
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 
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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  
 

 
 
 
слушање  
препознавање  
размишљање  
питања  
одговори  
причање  
писање  
уочавање  
истраживање 
 процењивање  
повезивање  
дискусија  
дефинисање  
откривање  
посматрање  



акцената  
Реченични акценат  
језик Словена у прапостојбини  
Стварање старословенског 
језика  
Примање писменоси код Срба  
Старословенска писма и 
споменици  

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 

описивање  
препричавање 

износи свога 
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.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.2.1.1. чита текст 
користећи различите 
стратегије читања: 
„летимично читање“; читање 
„с оловком у руци“  
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.3.1.1. проналази, издваја 
и упоређује информације из 
два дужа текста сложеније 
структуре или више њих  
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 ( 

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.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 



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.2.2.5. зна правописну 
норму и примењује је у 
већини случајева  
 
 

и/или сложенијег текста  
СЈ.3.2.5. зна и доследно 
примењује правописну норму  
 

Граматика 
 

СЈ.1.3.3. одређује место 
реченичног 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 

СЈ.2.3.1. зна основна 
правила 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 
 

СЈ.3.3.3. зна акценатска 
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 СЈ.2.3.11.одређује значења СЈ.3.3.7.уме да одреди 



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  

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  

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 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...  

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 
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 

СЈ.3.4.1.наводи наслов дела, 
аутора, род и врсту на 
основу 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 



(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 

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 
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 

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 
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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) 
 



простог и прошлог трајног 
времена 
- употреба used to за прошлу 
навику или поступак 
- употреба too / enough 

 
 
 
 
 
 
  

- 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 
- 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 

 
2 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

- знања ученика се мере јасно 
одређеним релативним критеријумима 
тачности и зато узор није изворни 
говорник 
- наставник упућује ученике у 
законитости усменог и писаног кода и 
њиховог међусобног односа 
- усвајање језичког садржаја кроз 
циљно и осмишљено ушествовање у 
друштвеном чину 



- субјекатске релативне 
клаузе 
- модални глаголи: should / 
might 
- објекатске релативне клаузе 

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 
помоћ речника 
- допуњавање правила и реченица 
из текста 
- претварање реченица из активних 
у пасивне 
- слушање текста и препознавање 

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 

environment 
 

- развијање позитивног односа 
према животној средини и 
другим живим бићима, 
климатске промене, глобално 
загревање, загађивање и 
заштита човекове околине 
- корисни изрази, како да 
изразимо бригу 
- Аустралија 
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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 



- повезивање садржаја са 
науком: олује 
- Passive Voice само за The 
Present Simple i The Past Simple 
Tense 

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 
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- 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 

Ученик уме да : 
2.2.1 опише и анализира 
карактеристике звучних примера кроз 

Ученик уме да : 
3.2.1 структуралном и драматуршком 
димензијом звучног примера 



1.2.3 музичке жанрове 
1.2.4 српски музички фолклор 
 

садејство опажених музичких 
елемената, нпр. узбуркана мелодија 
као резултат специфичног ритма, 
темпа, агогике, динамике, 
интервалске структуре 
2.2.2 препозна структуру одређеног 
жанра 

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 
 
 

 

 
 

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 

  Користећи репродукције приближити појам, указати на корелацију са Рад по моделу 



 
4 

 
Пропорције 

другим предметима (математика, физика, биологија), протумачити 
уметничко наслеђе импресионизма, барока, романтизма,  

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 
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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 

 
 
 
    13 
 

- 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 
 

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 
питање и балкански народи 
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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 
-дигитални ,документарни видео материјал 

 
активно слушање 
 
-учешће у разговору 
 
-гледање 
илустрација 
 
-гледање 
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 

 
 
   4 

-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 ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски ИС.3.1.1. уме да примени знање из 
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влашћу од  
 XVI  до  XVIII    века 

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, 
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 
 

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

 

 

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 
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 

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...) 
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информације дате у форми историјске 
карте у којој је наведена легенда 
ИС.1.2.8. препознаје различита 
тумачења исте историјске појаве на 
једноставним примерима 

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 
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 
 

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.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.3.1.6. 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 
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 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 
садржаји регионалне географије 
ваневропских континената 

 
      1 

Упознавање ученика са циљевима, задацима и 
програмским садржајем регионалне географије 
ваневропских континената 

Разговор о претходно стеченом 
знању 
 
 
 
 
Слушање, дијалог, рад на 
географској карти Азије, бележење, 
посматрање слика, коришћење 
података и табела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
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 

 
 

    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 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.3.pdf


- 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 

одлика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад на географској карти Африке, 
рад на немој карти, слушање, 
дијалог, описивање, бележење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

 
 
 
 

     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. 



