
1 

 

АНЕКС 

 

ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА 

 

 
Основне школе „ Димитрије Туцовић“у Јабучју  за I и 

II циклус 

( I, и V,   основног образовања и васпитања 

за школску 2018- 2019. годину 

 

 

     

 

 

 

 

Основна школа « Димитрије Туцовић» 

14226 Јабучје 

Име и презиме директора: 

Лукић Александар 

Тел/ факс: 014/ 434-014 

Е – mail: osdtucovic@gmail. com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

  



3 

 

 

 

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ 

 

 

 

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања 

ОШ'' Димитрије Туцовић'' припремио је стручни актив за развој школског програма. 

Основно образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма 

за први и други циклус основног образовања и васпитања. Школски програм доноси 

Школски одбор, по правилу сваке четврте године. 

Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма , односно 

програма одређених облика стручног образовања. Школским програмом обезбеђује се 

остваривање принципа циљева  стандарда постигнућа, према потребама ученика и 

родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.  

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања је 

основни радни документ који обухвата све садржаје, 

Процесе и активности који су усмерени на остваривање циљева, задатака и 

исхода, а који су регулисани на националном и школском нивоу. 

 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ ОСТВАРУЈЕ ЈЕ : СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

1. Закону о основном образовању и васпитању  

2. Закон о основама система образовања  

3. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања  

4. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања  

5. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања  

6. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања  

7. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања  

8. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о 

себи и другима за основну школу 

9. Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне 

школе  
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10. Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 

школи  

11. Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2018/19. годину  

12. Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи  

13. Уредби о организовању и остваривању Верске наставе  и алтернативних предмета 

основне школе  

14. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби  

15. Правилник о плану уџбеника   

16. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму 

основног образовања  

17. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за 

други циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред   

18. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за 

први и други разред основног образовања и васпитањ(„Просветни гласник“ бр.2/2010.) 

19. Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај 

обавезног образовања  

20. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за 

први и други разред основног образовања  

21. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, 

трећи и четврти разред основног и васпитања и наставном програму за трећи разред  

22. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања 

23. Правилник о општим стандрдима постигнућа-образовни стандрди   за крај обавезног 

образовања 

24. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете:српски језик,математика и природа и друштво 

25. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању   

26. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања  

27. Правилник о наставном плану и програму за четврти  разред основног образовања и 

васпитања 

28. Правилник о наставном плану и програму за први,  други , трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања  
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- Остали подзаконски акти 

- Нормативни акти школе 

- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

- Школски развојни план 

- Самовредновање и вредновање рада школе 

 

 
ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Циљ израде Школског програма првенствено је у томе да обухвати све садржаје, 

процесе и активности умерене на остваривање циљева (исхода) образовања. Овај 

документ уважава и поштује све учеснике у образовном процесу. 

Уважава и поштује личност, лична својства, узрасне и развојне карактеристике 

ученика. 

Уграђује у процес образовања и васпитања потребе ученика и родитеља, потребе 

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

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

сви остали заинтересовани актери–родитељи, као и локална заједница. 

Школски програм утемељен је на начелима: 

1) усмерености на процесе и исходе учења; 

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

програма; 

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

формирања ставова и усвајања вредности код ученика; 

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

наставних предмета; 

5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и 

брзине напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима; 

6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим 

методама наставе и учења; 

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

повезивање са садржајима наставе; 
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8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања 

учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота; 

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

мотивисање ученика; 

10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психо-физичког развоја 

обезбеђивањем услова за живот и раду школи 

 

 

Општи принципи система образовања и васпитања 
 

 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:  

1. 1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и 

издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге 

припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или 

здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по 

другим основама;  

2. 2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на 

тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним 

образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог;  

3. 3) образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној 

установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и 

цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним 

вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и 

одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и 

одраслог;  

4. 4) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне 

облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим 

потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;  

5. 5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама 

образовања и васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, 

ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање 

образовања и образовање током целог живота;  

6. 6) оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим 

захтевима професије за коју се припремају.  

Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:  
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1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља 

ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања;  

2) разноврсне облике сарадње са организацијама надлежним за послове 

запошљавања и локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се 

постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и 

васпитању;  

3) ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради 

постизања што бољег учинка;  

4) отвореност према педагошким и организационим иновацијама.  

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

1) правовременом укључивању у различите видове предшколског васпитања и 

образовања;  

2) адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое 

образовања и васпитања;  

3) могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и 

обдарени), без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ 

одговарајућим нивоима образовања и установама, као и идентификацији, праћењу и 

стимулисању ученика са изузетним способностима, као будућег научног 

потенцијала;  

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и са 

инвалидитетом, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, 

болесна деца, ученици и одрасли остварују право на образовање за време смештаја 

у установи и током болничког и кућног лечења; 

4а) смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из 

социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са 

сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у 

учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима 

инклузивног образовања; 

4б) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка 

личном развоју појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу; 

5) остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других 

људских права.  
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Право на образовање и васпитање 
 

Свако лице има право на образовање и васпитање. 

Грађани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање, 

без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, социјално и 

културно порекло, имовно стање, узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у 

развоју и инвалидитет, политичко опредељење или другу личну особину. 

Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и 

васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему 

образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну 

подршку или у посебној предшколској групи или школи, у складу са овим и посебним 

законом. 

Лица са изузетним способностима имају право на образовање и васпитање које 

уважава њихове посебне образовне и васпитне потребе, у редовном систему, у 

посебним одељењима или посебној школи, у складу са овим и посебним законом. 

Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање и васпитање 

под истим условима и на начин прописан за држављане Републике Србије. 

 Циљеви образовања и васпитања 

 

Циљеви образовања и васпитања јесу: 

1. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима;  

2. стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у 

даљем тексту: знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за 

живот и рад у савременом друштву;  

3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија;  

5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина 

у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  

6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и 

образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и 

професионалне процесе;  
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7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења;  

8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

9. развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, 

оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу 

са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и 

технологије;  

10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња;  

12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне 

и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства;  

13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, 

истине, слободе, поштења и личне одговорности;  

14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, 

поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског 

народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне 

баштине;  

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне 

и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости.  

 

 

Општи исходи и стандарди образовања и васпитања 

 

Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса 

образовања и васпитања којим се oбезбеђује да деца, ученици и одрасли стекну знања, 

вештине и вредносне ставове кojи ће допринети њиховом развоју и успеху, развоју и 

успеху њихових породица, заједнице и друштва у целини. 
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Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и 

одрасли постижу опште исходе, односно буду оспособљени да: 

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

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

2а) овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у 

свет рада; 

3. идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење;  

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

5. одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;  

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

7. ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и 

симболичким средствима;  

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

према свом животу, животу других и животној средини;  

9. схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 

проблема разумеју да нису изоловани;  

10. покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају 

предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању 

успеха.  

Oстваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним 

образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања, кроз све облике, начине 

и садржаје рада. 

Стандарди образовања и васпитања обухватају: 

1. опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и 

одраслих (у даљем тексту: општи и посебни стандарди постигнућа);  

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

за професију наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја;  

3. стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног 

саветника;  

4. стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;  

5. стандарде квалитета рада установе.  
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Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на 

сваки ниво, циклус, врсту образовања, образовни профил, разред, предмет, односно 

модул. 

Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и 

васпитања по нивоима, циклусима и врстама образовања и васпитања, односно 

образовним профилима. 

Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно 

модулима, на основу општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда 

постигнућа. 

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

других разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају 

сваком појединачно, уз стално праћење његовог развоја. 

За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се 

прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење развоја. 

