проширивање знања о животу, култури и традицији наших предака 
и повезивање са садржајима наставних предмета природа и 
друштво,  ликовна култура, народна традиција,чувари природе 

 
Извори лековите и 
минералне воде 

  

Упознавање са лековитим својствима воде и међусобном 
повезаношћу живе и неживе природе. Шетња са посматрањем 
изузетних пејзажа, лековитих и минералних извора и  боравак деце 
у здравој животној средини доприносе њиховој бољој физичкој 
кондицији 

 
Излет на планину Озрен; 
Водопад Рипаљка 
 

Проширивање знања о лековитим својствима појединих биљних 
врста као и значају боравка деце у природи на свежем планинском 
ваздуху; Усвајање нових знања и обилазак  водопада Рипаљка. 

 
Поповица (Видиковац); 
Соко- Град 
 
 
 
Спортски терени 
(рекреација деце на 
спортским теренима код 
хотела)  

Обилазак брда Поповица и посматрање зидина средњовековног 
града Соко Града , повезивање са садржајима наставних предмета 
српски језик, природа и друштво, народна традиција, ликовна 
култура 
 
 
 
Боравак деце у природи у циљу побољшања њихове кондиције и 
општег здравственог стања 



 

 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

РАЗРЕД РЕЛАЦИЈА ТРАЈАЊЕ ВРЕМЕ 

 

V 

ПОЖЕГА – ПРИЈЕПОЉЕ (манастир Милешева,  музеј Владе Дивац и 

музеј града Пријепоља) –  КОКИН БРОД  – РОЖАНСТВО (Стопића 

пећина)  

 

1 дан 
мај 

 

VI 

ПОЖЕГА – ЧАЧАК – ТАКОВО (музеј, црква, школа) – ТОПОЛА 

(Опленац) – АРАНЂЕЛОВАЦ – КРАГУЈЕВАЦ ( Шумарице и 

Акваријум)  

 

1 дан 
мај 

 

 

VII 

ПОЖЕГА – ЧАЧАК – БЕОГРАД (Ботаничка башта, Ваздухопловни 

музеј, храм Светог Саве, Калемегдан) – НОВИ САД 

(Петроварадинска тврђава) – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – ФРУШКА 

ГОРА (манастири Крушедол и Хопово) – ШАБАЦ - ВАЉЕВО   

(Ноћење у Новом Саду) 

 

 

2 дана 

мај 

 

 

VIII 

ПОЖЕГА – ЧАЧАК – КРАГУЈЕВАЦ – ПОКАЈНИЦА – СМЕДЕРЕВО 

(тврђава) –  ЛЕПЕНСКИ ВИР – КАРАТАШ – ЂЕРДАП – НЕГОТИН 

(кућа Стевана Мокрањца и хадук Вељка и Музеј града) – ЗАЈЕЧАР 

(Гамзиград) –НИШ (Ћеле-кула, Чегар) – КУРШУМЛИЈА (Ђавоља 

варош) – КРУШЕВАЦ (црква Лазарица)   

 

 

3 дана 

мај 

 



 

 

ПРОГРАМ РАДА 

 

ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 



Садржај/активност Начин реализације 
Време 
реализације 

 
Издавање књига, обрада књига и унос књига 
 

Реализација стручних послова, каталошка обрада 
приновљених књига, формирање картотеке корисника, 
вођење библиотечког пословања 

 
свакодневно 

 
 
Рад са ученицима 

Развијање читалачких навика  
Подстицање ученика да користе библиотечке ресурсе 
према својим интересовањима и знањима 
Израда помоћних библиографија и библиографских 
података у вези са наставним предметима а у циљу 
проширења знања ученика 

 
 
 
свакодневно 
 

 
Сарадња са наставницима 

Информисање стручних већа о набавци нових наслова 
Учешће у припреми и реализацији културних 
активности 
Учешће у припреми школског листа 

 
свакодневно 
крај првог и другог 
полугодишта 

 

 
Организовање образовно-васпитног рада 

Реализација часова обавезне и изборне наставе и 
ваннаставних активности уз коришћење ресурса 
библиотеке (библиотечки фонд, савремена наставна   
средства и опрема...)  

 
током школске године 

 
 
 
Сарадња са културним и васпитно-образовним 
установама из друштвене средине 

Пријем предшколаца, упознавање са   библиотеком и 
школом и организовање ликовних, драмских и 
поетских радионица за дружење предшколаца и 
школске деце 
Учешће у такмичењима Библиобубамара и 
Библиопчелица у организацији Градске библиотеке 
Учешће у такмичењу рецитатора у организацији 
Градске библиотеке 
Организоване посете Градској библиотеци 
Организовање сусрета са дечјим писцима 
 

 
 
 
 
током школске године 

 
 
 

 
 
 
 