  
 
 
 
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 
 
 
 
Рад на географској карти Јужне 
Америке, рад на немој карти, 
коришћење 
табела, дијаграма и слика 

 
 
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 
Америке 

 
Опште географске одлике Јужне 
Америке 
 -Јужна 
Америка:природногеографске 
одлике 
 -Јужна 
Америка:друштвеноекономске 
одлике  
-Бразил  
-Аргентина 

 
 

     4+5 

Упознавање ученика са географским положајем 
и границама Јужне Америке.Ово наставно 
градиво треба повезивати са сличним 
садржајима из других наставних 
предмета,нпр.историје,са циљем изграђивања 
свести о неопходности заједничког живота 
различитих народа 

 
Опште географске 
одлике Аустралије 
и Океаније 

 
Опште географске одлике 
Аустралије и Океаније -
Аустралија:природногеографске 
одлике - 

      
      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 

Рад на географској карти Аустралије 
и Океаније, рад на немој карти, 
коришћење 
дијаграма, графикона и слика, 
слушање,  дијалог 



Аустралија:друштвеноекономске 
одлике   
- Океанија:Нови Зеланд 
 

Океаније,становништво и природу.Избегавати 
сувопарно набрајање обиља бројчаних 
података. 

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 

    
 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   



 
 
 
 
 
 
 

Азија-опште географске 
одлике 

 
3+2 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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 
становништва Азије 

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)) 
 

 
 
 
 
 

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 

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 

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 



Југозападна Азија 
 
 
 

2+1 

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 

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 

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 2.4.6.  зна основне одлике 
становништва јужне Азије (висок 
природни прираштај, мере 

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 
 



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 

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 

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 



обале Африке 
ГЕ 1.4.3.  именује и на географској карти 
Африке препознаје најкрупније облике 
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 
 

неповољни 

ГЕ 2.3.2.   разликује привредне 
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 3.3.1.  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 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 

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 

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 



становништва северне Африке (густину 
насељености, размештај становништва, 
природни прираштај, образовни ниво) 
ГЕ 1.4.5.   може да наведе најважнија 
природна богатства северне Африке 
 
 

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 
карти 

ГЕ 2.4.4.  разликује народе 
(аутохтони - Хамити и досељени- 
семити) и религије (ислам, 
хришћанство, изворне религије) у 
северној Африци 

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 
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 

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 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 



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 2.4.3.  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 
распрострањеност на подручју 
западне Африке 

знања са знањима из других наставних 
предмета 

 
 
 
 
 

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 2.2.1.  разликује веначне и ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Северна Америка–опште 
географске одлике 

 
6+6 

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 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 
 

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 
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 
 

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.  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 

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 



Средња Америка 
 

2+1 

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 

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 

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 

 
 
 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне природне 
зоне 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа и може 



 
 
 
 
 

Аустралија и Океанија-
опште географске одлике 

 
 

3+3 

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 2.2.2.  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 
простирање 
 
 
 
 
 
ГЕ 2.4.5.  зна природне и 
друштвеноекономске одлике и 
специфичности  Новог Зеланда 

 

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 
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 
 

 
 
 
 
 
 

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 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 

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 



 
Поларне области-Арктик и 

Антарктик 
 

2+2 

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 

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 

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 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 

-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 
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. 
 
 

Сила тежеи 
трење 

Убрзање при кретању тела 
под дејством силе теже, 
Галилејев оглед. 
Слободно падање тела, 
Бестежинско стање 
Хитац наниже и хитац 
навише 
Сила трења 
Утицај силе трења на 
кретање тела 

 
 

12 

-фронтални 
-индивидуални 

-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 
демонстративна 

метода 
-практичнирад 

-решавање 
рачунскихзадатака 

Равнотежа 
тела 

Деловање две силе на тело 
дуж истог правца 
Појам и врсте равнотеже 
Полуга и момент силе 
Равнотежа полуге и њена 

11 

-фронтални 
-индивидуални 

-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 



примена 
Сила потиска у течности и 
гасу 
Архимедов закон 
Пливање и тоњење тела 

демонстративна 
метода 

-практичнирад 
-решавање 

рачунскихзадатака 

 
 
 
посматрају, питају, 
уочавају, наводе примере, 
закључују и решавају 
рачунске задатке. 
 
 
 
 
 
посматрају, питају, 
уочавају, 
повезују,закључују, 
записују, дискутују и 
решавају рачунске 
задатке. 

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  

15 

-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 
Честични састав 
супстанције: унутрашња 
енергија и температура 

9 

-фронтални 
-индивидуални 

-групниобликрада 
-дијалошкаметода 

-илустративно- 
демонстративна 

метода 
-практичнирад 

-решавање 
рачунскихзадатака 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ФИЗИКА 
НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СИЛА И 1.2.1.Ученик уме да препозна 2.2.1.Ученик уме да препозна 3.2.1.Ученик уме да примени 



КРЕТАЊЕ 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. 

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. 