 

 

ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 

 

 Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 

информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном 

друштву 

 Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да 

успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 

потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз 

активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и 

допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

 

Циљеви и задаци програма образовања су: 

 

 Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за 

разумевање природе, друштва, света у коме живе, у складу са њиховим 

развојним потребама, могућностима и интересовањимач 

 Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученикач 
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 Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са 

начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учењач 

 Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући животч 

 Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске 

традиције и културе, као и традиције и културе националних мањинач 

 Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивањач 

 Развијање свести о значају заштите и очување природе и животне срединеч 

 Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 

демократски уређеног, хуманог и толерантног друштвач 

 Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња 

сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима 

различитости и добробити за свеч 

 Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе 

традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске 

толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања 

која нарушавају остваривање права на различитостч 

 Поштовање права деце, људских и граћанских права и основних слобода и 

развијање способности за живот у демократски урећеном друштвуч 

 Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности 

заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности 

 

Циљеви основног образовања и васпитања  

Циљеви основног образовања и васпитања јесу:  

1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој 

сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и 

информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост 

у живот породице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 

изражавање на језицима различитих уметности; 
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4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-

комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 

даљем образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање 

током целог живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 

свог мишљења; 

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, 

као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 

неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, 

националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне 

равноправности и толеранције.  

 

 

Исходи 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и 

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 
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2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском 

и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се 

разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;  

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе 

за сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и 

својим активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

способни да сарађују са њиховим припадницима;  

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 

 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Основна школа ''Димитрије Туцовић“на својој листи предмета имаће предмете 

који су прописани на националном нивоу и активности које је сама предложила. 

Наставни план обухвата обавезне наставне предмете по нивоима и врстама образовања, 

обавезне изборне предмете од којих ученик обавезно бира један или више предмета 

према својим склоностима . 

 Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско 

васпитање. 
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Други обавезни изборни педмет је страни језик са листе језика који школа нуди, 

опредељује се на крају првог циклуса за други циклус. 

Спортску грану ( физичко васпитање –изабрани спорт ) са листе коју нуди 

школа ученик бира на крају школске године а за наредну школску годину. 

Школа је понудила листу изборних предмета према реалним потребама 

ученика, родитеља и локалне средне , водећи рачуна да у школи постоји наставни 

кадар и остали услови неопходни за реализацију ових активности. 

 

ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА 
 

Редни 
број 

A. Обавезни предмети  

Први 
разред  

Други 
разред  

Трећи 
разред  

Четврти 
разре  

ned.  god.  ned.  god.  ned.  god.  ned.  god.  

1.  
Српски језик ____________ 
језик 

5  180  5  180  5  180  5  180  

2.  Srpski kao nematernji jezik2  2  72  2  72  3  108  3  108  

3.  Strani jezik  2  72  2  72  2  72  2  72  

4.  Matematika  5  180  5  180  5  180  5  180  

5.  Svet oko nas  2  72  2  72  -  -  -  -  

6.  Priroda i društvo  -  -  -  -  2  72  2  72  

7.  Likovna kultura  1  36  2  72  2  72  2  72  

8.  Muzička kultura  1  36  1  36  1  36  1  36  

9.  Fizičko i zdravstveno vaspitanje  3  108  3  108  3  108  3  108  

U K U P N O: A  
19-
21*  

684-
756*  

20-
22*  

720-
792*  

20-
23*  

720-
828*  

20-
23*  

720-
828*  

Red. 
broj  

B. IZBORNI PROGRAMI     

1  
Verska nastava/Građansko 
vaspitanje3  

1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  
Maternji jezik/govor sa 
elementima nacionalne kulture 4  

2  72  2  72  2  72  2  72  

U K U P N O: B  1-3*  
36-

108*  
1-3*  

36-
108*  

1-3*  
36-

108*  
1-3*  

36-
108*  

U K U P N O: A + B  
20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  

Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni nastavni 
predmeti, izborni programi i aktivnosti  

Red. 
broj  

OBLIK OBRAZOVNO-
VASPITNOG RADA  

PRVI 
RAZRED  

DRUGI 
RAZRED  

TREĆI 
RAZRED  

ČETVRTI 
RAZRED  
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ned.  god.  ned.  god.  ned.  god.  ned.  god.  

1.  Redovna nastava  
20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  

2.  Projektna nastava5  1  36  1  36  1  36  1  36  

3.  Dopunska nastava  1  36  1  36  1  36  1  36  

4.  Dodatna nastava                    1  36  

5.  Nastava u prirodi**  
7-10 dana 
godišnje  

7-10 dana 
godišnje  

7-10 dana 
godišnje  

7-10 dana 
godišnje  

   

Red. 
broj  

OSTALI OBLICI 
OBRAZOVNO-VASPITNOG 

RADA  

PRVI 
RAZRED  

DRUGI 
RAZRED  

TREĆI 
RAZRED  

ČETVRTI 
RAZRED  

ned.  god.  ned.  god.  ned.  god.  ned.  god.  

1.  Čas odeljenjskog starešine  1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Vannastavne aktivnosti6  1-2  
36-
72  

1-2  
36-
72  

1-2  
36-
72  

1-2  36-72  

3.  Ekskurzija  
1-3 dana 
godišnje  

1-3 dana 
godišnje  

1-3 dana 
godišnje  

1-3 dana 
godišnje  

1 Naziv jezika nacionalne manjine u školama u kojima se nastava održava na 
maternjem jeziku nacionalne manjine.  
2 Realizuje se u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku 
nacionalne manjine.  
3 Učenik bira jedan od ponuđenih izbornih programa.  
4 Učenik pripadnik nacionalne manjine koji sluša nastavu na srpskom jeziku može da 
izabere ovaj program ali nije u obavezi.  
5 Projektna nastava je obavezna za sve učenike.  
6 Škola realizuje vannastavne aktivnosti u oblasti nauke, tehnike, kulture, umetnosti, 
medija i sporta.  
* Broj časova za učenike pripadnike nacionalnih manjina  
** Nastava u prirodi organizuje se u skladu sa odgovarajućim pravilnikom.  
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НАСТАВНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 
 
 
 

Ред. 

број 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик и књижевност језик1
 5 180 

2. Српски као нематерњи језик2
 3 108 

3. Страни језик 2 72 

4. Историја 1 36 

5. Географија 1 36 

6. Биологија 2 72 

7. Математика 4 144 

8. Информатика и рачунарство 1 36 

9. Техника и технологија 2 72 

10. Ликовна култура 2 72 

11. Музичка култура 2 72 

12. Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 543
 

13. Физика   

14. Хемија   

УКУПНО: А 24–27* 918–1026* 

 Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Верска настава/ Грађанско васпитање4
 1 36 

2. Други страни језик5
 2 72 

3. Матерњи језик/говор са елементима националне културе6
 2 72 

УКУПНО: Б 3–5* 108–180* 

УКУПНО: А + Б 27–30* 1026–1134* 

 

 

 

 

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

предмети 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 27–30* 1026–1134* 

2. Слободне наставне активности7 
 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 
 

Ред. 

број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности8
 1 36 

3. Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

 
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса 
6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али није у обавези. 
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне 

активности које Школа нуди. 
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе. 
* Број часова за ученике припаднике националних мањина
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р. број А. Обавезни наставни предмети  
шести разред  седми разред осми разред 

нед.  год..  нед.  год.  нед год.  

1.  Српски језик/ ____________ језик1  4 144 4 144 4 136 

2.  Српски језик2  3 108 3 108 2 68 

3.  Страни језик  2 108 2 72 2 68 

4.  Ликовна култура  1 36 1 36 1 34 

5.  Музичка култура  1 36 1 36 1 34 

6.  Историја  2 72 2 72 2 68 

7.  Географија  2 72 2 72 2 68 

8.  Физика  2 72 2 72 2 68 

9.  Математика  4 144 4 144 4 136 

10.  Биологија  2 72 2 72 2 68 

11.  Хемија  - - 2 72 2 68 

12.  Техничко образовање  2 72 2 72 2 68 

13.  Физичко васпитање  2 72+36 2 72 2 68 

УКУПНО: А  24-27* 864-972* 26-29* 936-1044* 27-29* 
918- 

986* 

р. број  
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
нед.  год.  нед.  год.  нед год.  