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 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 

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 момент силе у 
односу на тачку ослонца, зна 
да  израчуна интензитет 
момената сила које се 
јављају код полуге. (Пример: 
Клацкалица и кантар) 



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. 

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 

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 



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). 

кинетичка и потенцијална 
енергија зависе 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 
 
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 
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Увести појам квадрата рационалног броја 
𝑝

𝑞
и илустровати га 

површином квадрата. Инсистирати на томе да је (
𝑝

𝑞
)2и кад је 

𝑝

𝑞
< 

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 

уочава 
именује 
записује 
упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
рачуна са 
реалним 
бројевима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



операција у 
скупу реалних 
бројева 
 
Једнакост √𝑎2 =∣
𝑎 ∣ 
 

 

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 
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 
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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 



теореме на 
једнакостраничн
и троугао, 
примена 
Питагорине 
теореме на 
ромб, примена 
Питагорине 
теореме на 
једнакокраки и 
правоугли 
трапез, 
правоугли 
троуглови чији су 
оштри углови 

30° и 60°, 
односно 45°, 
примена 
Питагорине 
теореме у 
конструкцијама, 
обрт Питагорине 
теореме 
 
 

бројевној 
прави које 
одговарају 
ирационалним 
бројевима 

ЦЕЛИ И 
РАЦИОНА

ЛНИ 
АЛГЕБРСК
И ИЗРАЗИ 

степен чији је 
изложилац 
природан број, 
множење и 
дељење степена 
једнаких основа, 
степен 
производа и 

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 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
рачуна са 



количника, 
степен степена, 
алгебарски 
изрази, 
полиноми, 
сабирање 
полинома, 
множење 
полинома, 
квадрат бинома, 
разлика 
квадрата, 
растављање на 
чиниоце 
 

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 . 

полиномима 
примењује 
стечено знање 
у решавању 
једначина и 
задатака из 
геометрије 

МНОГОУГ
АО 

Обнављање 
 
Број дијагонала 
многоугла 
 
Збир углова 
многоугла 
 
Обим и 
површина 
многоугла 
 
Правилни 
многоуглови 
 
Обим и 
површина 
правилних 
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Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским 
фигурама (област, изломљена линија, конвексна област, 
троугао, четвороугао), многоугао треба дефинисати као део 
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. 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 
открива 
релације и 
изражава их 
конструише 
правилне 
многоуглове 
рачуна обим, 
површину, 
број 
дијагонала, 
збир углова и 
сл. 



многоуглова 
 
Конструкције 
неких правилних 
многоуглова 

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 
 
Обрнута 
пропорционално
ст 
 
Примена 
пропорционално- 
сти 
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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. 

 

КРУГ 
Обнављање 
 
Централни и 

15 
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 

 



периферијски 
угао 
 
Примена 
Питагорине 
теореме на круг 
 
Обим круга 
 
Дужина кружног 
лука 
 
Површина круга 
 
Површина 
кружног прстена 
 
Површина 
кружног исечка 

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 
 
Сличност 
троуглова 
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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: 
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. 

Уочава 
именује 
записује 
упоређује 
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 
Питагорину теорему) 
 

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 

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 

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
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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 

 
 
 
ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

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 

MA.2.2.4. уочи зависност међу 
променљивим, зна функцију y=ax и 
графички интерпретира њена 
својства; везује за та својства појам 
директне пропорционалности и 
одређује непознати члан пропорције 
 

MA.3.2.4. разликује директно 
и обрнуто пропорционалне 
величине и то изражава 
одговарајућим записом; зна 
линеарну функцију и 
графички интерпретира 
њена својства 
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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 
 
 
 
 

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) 

 
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 
 
 
 

 
 

Нивои организације биолошких 
система.Човек-органски системи; 
Ћелија-величина, облик,основна грађа, 

59 
- фронтални 
- индивидуални 
- групни 
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Грађа 
човечијег 

тела 

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, 

- 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) 

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 

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 
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Грађа човечијег 
тела 

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 
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 

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 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 

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 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 
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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 
здравље имају умерена физичка 
активност и поштовање 
биолошких ритмова (сна, одмора) 
 
 

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 (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 
 

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 
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 
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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 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 
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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 
њен значај 

- Предмет 
изучавања хемије. 
Хемија у склопу 
природних наука 

    и њена примена 

3 презентује правила понашања у 
хемијској лебораторији 
- поспешује самосталан рад ученика у 
хемијској лабораторији 
- подстиче ученике на дискусију 
резултата 
-фронтални, индивидуални 

-учи правила 
понашања  у лаборато. 
- 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- 

Основни 
хемијски 
појмови 

- Материја и 
супстанце 

- Физичка и хемијска 
својства супстанци 

- Физичке и хемијске 
промене супстанци 

14 

- 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 



- Чисте супстанце: 
елементи и 
једињења 

- Смеше 
- Раздвајање 

састојака смеше 

у пару 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 
између масе супстанце 
и количине супстанце 