1  Верска настава/ Грађанско 

васпитање3  
1 36 1 36 1 34 

2.  Страни језик4  2 72 2 72 2 68 

3.  Физичко васпитање – изборни 

спорт5  
1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б  4 144 4 144 4 136 



19 

 

УКУПНО: А+Б  29-32*  1044-1152*  30-33* 
1080- 

1188* 
30-33* 

1020- 

1088* 

р. број  
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ6 
нед.  год.  нед.  год.  нед год.  

1  Чувари природе 1 36 1 36 1 34 

2.  Свакодневни живот у прошлости 1 36 1 36 1 34 

3.  Цртање, сликање и вајање 1 36 1 36 1 34 

4.  Хор и оркестар 1 36 1 36 1 34 

5.  Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 34 

6.  Матерњи језик са елементима 

националне културе  
2 72 2 72 2 68 

7.  Шах 1 36 1 36 1 34 

8.  Домаћинство - - 1 36 1 34 

УКУПНО: В  1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68* 

УКУПНО: А+Б +В 29-32*  1044-1152*  31-34* 1116-1224* 31-34* 1054-1156* 

 

 
1 Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том матерњем језику.  
2 Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина.  
3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса 
4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог 

циклуса 

Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни предмет до краја образовног циклуса. 
5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године  
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од 

којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године. 
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6.  ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  
  

Садржаји Активности ученика Активности наставника 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

-Реализују се 

они садржаји 

које ученици 

спорије и теже 

савладавају 

- за које је 

потребно време 

за увежбавање 

- они који ће 

користити као 

основа за даљи 

рад, 

-појмови који се 

често користе 

 

-примењивање стечених знања 

-слушање 

- читање текстова 

- учествовање у 

причању 

- рецитовање 

-активно слушање 

- састављање  реченица 

- именује и чита 

-вежбање 

-записује 

-поставља питања 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-припрема садржаје за час 

индивидуални, 

групни, 

фронтални 

кооперативна; 

интерактивно, 

рад у 

пару,текстуално, 

Дијалошки, 

демонстрационо 

- стицање основних 

појмова 

- -савладавање мањих 

проблема 

- - овладавање 

усменим и писменим 

изражавањем према 

захтевима програма 

- решавају 

једноставније задатке 

- повезивање  градива, 

- примена наученог 
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Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у 

неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да 

утврде своје знање, са циљем  разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива. 

            После програма обавезних и изборних предмета првог и другог циклуса  налазе се у прилогу планови допунске наставе. 

 
 

7.  ПРОГРАМ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ  
 

 

 

Садржаји 

програма 

Активности ученика Активности наставника 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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-У зависности од 

наставног предмета 

одређује се садржај 

из редовног 

наставног плана 

који се проширују у 

складу са узрастом 

и интересовањима 

ученика 

 

- примењује претходно 

стечена знања; 

- уочава на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника решава 

тестове са ранијих такмичења, 

-чита анализира, 

интерпретира 

. слушају, разговарају, пишу 

-прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

-праве паное,уређују кабинет, 

-истражују, открива релације 

и изражава их, 

-упоређује, 

 

- припрема за такмичења; 

- подстиче креативност 

- мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-наводи на размишљање 

-прилагођава методе 

способностима ученика,           

поставља  проблем 

 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

демонстративни 

 

-групни 

-индивидуални 

 

 

 

 

 

 

- припрема ученика за школско, општинско, 

међуопштинско и републичко такмичење 

-описивање и именовање предмета; 

-изражавање припадности; 

-развијање културе усменог и 

писменог изражавања, 

истраживачког духа 

-проширивање знања, 

-развијање стваралачког и критичког 

мишљења 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава обухвата  ученике са посебних интересовања за одређене предмете. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати  додатном литературом,новим изворима знања,развијањем такмичарског духа.За ученике припремити похвале, награде, 

интерна школска такмичења у циљу припрема за све нивое такмичења која се организују као и за  учествовање у различитим 

активностима. 
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              После програма обавезних и изборних предмета другог циклуса  налазе се у прилогу планови додатне наставе наставника. 

 

2. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Поштујући и пратећи такве афинитете ђака (а у складу са узрастом) програми културних активности засновани су на њиховим 

интересовањима, склоностима, талентима, амбицијама, са циљем да се поспеше креативност, инвентивност, маштовитост, заједништво 

и колективни дух, ангажованост према друштвеној и социјалној стварности, свест о сопственим вредностима и њиховој надградњи, 

људске врлине и квалитети. 

Ради афирмације и подршке културних активности ученика у школској 2018/2019. год. планирају се различита дешавања, кроз 

следеће садржаје: 

- књижевне вечери, литерерне сусрете и конкурсе, сусрете са песницима, радио емисије 

- рад секција (драмске, рецитаторске, литерарне, новинарске, саобраћајне, еколошке, шаховске и др.) 

- учешћа на такмичењима (из српског језика, математике, енглеског...) 

- спортске сусрете 

- посете (градској библиотеци, радију…) 
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- изложбе (ликовних радова, фотографија, рукотворина) 

- квизове, енигматику, судоку 

- забаву (музику, караоке, маскенбале, модне ревије) 

- приредбе и пригодне програме (уз одређене датуме и празнике) 

- „веште руке“ (макете, ткање, израду фигура, накита и сл.) 

- укључивање у активности ЦК (у складу са способностима) 

- еколошке акције (чување животног простора, рециклаже...) 

- превентиву и здравствену заштиту деце (представници Дома здравља)  

- сарадњу са ужом и широм друштвеном заједницом 

- сарадњу са уредништвом дечјих часописа 

- дебате, расправе, трибине (актуелне) 

- упознавању свог краја, завичаја, Србије (излети, екскурзије) 

- коришћењу информатике у презентовању, праћењу и иновирању рада  

- сарадњу са средствима информисања 
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Време  Делатност Задужена особа 

Септембар Свечани полазак I   разреда 

 

Учитељи I   разреда 

Октобар   

Свечани пријем I разреда Дечији савез 

Руководилац Дечијег савеза 

Новембар  

Подсећање на Димитрија Туцовић 

Комисија за културну делатност 

Децембар  

Одељенске свечаности за Нову годину 

Задужена особа одељењски 

старешина 

Јануар  

Светосавска свечаност 

Комисија за културну делатност 

Март   

Одељенска свечаност за 8. март 

Одељељски старешина 

Мај   

Свечаност за Дан школе 

Комисија за културну делатност 

Јун Мала матура Одељењске старешине 
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Јун  Свечаност за Видовдан 

 

Комисија за културну делатност 

 

 
 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Циљ спортских активности јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима,допринесе интегралном развоју 

личности ученика,развоју моторичких способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних 

теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

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

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 

-формирање морално-вољних квалитета личности 

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

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

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

-усмерени развој моторичких способности 

-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика 

-примена стечених знања,умења и навика у сложенијим условима (кроз игру и такмичење) 

-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд. 

-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 

-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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 Рад по групама(екипама) 

 Приказивање стечених знања на часовима физичког васпитања и изабраног спорта 

 Такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим спортским теренима 

 Пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена одељења 

 О мерама безбедности регуларности такмичења,суђењу,вођењу записника брину носиоци активности 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ ЦИЉ И 

ЗАДАЦИ 

ПРОГРАМА 

НОСИОЦИ ПОСЛА 

 

Крос РТС-а 

 

У току првог 

полугодишта 

Развијање 

љубави деце 

према базичној 

физичкој 

вештини-трчању 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИЦИ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА  

 

 

Пролећни крос 

 

 

април 

 

Развијање 

физичких 

способности 

Турнир у разним 

спортовима  

Мај (Дан школе) 

Прва недеља 

октобра (Дечија 

недеља) 

Развијање осећаја 

за фер плеј и 

целокупног 

организма 

Маратон 

 

Април 

 

Развијање 

љубави деце 

према базичној 
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физичкој 

вештини-трчању 

 

Систем такмичења  

школског спорта 

 

током године 

Развијање осећаја 

за фер плеј и 

целокупног 

организма 

 

 

 

 ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, НАРКОМАНИЈЕ, АЛКОХОЛИЗМА И МАЛОЛЕТНИЧКЕ 

ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

 

 Припрема програма заштите, 

 Информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима 

за заштиту, 

 Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, 
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 Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о 

поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања, 

 Укључује родитеље и превентивне и интервентне мере и активности, 

 Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору, 

 Сарађује са сручњацима из других надлежних служби (Центар за социјални рад, СУП, Дом здравља итд., 

 Води и чува документацију, 

 Извештава стручна тела и органе управљања. 

Програм заштите односи се на: 

 Превентивне активности и  

 Интервентне активности 

Предложене активности треба да обезбеде стварање атмосфере поверења, сигурности и поштовања дечијих права кроз јединствено 

деловање свих актера. 

Образовно-васпитна установа је одговорна за: 

 Успостављање превентивног рада на заштити ученика од насиља као редовне праксе у образовно-васпитном процесу, 
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 Непосредну укљученост вршњачких тимова и ученичког парламента у пружању подршке вршњацима при заштити од насиља и 

успешну реинтеграцију починилаца насиља у вршњачку заједницу, 

 Увођење правила понашања и реституције као превентивних мера и вредности у живот заједнице, изградњу позитивне климе и 

конструктивне комуникације, 

 Успостављање вршњачке медијације и вршњачке едукације као ефикасних механизама  превенције са инструментима  за 

праћење ефикасности, 

 Укључивање у програме  за превенцију насиља, осмишљавање програма за разне узрасте, умрежавање школа ради размене 

позитивних искустава и ширења мреже заштите 

 Примену посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

 Развијање подстицајне средине за учење и дружење, 

 Систематско праћење и унапређивање нивоа безбедности, заштите и подршке ученицима. 

Програм за заштиту деце од насиља се базира на стрктном поштовању Правилника о заштити и безбедности ученика и др. 

позитивних прописа из ове области. 

Циљ програма је да се заштити и безбедност остварује као: 

1. Физичка заштита и безбедност 

2. Здравствена заштита и безбедност 
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3. Ментална заштита и безбедност  

  

Циљ програма ће се остваривати ангажовањем свих актера школског живота- локалне заједнице, ученика родитеља, наставника и др. 

особља школе 

 

- Детаљније активности су предвиђене кроз програме рада педагога, директора, разредних старешина, наставника  

Програм рада садржи: 

 

1. Информисање 

 

Особа одговорна за 

информисање 

Циљне групе Начин прикупљања 

информација и 

начин информисања 

Динамика 

информисања 

Директор стручна 

служба 

Школски одбор, 

Савет родитеља, 

локална заједница 

Анкете, дебате, 

извештаји, 

разговори,.. 

Током године 
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Разредне старешине, 

наставници 

Ученици родитељи Разговори, 

предавања, 

радионице 

Током године 

 

 

 

 

2. Активности на спречавању насиља- предавање 

Активности КО Динамика 

Стално стручно 

усавршавање 

Особље школе, родиитељи Током године 

Активност кроз наставу наставници Током године 

Поштовање правила 

понашања 

Особље школе, родитељи Током године 

Различити програми 

помоћи ученицима у 

развијању просоцијалних 

Стручна служба, разредне 

старешине, наставници, 

стручњаци ван школе 

Током годионе 
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животних вештина 

Сарадња са другим 

институцијама, 

родитељима, локалном 

заједницом 

Стучна служба, разредне 

старешине, директор 

Током године 

Развијање школског и 

рекреативног спорта 

Професор физичке културе, 

наставници 

Током године 

 

2. Интервенција 

 

Формира се: 

А) унутрашња заштитна мрежа 

- дежурни наставник, наставници, одељенске старешина, Тим за заштиту насиља, стручна служба, помоћно- техничко особље, ученици 

 

Б) Спољашња заштитна мрежа ( МУП, центар за социјални рад, здравствене службе,...) 
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Кораци у интервенцији 

 

1. откривање Реагују сви у школи 

2. прекидање Реагују сви у школи 

3. смиривање Реагују сви у школи 

4.консултације Узависности да ли је први , други или 

трећи ниво 

5. реализација договорених активности Узависности да ли је први , други или 

трећи ниво 

  

4. Документација и евиденција 

Сви подаци о случајевима насиља се налазе код: 

1. наставник – одељењски старешина 

2. Тим за заштиту од насиља 

3. Директор школе 

Документација се прослеђује стручној служби директору, поштујући принцип поверљивости података. 
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Програм заштите предавања кроз активности: 

Активности Задужене особе Време термин 

1.Физичка заштита и 

безбедност  

2. Контрола дворишта 

3. Контрола уласка и 

изласка из школе 

Домар; дежурни наставници 

Домар; дежурни наставници 

Техничко особље школе, 

дежурни ученици и 

наставници; полицијска 

патрола 

 

Током школске 

2018 /2019. год. 

 

4. Контрола исправности 

електро, водоводних и 

других уређаја 

Домар, техничар особље Током школске 

2018-  2019. год. 

5. Заштита у случају 

пожара, поплаве и других 

елементарних непогода 

Домар, секретар, педагог Током школске 

2018/ 2019. год. 

6. Прва помоћ Директор, секретар, педагог Током школске 
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2018/ 2019. год 

7.Заштита за време других 

јавних окупљања 

Секретар, одељењске 

старешине 

Током школске 

2018/ 2019. год 

8. За време ученичких 

путовања 

Директор, одељењске 

старешине 

Током школске 

2018 -2019.. год 

9. Заштита за време 

организовања активности 

ван школе 

Директор, одељењске 

старешине 

Током школске 

2018 – 2019.. год 

10. Заштита ученика у 

саобраћају 

Директор Током школске 

2018- 2019. год 

11. Друге мере у циљу 

заштите – бризи ученика 

Директор, Савет родитеља Током школске 

2018/ 2019. год 

 

И Здраствена заштита и 

безбедност ученика 

1. одржавање хигијене у 

 

 

Секретар школе 

 

 

Током школске 

2018-  2019. год 
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школи и школском 

дворишту  

2. Хигијена исхране Секретар, куварица Током школске 

2018/ 2019. год 

3.Редовне систематске и 

санитарне прегледе 

Секретар Током школске 

2018/2019. год. 

4. Едукација ученика и 

наставника о очувању 

здравља препознавања 

заразне болести 

Педагог, директор, 

одељењске старешине 

Током школске 

2018- 2019. год. 

5. Друге активности у циљу 

обезбеђивања здравља 

ученика 

Директор, педагог 

наставници  

Током школске 

2018 /2019. год. 

III Ментална заштита и 

безбедност ученика  

1. Уважавање личности 

Директор, педагог Током школске 

2018 /2019. Год 
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6.Организовање 

заједничких акција у школи 

за промоцију установе као 

безбедног места трибине за 

ученике на тему Дечија 

права заштита деце 

Педагог, Руководилац 

Дечијег савеза 

Током школске 

2018- 2019. год 
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5. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
     

 Слободне активности су облици образовно-васпитног рада. Основни циљ је откривање и подржавање дечијих интересовања у 

оквиру образовно-васпитног рада с ученицима, успостављање сарадничких односа ученик-наставник, откривање обдарених, њихово 

професионално информисање и оспособљавање за друштвени живот. 

       Ученици наше школе на принципу слободних  и добровољних опредељења, удружују се у секције - слободне активности. Радом у 

секцијама задовољавају се интереси,  развијају се индивидуалне склоности и способности ученика. Организовано се испуњава део 

њиховог слободног времена стваралаштвом, игром и забавом. 

       У слободне активности се укључују ученици од 1-8. Разреда. Ученику се не може ускратити учешће у слободним активностима 

због слабог успеха у учењу. 

      Стручни актив за самовредновање рада школе редовно прати реалитацију активности у овој области и даје предлоге за њено 

унапређење.  Потребно је да школа понуди разноврсност у оквиру осталих облика образовно-васпитног рада, како би деца слободно 

време користила смислено и у школи. 

      Слободне активности се прате и анализирају у циљу предузимања мера за њихово унапређивање.  

Оне обухватају четири области 

1. научно-истраживачке 

2. културно-уметничке 
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3. техничке 

4. спортско-рекреативне. 

Планови рада слободних активности су саставни део годишњих планова рада наставника школе. 