Структура 
супстанце 

- Атом 
- Хемијски симболи 
- Грађа атома 
- Релативна атомска 

маса 
- Електронски 

омотач 
- Периодни систем 

елемената 
- Врсте хемијских 

елемената 
- Ковалентна веза 
- Молекули 

елемената и 
молекули 
једињења 

- Јонска веза 
- Валенца 

елемената у 
ковалентним и 
јонским 
једињењима 
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- 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 



- Релативна 
молекулска маса 

- Атомске, 
молекулске и 
јонске кристалне 
решетке 

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 

односа маса 
- Количина 

супстанце. 
Моларна маса 

- Израчунавања у 
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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 
-групни 
-рад у пару 



хемији (молови) 
- Израчунавања у 

хемији( грами) 

 

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 1.2.3. на основу којих својстава 
супстанце могу да се разликују, којим 
врстама промена супстанце подлежу, као 
и да се при променама укупна маса 

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 
поступак према задатом 
циљу/проблему/питању за истраживање, 
да бележи и приказује резултате 
табеларно и графички, формулише 



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  

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 
састава раствора и обрнуто  

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  



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 

 
 

Назив предмета:    ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

      Разред:     Седми 

 

Годишњи фонд часова:                        72 часова 

 

Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према 

раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 



ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

– повеже развој машина и њихов допринос 

подизању квалитета живота и рада; 

– повеже ергономију са здрављем и конфором 

људи при употреби техничких средстава; 

– анализира да ли је коришћење одређене 

познате технике и технологије у складу са 

очувањем животне средине; 

– истражи могућности смањења трошкова 

енергије у домаћинству; 

–  разликује врсте транспортних машина; 

– повеже подсистеме код возила друмског 

саобраћаја са њиховом улогом; 

– провери техничку исправност бицикла; 

– демонстрира поступке одржавања бицикла или 

мопеда; 

– самостално црта скицом и техничким цртежом 

предмете користећи ортогонално и просторно 

приказивање; 

– користи CAD технологију за креирање техничке 

документације; 

 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Појам, улога и развој машина и механизама. 

Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде. 

Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава на 

здравље људи. 

Зависност очувања животне средине од технологије. 

САОБРАЋАЈ 

Машине спољашњег и унутрашњег транспорта. 

Подсистеми код возила друмског саобраћаја (погонски, 

преносни, управљачки, кочиони). 

Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног учешћа 

у саобраћају. 

ТЕХНИЧКА И ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Ортогонално и просторно приказивање предмета. 

Коришћење функција и алата програма за CAD. 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 

Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и 

интерфејса. 

РЕСУРСИ И  

ПРОИЗВОДЊА 

Рационално коришћење ресурса на Земљи и очување и заштита 

животне средине. 

Материјали у машинству (пластика, метали, легуре и др.). 

Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава 



– управља моделима користећи рачунар; 

– објасни улогу основних компоненти рачунара, 

таблета, паметних телефона и осталих савремених 

ИКТ уређаја; 

– аргументује значај рационалног коришћења 

расположивих ресурса на Земљи; 

– идентификује материјале који се користе у 

машинству и на основу њихових својстава 

процењује могућност примене; 

– користи прибор за мерење у машинству водећи 

рачуна о прецизности мерења; 

– врши операције обраде материјала који се 

користе у машинству, помоћу одговарајућих алата, 

прибора и машина и примени одговарајуће мере 

заштите на раду; 

– објасни улогу одређених елемената машина и 

механизама на једноставном примеру; 

– образложи значај примене савремених машина 

у машинској индустрији и предности роботизације 

производних процеса; 

– објасни основе конструкције робота; 

– класификује погонске машине – моторе и 

повеже их са њиховом применом; 

(мерила). 

Технологија обраде материјала у машинству (обрада материјала 

са и без скидања струготине, савремене технологије обраде). 

Елементи машина и механизама (елементи за везу, елементи за 

пренос снаге и кретања, специјални елементи). 

Производне машине: врсте, принцип рада, појединачна и 

серијска производња. 

Појам, врсте, намена и конструкција робота (механика, погон и 

управљање). 

Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, 

топлотни). 

Моделовање погонских машина и/или школског мини робота. 

КОНСТРУКТОРСКО  

МОДЕЛОВАЊЕ 

Проналажење информација, стварање идеје и дефинисање 

задатка. 

Самосталан/тимски рад на пројекту. 

Израда техничке документације изабраног модела ручно или уз 

помоћ рачунарских апликација. 

Реализација пројекта – израда модела коришћењем алата и 

машина у складу са принципима безбедности на раду.  

Представљање идеје, поступака израде и производа. 