 

6. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 

          Професиона оријентација има значајан утицај на свест и спремност ученика да упознају себе, своја интересовања, формирање 

одговарајућег става према свету рада,  а самим тим постану свесни захтева које диктирају различити типови занимања. 

          Овај програм подразумева: вођење индивидуалних и групних саветодавних разговора са ученицима, родитељима ученика, посете 

средњим школама, али и презентовање истих у оквиру матичних школа. 

          Циљ професионалне оријентације је: 

 Заинтересовати ученике за своју професионалну будућност 

 Откривање разлога несигурности ученика у своје одлуке 

 Повећање мотивисаности ученика за учење и дисциплину 
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          Професионална оријентација ће се реализовати кроз упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 

личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја. 

 

          Ученици су оспособњени за информисање о свету занимања и могућности школовања, што им омогућава да стекну увид и 

постану свесни својих личних компетенција и захтева који произилазе из свих, односно занимања којима се желе бавити. 

          Успешнији професионални развој ученика остварује се кроз сарадњу са установама и институцијама одговарајућег профила , али 

и сарадњу са родитељима ученика и пружању помоћи у њиховом професионалном развоју. 

 

Професионална оријентација ученика је организован систем пружања континуиране помоћи појединцу у слободном и самосталном 

избору занимања. 

Циљеви и задаци професионалне оријентације у основној школи: 

- Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и развијати способности и интересовања за 

поједине делатности. 

- Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са способностима усмеравати њихово 

интересовање. 

- Откривање ученика који заостају у развоју ( физиолошком и психолошком) и рад на њиховом професионалном усмеравању. 
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- Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу прикупљања података о занимањима различитог профила. 

- Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима, могућностима и жељама детета. 

 

Програм професионалне оријентације 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

1. Мотивисање ученика за 

самосталан рад у секцијама, 

развијање активног става 

према избору будућег позива и 

реализација одговарајућих 

тема у оквиру ОЗ и ОС. 

 

Септембар  

Разредне 

старешине 

Евиденција у 

дневнику 

рада 

2. Сарадња са родитељима, 

размена информација о 

способностима деце; 

упућивање родитеља на 

неопходност њихове помоћи 

својој деци у избору будућег 

занимања и предвиђање више 

могућих избора у складу са 

способностима и 

интересовањима деце. 

 

Током школске 

године 

Записници са 

одржаних 

састанака 
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3.Оспособљавање наставника 

за пружање адекватне помоћи 

ученицима 

при избору будућег занимања 

-Реализовање радионица ПО са 

ученицима 7.и 8. разреда- кроз 

петофазни модел 

 

Новембар  

тим , Завод за 

запошљавање; 

одељење 

завода за 

статистику, 

педагог, 

Одељенске 

старешине 

Записници са 

састанака 

Тима,  

Продукти са 

радионица, 

портфолији 

ученика 

4. Упознавање ученике са 

појединим занимањима кроз 

адекватне 

наставне јединице; указивање 

на неопходност знања из 

појединих 

предмета за одређена занимања 

-Спровођење програма ПО  

 

Прво полугодиште 

 

Тим и предметни 

наставници 

Продукти 

радионица, 

Записници са 

састанака 

5. Посета изложбама (или 

израда истих) о занимањима, 

филмови и књиге са тематиком 

конкретних занимања; 

презентовање радио и ТВ 

Емисија 

 

Током школске 

године 

 

Тим у сарадњи са 

релевантним 

установама 

Фотографије, 

видео записи, 

извештаји 

6. Сарадња са локалном 

заједницом кроз посете 

 

Током школске 

Тим и разредне 

старешине 

Извештаји о 

реализованим 
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одређеним радним организ. ; 

разговор о занимањима са 

којима су се срели и о којима 

су информисани. 

године посетама, 

Фотографије 

7. Вођење разговора са 

ученицима који су неодлучни у 

избору занимања 

(давање адекватних савета, 

разрешавање дилема). 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

Педагог 

Записници о 

реализованим 

разговорима 

8. Тестирање ученика Друго полугодиште 

 

Евиденција 

9. Прегледање тестовног 

материјала 

Друго полугодиште 

 

Евиденција 

10. Презентовање добијених 

резултата 

Друго полугодиште 

 

Извештај 

11. Индивидуални разговор Друго полугодиште 

 

Записници 

Програм професионалне оријентације спроводе: Директор, педагог, 

одељенске старешине, као и чланови Тима за професионалну оријентацију 
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7. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

Циљ овог образовно-васпитног подручја је изграђивање личности оспособљене да брине за сопствено здравље, здравље своје 

породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, развијање љубави и смисла за вредновање животне средине, подстицање 

младих на активно учешће у њеном очувању и унапређивању, усмеравање и оспособљавање ученика да схвате хуманизацију односа 

међу људима као пут ослобађања човека од свих предрасуда и као процес хуманизације укупних друштвених односа. 

 Здравствено-васпитни рад реализоваће се у основној школи, породици, здравственим установама и заједници, при чему је 

школа на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о основној школи дефинисана као друштвена 

институција која представља основ васпитања и образовања. 

 Основни циљеви здравственог васпитања ученика основне школе су: 

 -стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем здравих 

односа међу људима; 

 -унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље; 

 -остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља 

ученика. 
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 Здравствена заштита ученика организује се у Дому здравља. Сарадња са педијатријском службом огледа се у очувању здравља 

ученика, редовним вакцинацијама и прегледима. 

 Стручни органи школе редовно врше анализу здравственог стања ученика после редовних систематских прегледа. 

 Програм здравствене заштите ученика реализоваће се у сарадњи са Патронажном службом Дома здравља и Заводом за заштиту 

здравља. 

 Садржаји програма здравственог васпитаља ученика реализоваће се кроз редовну наставу, ваннаставне активности и 

ваншколске активности, а основни сегменти садржаја биће: 

 1.Изграђивање самопоштовања; 

 2.Здрава исхрана; 

 3.Брига о телу; 

 4.Физичке активности и здравље; 

 5.Бити здрав; 

 6.Безбедно понашање; 

 7.Односи са другима; 

 8.Хумани односи међу половима; 

 9.Правилно коришћење здравствених служби  
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          10.Здравље и животна средина 

          11. Вештине одолевања притиску и 

          12.Вршњачка едукација о репродуктивном здрављу. 

  

Акциони планови Комисије за здравствено и социјално старање и бригу о деци и Тима за заштиту животне средине су саставни део 

Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. годину. 

 

СЕПТЕМБАР – Дефинисање правила понашања о безбедности и заштити ученика. (Тим у сарадњи са одељењским старешинама) 

ОКТОБАР – Упознавање и праћење социјалних прилика ученика. (Тим у сарадњи са разредним старешинама и педагогом) 

НОВЕМБАР – Развијање свести о здравим стиловима живота, важности превенције, здраве исхране. (Тим у сарадњи са Црвеним 

крстом) 

ДЕЦЕМБАР – Едукација, обележавање значајних датума. (Тим у сарадњи са наставницима и ученичким парламентом) 

ЈАНУАР – Промоција људских права. (Тим у сарадњи са одељењским старешинама) 

ФЕБРУАР – Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља. (Тим у сарадњи са ученичким парламентом и наставницима) 

МАРТ – Безбедно понашање у саобраћају. (Тим у сарадњи са наставником техничког образовања) 

АПРИЛ – Превенција и отклањање поремећаја неправилне исхране. (Тим у сарадњи са родитељима и наставницима) 

МАЈ – Превенција болести зависности. (Тим у сарадњи са патронажном службом) 
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ЈУН – Хуманитарне акције. (Школа организује прикупљање средстава путем акција школског спорта и продајних изложби) 

 

9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека.Естетски уређено двориште буди и развија племенита осећања 

код младих.План рада тима за заштиту животне средине биће реализован у току школске године кроз следеће активности: 

 

-Обилазак школског дворишта и утврђивање  постојећег стања 

-Набавка контејнера за разврставање отпада 

-Уређење школског дворишта по парцелама.Бројеви парцела нумерисани према одељењским заједницама 

-Уређење учионица 

-Уређење ходника 

-Побољшање цветне баште на службеном улазу у школу 

-Обезбеђивање финансијских средстава за куповину садног материјала 

-Садња нових врста.Акција-учешће свих одељењских заједница 

-Еколошка патрола 
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 У току целе школске године ће се пратити рад одељењских заједница на уређењу школе,а све са циљем обезбеђења квалитетних 

услова средине у којој се учи,борави и ради. 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Број 

часова- 

време 

реализациј

е (месеци) 

Саджај  

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Облици 

остварива

ња 

програма 

 

Оперативни задаци 

извођења програма 

10. 