Процена сопственог рада и рада других на основу постављених 



– самостално/тимски истражи и реши задати 

проблем у оквиру пројекта; 

– изради производ у складу са принципима 

безбедности на раду; 

– тимски представи идеју, поступак израде и 

производ; 

– креира рекламу за израђен производ; 

– врши е-коресподенцију у складу са правилима и 

препорукама са циљем унапређења продаје; 

– процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, педантност 

и сл.). 

критеријума.  

Употреба електронске коресподенције са циљем унапређења 

производа. 

Одређивање оквирне цене трошкова и вредност израђеног 

модела. 

Креирање рекламе за израђен производ. 

 

Кључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, енергетика, заштита личне безбедности и животне средине, 

предузимљивост и иницијатива. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  
 
Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог 
оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код 
ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно 
усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и 
професионалног развоја.  
Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода.  



Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и технологија. 
Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно 
окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 
 
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније 
развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво 
конкретне наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже 
могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Настава се не планира 
према структури уџбеника јер ученици не треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један од извора 
података и информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на 
наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  
Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и 
припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода.  
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје 
услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и 
др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је 
заступљена ова тематика. 
С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом 
одељења на 2 (две) групе, са највише 20 ученика. Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Ученици у седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у претходним 
разредима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе 
треба градити даље стицање знања, овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета 
формирање правилних ставова према техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и 
злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и 
технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике 
и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад нарушава 
природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и 
начинима заштите животне средине. 
 
Животно и радно окружење 
 



Да би се достигли исходи за ову област, потребно је повезивати садржаје осталих области са примерима са којима се 
ученици готово свакодневно срећу, стимулисати их да препознају утицај технологије на живот и рад у свом окружењу као и 
да стекну знања о томе како су људи до сада решавали проблеме у борби за преживљавање. 
Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити ученицима што је могуће више на 
практичним примерима користећи доступна наставна средства и мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и 
откривају предности и противречности убрзаног развоја технологије методом истраживачког рада у групама.  
Посебну пажњу треба обратити утицају технологије на животну средину, а нарочито на експлоатацију сировина, загађење 
ваздуха производњу токсичних отпада и њихов утицај на климатске промене. Препорука је да се што више користе 
мултимедијални материјали, како готови, тако и они које су ученици сами урадили. 
На животну средину веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили појам уштеде енергије, 
потребно је упутити их да на примеру свог домаћинства истраже колика је потрошња енергије, који су највећи потрошачи и 
шта би било најбоље учинити да би се потрошња смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима да прикупе и 
обраде податке о потрошњи појединих доступних уређаја и укупној количини потрошене енергије на месечном нивоу. У 
зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, самостални превоз, пољопривредне машине) и 
могућности уштеде.  
У оквиру активности у којима користе машине и алате ученици су готово свакодневно изложени утицају дизајна на конфорно 
и безбедно руковање машинама и уређајима. Без дубљег задирања у појам ергономије објаснити ученицима како је добар 
дизајн предуслов за квалитетнији и безбеднији рад, као и на који начин се треба прилагодити (став, правилно држање, 
безбедна растојања од машина, екрана) ради постизања конфора и очувања здравља. 
Препоручени број часова је 6. 
 
 
 
Саобраћај 
 
Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента саобраћајног васпитања. На почетку 
реализације ове области подсетити ученике да су у претходним разредима учили о саобраћајним системима, намени, 
функционисању и организацији саобраћаја у оквиру саобраћајних објеката, као и о правилима и прописима за регулисање 
друмског саобраћаја која се, пре свега, односе на пешаке и бициклисте као учеснике у саобраћају. Посебно нагласити да је 
тежиште исхода у претходна два разреда било на безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за 
понашање у саобраћају. 
У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим најважнијим подсистемима (погонски, 
преносни, управљачки и кочиони). У складу са исходима ову област треба реализовати у два корака. У првом кораку фокус 
је на основним деловима саобраћајних средстава и њиховим најважнијим подсистемима друмског саобраћаја са 
безбедносног аспекта. Други део треба реализовати у области Ресурси и производња са аспекта елемената машина и 



механизама (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, специјални елементи) и са енергетског аспекта 
(погонске машине и мотори). 
Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама спољашњег (бицикли, 
мопеди/мотоцикли, аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, 
виљушкари, транспортери, лифтови).  
При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене подсистеме код бицикла, мопеда и аутомобила. 
Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла (управљачки, преносни и кочиони 
систем, пнеуматике, висину седишта, осветљење и др.) и демонстрирају поступке одржавања бицикла или мопеда. За 
остваривање ових исхода користити школски бицикл и постер мопеда. 
Препоручени број часова је 6. 
 