IX 

X 

XI 

Примарна селекција 

отпада. 

Посета регионалној 

санитарној депонији 

(ако се укаже 

прилика)  

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-развијај у еколошку 

свест 

-истражују 

-учествују у 

радионицама и еко-

патролама 

-учествују увршњачкој 

-презентују 

наставни садржај 

-подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и 

усмеравају рад 

ученика 

фронтални, 

индивидуал

ни,  

-групни 

рад у пару 

-теренски 

рад 

 

Ученици треба да: 

-упознају значај 

примарне и 

секундарне селекције 

отпада и рециклаже 

папира, пластике, 

метала, стакла и 

органског отпада 

-развију способност 

преношења знања на 
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едукацији и едукацији 

грађана 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

секцијама у школи 

-сарађују са 

другим 

школама у 

граду 

-подстичу свест о 

значају примарне 

селекције 

-организују 

радионице и 

практичан рад 

ученика 

-организују 

сарадњу са 

осталим школама 

остале ученике и 

чланове своје 

породице 

-развијају 

креативност, 

еколошки пожељно 

понашање и 

способност лобирања 

и презентовања 

резултата рада  

-развију способност 

преношења знања на 

остале ученике и 

чланове своје 

породице 

 

6. 

XI 

XII 

 

Екологија и 

инклузија 

 

 

 

 

 

 

 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-учествују у 

радионицама  

-представљају 

резултате и продукте 

 

-презентују 

наставни садржај 

-подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и 

усмеравају рад 

ученика 

-организују 

радионице и 

практичан рад 

 

-фронтални,  

индивидуал

ни,  

-групни 

рад у пару 

 

 

 

 

 

 

 

 

-укључивање деце 

којима је потребна 

додатна подршка а 

показују 

интересовање за 

заштиту животне 

средине 
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свога рада на сајту 

школе и школском 

часопису 

 

 

ученика  

 

 

10. 

XII 

I 

II 

Наставак 

пројектних 

активности  које се 

односе на 

одрживост пројекта: 

Корак покорак ка 

школи одрживог 

развоја (енергија, 

вода, загађивање 

животне средине и 

одрживи развој) 

 

 

Обележавање 

значајних 

еколошких датума 

 

 

 

 

 

 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-упознају 

-усвајају 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

чассопису 

 

 

-презентују 

наставни садржај 

подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

примену знања 

-прате и 

усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о 

значају озонског 

омотача и 

његовом 

уништавању 

 

-фронтални,  

-

ндивидуалн

и,  

-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

- да ученици разумеју 

зашто се неограничен 

развој човечанства не 

може одржати у 

ограниченим 

условима целе 

планете  

- да ученици схвате 

значај коришћења 

алетернативниих 

извора енергије због 

самњивања 

загађености животне 

средине и ограничене 

количне 

необновљивих извора 

енерије  

- да ученици схвате 

основне принципе 

одрживог развоја: 

користити природ у, а 

не искоришћавати  

- да ученици повезују 
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сродна знања из 

различитих наставних 

предмета и 

примењују их у 

свакодневном животу  

- да ученици схвате 

да су количине воде 

за пиће ограничене и 

да ће дефицит у 

будућности бити још 

већи  

-да ученици схвате 

значај воде као 

услова живота и 

животне средине за 

многа жива бића  

- да ученици схвате 

да је неопходна 

промена човековог 

односа према 

природи  

 

10. 

III 

IV 

V 

VI 

Зелени талас 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-учествују у 

радионицама  

-представљају 

презентују 

наставни садржај 

подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

фронтални,  

индивидуал

ни,  

групни 

рад у пару 

теренски 

рад 

Ученици треба да: 

-упознају еколошке 

факторе и њихов 

значај за живи свет 

-схвате  повезаност 

загађивања и 

климатских промена 
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резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

школама у граду 

 

-прате и 

усмеравају рад 

ученика 

-организују 

радионице и 

практичан рад 

ученика 

 -схвате узајамне 

односе живих бића и 

животне средине  

-схвате значај 

еколошке равнотеже 

за одржавање 

екосистема 

-остваре сарадњу са 

ученицима из других 

школа и презентују 

добијене резултате 

 

 

 

 

10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Школа ће у целокупном образовно-васпитном раду настојати да обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из 

друштвене средине на савремено хуманистичко васпитање ученика. Сама школа ће доприносити богаћењу културног и друштвеног 

живота средине у којој је узајамним преиспитивањем чинилаца створена клима за испољавање позитивних ефеката у васпитању 

младих. 
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          Новим тенденцијама у друштву очекујемо веће надлежности а, онда и већу ангажованост друштвене средине према школи, са 

циљем стварања здравијег окружења и стварања подстицајне средине у којој ће постојати услови да се реализују индивидуалне 

потребе и интересовања деце. 

 

Активности школе чије је остваривање предвиђено да се обавља током целе године: 

 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним,  културним и другим установама које доприносе остваривању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада устнове 

 Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу 

подршке развоја деце и младих 

 Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и ученика и 

услова за раст и развој 

 
Институција 

са 

којом се 

сарађује 

Садржај сарадње Облик 

сарадње 

 

Време 

реализације 

 

Реализатори 
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Општина 

Лајковац 

Обезбеђивање матер. 

средстава за 

стварање бољих 

услова за рад школе, 

као и на потпуном 

обухвату школских 

обвезника основним 

образовањем 

и друга питања. 

 

 

Посте, 

предавања, 

културна 

дешавања 

 

 

Током 

године 

 

 

Директор школе, 

струч. 

сарадник,представници 

Општине 

 

Месна 

заједница 

Заједничка питања Организовање 

различитих 

манифестација 

Током 

године 

Директор школе, 

струч. 

сарадник,представници 

месних заједница 

 

 

 

Школска 

управа 

Ваљево 

Примена и праћење 

нормативних захтева 

датих у законским 

прописима за 

основно образовање 

и васпитање и 

реализацију 

наставног процеса 

 

Надзор,посете, 

предавања, 

семинари 

 

Током 

године 

 

Директор школе, 

струч. 

сарадник,наставници, 

представници Школске 

управе 

Центар за 

социјални рад 

 

Праћење и 

превентивно 

деловање ка 

 

 

Посте, 

 

Током 

године 

 

Директор школе, 

струч. 
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појединим 

ученицима и 

њиховим 

породицама 

предавања 

 

 

сарадник,представници 

центра 

 

Дечији вртић 

„Лептирић“ 

Лајковац 

 

 

Рад предшколских 

одељења 

Активна 

сарадња са 

васпитачима 

који држе 

припр. наставу 

просторија 

наше школе 

 

Током 

године 

 

Директор, наставници, 

родитељи, васпитачи 

Дом здравља  

Лајковац 

Здравствена 

превентива 

Редовни 

систем. 

прегледи, пред. 

о 

штетности 

наркот., 

дувана и 

алхохола 

Током 

године 

Директор школе, 

стручни сарадник, 

радници Дома здравља 

СУП 

Лајковац 

 

Откривање и 

сузбијање 

малолетничке 

деликвенције и 

прекршаја 

Предавања и 

радионице 

Током 

године 

Директор школе, 

стручни сарадник, 

радници СУП- 

Лајковац 
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Градска 

библиотека 

Лајковац 

Заједнички 

уметнички садржаји 

Посете 

изложбама, 

приреживање 

изложби, 

организ. 