 
 
Техничка и дигитална писменост 
 
Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним разредима. Потребно је упознати и 
оспособити ученике за ортогонално и просторно представљање предмета и коришћење рачунарских апликација за CAD. У 
оквиру апликације ученици најпре креирају модел користећи 2D приказ на основу података које читају са техничког цртежа. 
Коришћењем 3Dмодела ученици активирају основне технике дизајна са циљем самосталног креирања техничког цртежа у 
складу са стандардима. Креирати вежбу у оквиру које ученици анализирају елемент сложеније геометрије, израђују модел 
користећи CAD и рендерују га. 
Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти рачунара и осталих ИКТ уређаја. Уколико временски 
оквир дозвољава, ученике упознати и са начином функционисања појединих компоненти, али на елементарном нивоу 
препоручено коришћењем рачунарских симулација и анимација. Код ученика треба развити свест о значају коришћења 
рачунарске технике у апаратима, уређајима и производним процесима и објаснити појам и улогу интерфејса у управљању и 
контроли. Уколико школа поседује одговарајућу опрему, реализовати вежбе у којима ће ученици управљати моделом 
користећи рачунар и интерфејс, у супротном исту активност реализујте коришћењем рачунарских симулација. 
Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 
 
Ресурси и производња  
 
Упознати ученике са значајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања животне средине. Уколико има 
могућности, организовати посету установи или погону чија је делатност директно или индиректно везана за наведене 
принципе. Поставити ученицима задатак за самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на 
који начин се они остварују. 



Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се материјали најчешће користе у машинству и 
због којих њихових својстава. Демонстрирати правилно коришћење прибора за мерење и контролу у машинству и 
реализовати практичне вежбе са истима. Објаснити улогу елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на 
моделу или путем рачунарске симулације. Потребно је увести ученике у карактеристике обраде материјала који се користе у 
машинству, практично демонстрирати операције и реализовати једноставну вежбу водећи рачуна о безбедности ученика. 
Илустровати савремене технологије обраде материјала и по могућности организовати посету производном погону који их 
користи. Упознати ученике са савременим производним машинама у машинској индустрији и значајем њихове примене у 
појединачној и серијској производњи. 
Увести појам роботике и објаснити њен значај у савременој индустрији. Уколико постоји могућност, демонстрирати рад 
школског робота или користити рачунарску симулацију. Упознати ученике са основама конструкције робота и улогом 
појединих делова. Роботику повезати са наставним садржајима као што су информатичка технологија, машине и механизми, 
енергетика и технологија обраде материјала. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и 
рачунарства. 
Ученицима представити класификацију погонских машина – мотора и илустровати њихову примену на практичним 
примерима из учениковог окружења. 
Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 
 
Конструкторско моделовање  
 
У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и вештине. Садржаје треба 
реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања замисли, преко планирања, извршавања радних 
операција, маркетинга до процене и вредновања. Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању 
посебно у приступу развоја техничког стваралаштва – од идеје до реализације.  
Ова тема се односи на израду модела разних машина и уређаја који су засновани на основним елементима и принципима 
рада машина и механизама (елементима за везу, за пренос снаге и кретања, специјални елементи). То се односи на 
моделовање производних машина, саобраћајних средстава, транспортних машина и уређаја, претварача енергије и др. 
Један од аспекта употребе рачунара и периферних уређаја је и у функцији управљања техничким системима и процесима 
(интерфејс – систем веза са рачунаром) и конструкцијом робота. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са 
наставом Информатике и рачунарства. 
Пошто се ученици слободно опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, један од корака ка дефинисању свога 
пројекта је проналажење информација, стварање идеје и дефинисање задатка. Потребно је да ученици користе податке из 
различитих извора, самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела 
користећи ИКТ и адекватну литературу. Исто тако, мора се водити рачуна о принципу економичног искоришћења материјала 
и рационалног одабира алата и машина, примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. У пројекат 
се може укључити и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње 



одлуче. У сврху боље координације чланова тима треба упутити ученике на употребу електронске коресподенције са циљем 
унапређења рада на реализацији пројекта. 
Избор модула активности прилагодити постојећим условима рада тј. опремљености кабинета за технику и технологију 
алатима и материјалом. 
Приликом израде техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ рачунарских апликација, примењивати 
научено: просторно приказивање предмета, ортогонално пројектовање као и специфичности техничког цртања у области 
машинства. Треба настојати да се остварује континуитет информатичке писмености с циљем да ученици науче да користе 
рачунар за цртање и израду презентација.  
По завршетку радова треба организовати представљање идеје од које се пошло, поступака израде и готовог производа. У 
овој етапи се врши и процена сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума (уредност, 
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). 
На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да искажу оквирне цене трошкова 
и вредност израђеног модела. У складу са предузетничким аспектима, реализатори треба да израде и одговарајуће 
материјале за рекламе за израђени производ.  
Препоручен број часова за реализацију ове области је 22. 
 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.  
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, 
самоиницијативност, креативност и др.). 
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом тако да се од сваког члана 
тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви 
могу да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и 
начинима како га унапредити. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења 
и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назив предмета: ИНФОРМАТИКА И  РАЧУНАРСТВО   

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

Разред: Седми 

Годишњи фонд 
часова: 

36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разликује визуелну 
презентацију и логичку 
структуру текста; 

– користи алате за стилско 
обликовање документа и 
креирање прегледа садржаја 
у програму за обраду текста; 

– објасни принципе  растерске 
и векторске графике и 
модела приказа боја; 

– креира растерску слику у 
изабраном програму; 

– креира векторску слику у 
изабраном програму; 

– користи алате за уређивање 

ИКТ 

 

Обележавање логичке структуре и генерисање 
прегледа садржаја текстуалног документа. 

Карактеристике рачунарске графике (пиксел, 
резолуција, RGB и CMYK модели приказа боја, 
растерска и векторска графика). 

Рад у програму за растерску графику. 

Рад у програму за векторску графику. 

Израда гиф анимација. 

Коришћење алата за снимање екрана. 

 

 



и трансформацију слике; 
– креира гиф анимацију; 
– креира видео-

запискоришћењем алата за 
снимање екрана; 

– разликује појмове URL, DNS, 
IP адреса; 

– објасни појмове хипервеза и 
хипертекст; 

– креира, форматира и шаље 
електронску пошту; 

– обавља електронску 
комуникацију на сигуран, 
етички одговоран и безбедан 
начин водећи рачуна о 
приватности; 

– препозна непримерени 
садржај, нежељене контакте 
и адекватно се заштити; 

– сараднички креира и дели 
документе у облаку водећи 
рачуна о одговарајућим 
нивоима приступа; 

– подешава хипервезе према 
делу садржаја, другом 
документу или веб локацији; 

– уз помоћ програмске 
библиотеке текстуалног 
програмског  језика исцртава 
елементе 2Д графике; 

– употребљава петље и 
генератор насумичних 
бројева за исцртавање 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

URL, DNS, IP адреса. 

Хипервеза и хипертекст. 

Електронска пошта, креирање налога, слање и 
пријем поште. 

Електронска пошта (контакти, безбедност, 
нежељена пошта). 

Рад на дељеним документима (текстуалним 
документима / презентацијама /упитницима...) у 
облаку. 

 

РАЧУНАРСТВО 

Рад са изабраним текстуалним програмским језиком 
у области 2Д графике. 

Основне карактеристике изабране графичке 
библиотеке. 

Методе за исцртавање основних геометријских 
облика. 

Подешавање боја и положаја објеката. 

Примена петљи и случајно генерисаних вредности 
на исцртавање геометријских облика. 

 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 
представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима. 

Вредновање резултата пројектног задака. 



сложенијих облика; 
– планира, опише и 

имплементира решење 
једноставног проблема; 

– проналази и отклања грешке 
у програму; 

– сарађује са осталим 
члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка: 

– креира, уређује и 
структурира дигиталне 
садржаје који комбинују 
текст, слике, линкове, табеле 
и анимације; 

– креира рачунарске програме 
који доприносе решавању 
пројектног задатка; 

– поставља резултат свог рада 
на Интернет ради дељења 
са другима уз помоћ 
наставника; 

– вреднује своју улогу у групи 
при изради пројектног 
задатка и активности за које 
је био задужен. 

 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 

 
Трчања 
Скокови 
Бацања 
Хватања 

 
 
 
 
 
Брзо трчање 
Правилно дисање 
Координација 
трчања и додавања 
– примопредаја 
штафете 
Скокови у вис и даљ 
Концентрација 
Избачаји 
 
 

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 

 
- 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 



 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 
 
- 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 

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 

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 

10+12 

Објашњење 
Демонстрација 

Асистирање 
Мотивисање 
Вредновање 



- 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 

- Климови 
 
Разне врсте : 
 
- Висова 
- Вучења 
- Издржаји 
- Згибови 
 
Правилно држање 
тела – затегнутост 
свих група мишића 
 
 
 
Естетско 
изражавање покрета 
тела кроз 
грациозност ходања 
Бацања 
Котрљања 
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. 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. 3.1.4. учествује на такмичењу 
у атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна правила неопходна 
за такмичење 

СКОК  УВИС 

ФВ. 1.1.7.  правилно скаче увис 
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 

ФВ. 2.1.6.  правилно баца куглу 
O’ Brajan техником 
ФВ. 2.1.7.  зна правила 

ФВ. 3.1.4. учествује на такмичењу 
у атлетском петобоју 
ФВ. 3.1.5.  зна атлетска правила 



такмичење, сигурносна правила, 
влада терминологијом, основама 
тренинга и пружа прву помоћ 

такмичења 
ФВ. 2.1.8.  учествује на неком 
такмичењу 

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 

ФВ. 2.1.13.  правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 
ФВ. 2.1.17.  зна мере сигурности 

ФВ. 3.1.10.  правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на 
коњу са хватаљкама 



прву помоћ (чување и помагање) називе 
вежби и основе организације рада 
на справи 

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 ПРOГРАМА  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 у различитим 
иницијативама и акцијама;  
- разумеју значај иницијативе 
за постизање промена у 
друштвеној заједници 
 
 

- 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) 
- 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 

- Усмено излагање 
- Разговор 
- Објашњење 
- Тумачење 
- Уочавање 
- Дискусија 
- Књиге, штампа,  
- Телевизија 
- Интернет 
- Корелација са 
  предметима: 
  историја, српски језик, 
  ликовна култура... 