сусрета са 

писцима и 

песницима за 

децу 

 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

директор школе, 

радници Градске 

библиотека Лајковац 

 

11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 

          Укљученост родитеља у различите аспекте школског живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у 

непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање 

и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес, како породице тако и школе. 

          Сарадња започиње поласком детета у школу и траје све до краја његовог школовања.Од изузетне је важности постојање високог 

степена сагласности у мерама које се предузимају према детету. Учитељи кроз сарадњу са родитељима или старатељима добијају  
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информације о особинама, навикама, темпераменту и здравственом стању детета са којима ће у даљем школовању упознати предметне 

наставнике. 

Циљ: 

Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски. 

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у школи, као и на 

јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава. 

 Задаци :  

 информисање родитеља о њиховим правима и обавезама, те начинима укључивања у рад школе, 

 задовољавање потреба породице и њених циљева, 

 едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања, 

 развијање партнерског деловања породице и школе у  образовању и васпитању ученика, 

 обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и школе, 

 остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ, 
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 обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи и код ученика, као и о свим 

дешавањима у животу школе. 

Области сарадње са са породицом: 

 Информисање родитеља и старатеља 

 

            Родитељи односно старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се 

посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о могућностима на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој 

допринос унапређењу квалитета васпитно-образовног процеса. 

Ова област сарадње породице и школе одвија се кроз следеће облике рада: 

 Месечно организовање Отвореног дана, када родитељи, односно старатељи могу да  

присуствују образовно-васпитном раду. 

 Организовање и реализација родитељских састанака  

 

 Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања 
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          Овај облик сарадње пружа родитељима информације о организацији живота и рада школе, а својим учешћем они доприносе 

побољшању услова и рада школе. Сарадња подразумева: 

 укључивање родитеља у Савет родитеља школе, 

 укључивање родитеља у Школски одбор,  

 

 Едукација и саветодавни рад са породицом  

          Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају најучесталије контакте, важан задатак 

наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу 

школе без страха да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу наставника.  

 Кроз друге облике заједничких активности 

Оваквим облицима сарадње једним делом се утиче на образовање родитеља за остваривање васпитне улоге породице односно 

здравствено, психолошко и педагошко образовање. 
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ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН -

СКИ ПЛАН 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. 

Информисање 

родитеља и 

старатеља 

Дефинисање термина за 

,,Oтворена врата“ за сваког 

наставника у школи 

Тим за сарадњу   са 

породицом 

Септембар, 

2018. 

У распореду часова 

дефинисани су термини 

Отворених врата за све 

наставнике 

Дефинисање термина за Отворени 

дан  у току наставног периода 

школске 2017/2018. године 

 Тим за сарадњу    

са   породицом                         

Директор  

На крају 

сваког месеца 

током првог и 

другог 

полугодишта 

У оквиру Годишњег плана 

рада за школску 2017/2018. 

годину дефинисани су 

термини Отворених дана 

Уређивање садржаја огласне табле 

за родитеље 

Тим за сарадњу   са 

породицом 

континуирано 

током 

школске 

године 

Огласна табла за родитеље 

садржи актуелне 

информације о облицима и 

садржајима сарадње и 

активностима у школи 

Упознавање родитеља са 

правилима понашања у новој 

школи  

 

Тим за сарадњу   са 

породицом 

Септембар,            

2018. 

Родитељи су упознати са 

новим правилима 

понашања 
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Ажурирање стране,,Кутак за 

родитеље”,на сајту школе 

 

Тим за сарадњу   са 

породицом и Тим за 

маркетинг  

Континуирано 

током 

школске 

године 

На сајту школе налази се 

страна намењена 

родитељима ,,Кутак за 

родитеље“ која садржи 

актуелне информације о 

садржајима и активностима 

у школи  

Увођење школских униформи 

Тим за сарадњу са 

породицом, 

ддиректор,педагог, 

родитељи  

Прво 

полугодиште 

Током првог полугодишта 

уведене су униформе за 

ученике и наставнике 

Реализација најмање 5  

родитељских састанака 

Одељењске 

старешине 

континуирано 

током 

школске 

године 

Реализовано је најмање 5 

родитељских састанака у 

сваком одељењу 

2. 

Укључивање 

родитеља и 

старатеља у 

процес 

одлучивања 

Укључивање родитеља у тимове и 

пројекте који се у школи 

реализују  

Директор  

Координатори 

тимова 

континуирано 

током 

школске 

године 

У скоро сваком тиму на 

нивоу школе бар један члан 

је родитељ/старатељ 

Укључивање родитеља у 

организовање посета, екскурзија, 

излета. 

Тим за сарадњу са 

породицом          

наставници и 

стручни 

сарадници, 

родитељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

У реализацији  наведених 

активности учествовали су 

родитељи 
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Укључивање родитеља у тимове 

подршке у циљу израде и 

реализације индивидуалних 

образовних планова за ученике 

којима је потребна додатна 

подршка 

 

Тим за подршку 

инклузивном 

образовању 

континуирано 

током 

школске 

године 

У тиму за подршку активно 

партиципира родитељ 

ученика коме је додатна 

подршка потребна 

 

Избор представника родитеља 

сваког одељења за Савет 

родитеља школе 

 

Одељењске 

старешине 

Септембар 

2018. 

Формиран је Савет 

родитеља школе 

Испитивање потреба и очекивања 

родитеља и ученика анкетирањем 

Тим за сарадњу са 

породицом 

Наставници 

Остали запослени 

у школи 

 

Јун ,2019. 

Извршена је анализа 

потреба и очекивања   

родитеља/сарадника и 

ученика 

3. Едукација и 

саветодавни 

рад 

Индивидуални разговори са 

родитељима 

Наставници, 

стручни 

сарадници, управа 

Школе 

континуирано 

током 

школске 

године 

Интензивиран 

индивидуални рад са 

родитељима/старатељима 

ученика 
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4.Кроз друге 

облике 

заједничких 

активности 

Обезбеђивање коришћења 

школске библиотеке за 

заинтересовање 

родитеље/старатеље 

 

Данијела Негић 

континуирано 

током 

школске 

године 

Родитељима је омогућено 

коришћење школске 

библиотеке 

Трибина,,Унапређивање квалитета 

образовања јачањем сарадње 

између породице и школе“ 

Директор, Чланови 

Тима за сарадњу 

са породицом, 

предавачи, 

педагог, родитељи 

Друго 

полугодиште,  

2018/2019. 

Реализована трибина за 

родитеље и наставнике 

Организовање радионица за 

родитеље/старатеље 

 

Одељенске 

старешине 

континуирано 

током 

школске 

године 

Реализовање су  радионице 

за родитеље/старатеље 

Ангажовање родитеља  у 

организацији 

изложби,спортских,хуманитарних 

и других активности 

 

Наставници и 

други запослени у 

школи,тим за 

сарадњу са 

породицом 

,директор 

Континуирано 

током шклске 

године 

У ваннаставне активности 

су укључени родитељи-

организоване су спортске и 

друге заједничке 

активности 

Рад на пројекту ,,Школски 

воћњак.  

Тим за сарадњу са 

породицом, 

родитељи, 

директор, 

Октобар-

новембар, 

2018. 

Реализован пројекат -  

засађен воћњак  у сарадњи 

са родитељима, 

директором,одељенским 
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одељенске 

старешине 

ученици 

 

 

старешинама,ученицима 

Обележавање светског Дана 

породице 

Тим за сарадњу са 

породицом, 

родитељи, 

наставници 

ученици 

Мај,2019. 

Обележен Светски дан 

породице у сарадњи са 

родитељима 

,наствницима,ученицима 

кроз различите активности 

Родитељи као промотери 

одеђених професија/занимања 

     

Представници 

родитеља 

Одељењске 

старешине 7. и 8. 

разреда 

Током другог 

полугодишта 

Реализовани су часови 

одељењског старешине у 

7.и 8.разреду на тему 

професионална 

оријентација 

 
 

 
15. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Екскурзије, излети, настава у природи, зимовање, летовање и кампови су ваннаставни облици рада који се остварују ван школе. 
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Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава, и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно- здравствени 

опоравак ученика.  