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 

 
 
-квиз 
- вежбање 
 
 



активности 

 
 
 
 
 
 
 
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: 

 
 
--живот у граду, навике и 
обичаји 
- кондиционал 
- компарација придева 

 
 
 
 
 
 

 
 
- постепено усвајање изговора и значења 
речи 
- развијање толеранције и прихватање 
обичаја, навике и елемената културе других 

 
 
- читање текста након 
слушања 
- презентације 
- онлајн квизови које 



Voglio andare 
a vivere in 
campagna  

- борба са загађењем 
околине 
- волонтирање као изазов 
- Тоскана 
- изрази и пословице 
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земаља  
- систематизација граматичких садржаја 
чије је савладавање било предвиђено у 
преходним разредима 
- способност поређења предмета и особа 
 

- израда пројеката (појединачних, у пару и 
групи) 
 

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, 

 
- празници у Италији 
- обичаји и културно 
наслеђе 
- рад на тексту 
- граматичке и лексичке 
вежбе 
- исказивање датума 
- исказивање количине 
- волонтирање и значај 
солидарности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

 
- вежбе слушања и 
повезивање звучног 
  материјала са 
илустрацијом и текстом 
- пројекат волонтирања 
- краће драматизације 
- писање странице 
дневника 
- писање честитки, 
разгледница 



cosafarai da 
grande 

-искази и пословице 
- Фиренца 
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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  

- провера разумевања 
текстова 
 
 
 

 
 
 

Unità 5 :  
Viva lo sport 
e la vita sana! 

-рад на тексту 
- телефонске поруке 
- делови тела 
- значај спорта 
- предлози 
- императив 
- Алан Форд  
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-  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 
- подстицање на социјалну интеракцију 
- развијање стратегија памћења 
- развој способности самовредновања 

- попуњавање текста 
речима које недостају 
- проналажење 
недостајуће речи 
- сликовне картице 
- израда стрипа 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

- 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 

- estar + gerundio 
- глаголи ser/estar 

8 
- упознавање ученика са циљевима, задацима и програмским 
садржајем 

- обнављање 
граматичких садржаја из 



vernos! - ser/venir 
- императив 
- el pretérito perfecto, 
indefinido e imperfecto 
- вокабулар везан за 
климу, путовања и 
одмор 
- акцентовање речи 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено 
учествовање у друштвеном чину 

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, 
живот једне особе 
- знаци интерпункције 

21 

-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 
- 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 

19 

- 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 

 

6 

- 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 
        -L’expérience 
de Mélanie 

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 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 

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 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 



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 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 

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, 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. 



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 ученике на 
студиозни и истраживачки рад; 

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), то јест у 
писменим задацима и приликом провере 
способности усменог изражавања, не би 
требало давати граматичка вежбања, већ би 
граматичку тачност наставник требало да 



- за увођење новог лексичког материјала 
користе се познате граматичке структуре 
и обрнуто; 

 
 
 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 
 
 
 

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 ВРСТЕ 



ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ 

САВРЕМЕНО 
ДОМАЋИНСТВО И 
ПОРОДИЦА 

Појам домаћинства. 
Појмови: 
култура,културне 
потребе, навике и 
интересовања, 
уметност... Савремено 
домаћинство и његова 
правилна 
организација. 
Савремена породица, 
односи у породици и 
њихово усклађивање. 
Услови за формирање 
здраве породице и 
фазе развоја. 
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- дебата 
- рад у пару 
- групни рад 
- вршњачка едукација 

Разговор, 
илустрације, 
посета 
сеоском 
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 

10 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- самостални ученички  
   радови 
- групни рад 
- вршњачка едукација 

Разговор, 
илустрације, 
методе практичног 
рада, активност 
ван учионице 



прикупљање и 
одлагање отпада у 
домаћинству. 

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 сезонско 
одлагање одеће и 
обуће. 

10 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- истраживачки рад 
- вршњачка 
едукацијаРазговор, 
илустрације, посета 
сеоском 
домаћинствуДемонстративно- 
илустративне методе, методе 
практичног рада, активност 
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 
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- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- истраживачки рад 
- вршњачка едукација 

Разговор, 
илустрације,  
методе практичног 
рада, активност 
ван учионице 



понашања у превозу. 
Савремена средства 
кумуникације. 

 

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 

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 

 