Екскурзија и излет се организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда и ако су 

обезбеђени одговарајући услови за остваривање циљева и задатака екскурзије и излета. 

Организиовање екскурзије и излета за ученике истог разреда организује се истовремено и са истим садржајем . 

За ученике од 1. До 6. Разреда ) један дан = може се организовати излет у складу са узрастом и наставним планом и програмом. 

За ученике 8. Разреда екскуруија може да траје до два дана. 

Савет родитеља даје сагласност на програм и организовање екскурзија, излета и наставе у природи и разматра извештај о њиховом 

остваривању. 

Извештај о извођењу екскурзија, излета и наставе у природи разматра и Наставнићко веће и Школски одбор. 

Надокнада часова за дане екскурзије и излета биће реализована одмах по извођењу. 

 

ПЛАН ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018- 2019. ГОДИНУ 

Излети и екскурзије су наставни облици рада који се остварују ван школе. 

Циљеви: 

- Савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини ; 
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- Упознавање културног наслеђа; 

- Упознавање привредних достигнућа; 

- Рекреативно здравствене активности ученика. 

Образовно- васпитни задаци: 

- Проучавање објекта и феномена у природи; 

- Уочавање узрочно – последичних веза у конкретним природним условима ; 

- Развијање интересовања за природу; 

- Изграђивање еколошких навика; 

- Упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева ; 

- Развијање позитивних односа према националним, културним , естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

позитивним социјалним односима; 

- Схватање значаја здравља и здравствених стилова живота; 

- Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

7.3.2. Организација екскурзија, излета, наставе у природи 
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Екскурзије доприносе неговању патриотизма, другарства, колективног духа и солидарности . Оне помажу ученицима да 

употпуне стечено знање у појединим наставним предметима, доприносе буђењу информисања за знањем. Средства за извођењем 

екскурзија обезбедиће се од стране родитеља ученика. Екскурзије су једнодневне и дводневне и организоваће се у мају 2019. године, 

по плану екскурзија. 

 

Циљеви : 

Савладавање  дела   наставног  програма  непосредним  упознавањем  садржаја  наставних  предмета, појава  и  односа  у  друштвеној  

и  природној  средини,  упознавање  културног  наслеђа  и  привредних  догађања  и  достигнућа  која  су  у вези  са  делатношћу  

школе. 

 

Задаци : 

- Проучавање  објеката  и феномена  у  природи и  уочавање  узрочнопоследичних  веза  и  односа  у  конкретним  природним  

и  друштвеним  условима. 

- Развијање  интересовања  за  природу  и  изграђивање  еколошких  навика. 

- Упознавање  занимања  људи  везаних   за  одређене  крајеве. 

- Развијање  позитивног  односа  према  културним,  националним  и  уметничким  вредностима. 
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- Изграђивање  естетских, културних  и  спортских   потреба  и навика. 

- Развијање  позитивних  социјалних  односа  међу  ученицима  и  наставницима 

 

ЦИЉ ИЗЛЕТА 

Излет је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела 

наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

 

 

 

ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА 

Уочавање објеката  у природи. 

Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика. 

Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима. 

Развијање позитивног односа према националним,културним и естетским вредностима,спортским потребама и навикама,као и 

схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 
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НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА 

Излет се организује за ученике од првог до осмог разреда у трајању од једног дана, уз претходно прибављену сагласност 

родитеља. 

Избор туристичке агенције врши директор школе по претходно прибављеном мишљењу представника Савета родитеља. Након 

одабира најповољније понуде,директор са туристичком агенцијом закључује уговор о реализацији излета. 

За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике,а посебно је задужен за: 

- животну,материјалну и материјалну безбедност ученика; 

- реализацију плана и програма излета; 

- смештај ученика у превозу,објектима планираних за посету; 

- понашање ученика. 

Уколико се ученик разболи,наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора школе. 

I - IV разред излети у непосредном окружењу, везано за наставу свет око нас и  природе и друштва. 

 

I  РАЗРЕД  

1. Јабучје-Београд-Јабучје  



72 

 

Посете: Радмиловац+Ада Циганлија (вожња возићем) или Авалски торањ или Калемегдан + ручак  

Радмиловац ( добро Пољопривредног факултета, свака од група од око 25 ученика добија свог водича, задржавање око 3 сата) 

2. Јабучје-Добри Поторк+Троноша+Тршић-Јабучје 

Посете: Добропоточка црква+манастир Троноша+Тршић+ ручак 

II  РАЗРЕД 

1. Јабучје-Бранковина-Ваљево-Дивчибаре-Јабучје 

Посете: Бранковина+Народни музеј Ваљево+Дивчибаре (слободно време а могу се и возити возићем)  + ручак  

(могућност факултативне посете Муселимовог конака) 

2. Јабучје-Струганик-Рибничка пећина-Бања Врујци-Јабучје 

Посете: родна кућа војводе Живојина Мишић у Струганику+ Црква у селу Рибница и Рибничка пећина+Бања Врујци и Чаробно село у 

бањи + ручак  

III  РАЗРЕД  

2. Јабучје-Таково-Жича-Врњачка Бања-Јабучје 

Посете: музеј у Такову и Кнежеве ливаде+манастир Жича+Врњачка Бања + ручак  

3. Јабучје – Шабац – Обедска Бара - Купиново – Јабучје 

Посете: парк науке у Шапцу+град, Обедска бара, етно-кућа у Купинову + ручак  
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IV  РАЗРЕД  

1. Јабучје-Пећинци-Засавица-Јабучје 

Посете: музеј хлеба у Пећинцима+Засавица, резерват и вожња бродићем + ручак  

2. Јабучје-Аранђеловац-Орашац-Топола-Јабучје 

Посете: Рисовачка пећина+Марићевића јаруга у Орашцу+Опленац+Буковичка Бања+ручак  

 

V  РАЗРЕД 

1. Јабучје – Манасија-Деспотовац-Ресавска пећина-Јабучје 

Посете: манастир Манасија+Парк минијатура + Ресавска пећина + водопад Лисине + ручак  

2. Јабучје-Крагујевац-Крушевац-Јабучје 

Посете: Шумарице у Крагујевцу, црква Лазарица и Лазрев град у Крушевцу, Кућа Симића у Крушевцу + ручак  

 

 

VI  РАЗРЕД 

1. Јабучје- Пожаревац- Виминацијум- Голубац-Јабучје 

Посете: ергела Љубичево к+Виминацијум+Голубачка тврђава + ручак 
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2. Јабучје –Јагодина – Јабучје  

Посете: Музеј воштаних фигура, Аква парк, Зоо-врт + ручак  

VII   РАЗРЕД 

1. Јабучје- Нови Пазар-Јабучје  

Први дан: Таково-Краљево – народни музеј или само посета граду, манастир Жича, манастир Студеница, Јошаничка Бања (смештај  

на Копаонику, полупансион) 

Други дан: Нови Пазар са локалним водичем и обиласком знаменитости ( Стари Рас, Сопоћани, Ђурђеви Ступови, Петрова црква, 

град...)  

(Ручак првог дана у Краљеву, другог дана у Новом Пазару) 

2. Јабучје-Горњи Милановац-Крагујевац-Соко Бања-Ниш-Јабучје 

Први дан: манастир Враћевшница, Шумарице у Крагујевцу, Соко Бања 

Други дан: Медијана, Ћеле-кула, Логор Црвени крст, споменик на Чегру, слободно време у граду 

Смештај: хотел ''Видиковац'' Ниш - пун пансион  

VIII РАЗРЕД 

1.Јабучје-Смедерево-Голубац-Доњи Милановац- Кладово-Неготин-Зајечар-Јабучје 

Први дан: Смедеревска тврђава, Голубачка тврђава, Лепенски Вир, ХЕ Ђердап 



75 

 

 Други дан: Мокрањчева кућа, музеј Хајдук Вељка и музеј Крајине у Неготину, Феликс Ромулијана  

Смештај у Кладову(полупансион) + ручак првог и другог дана према договору 

2. Јабучје-Нови Сад-Суботица-Јабучје 

Први дан: Гимназија и Завичајни музеј у Сремским  Карловцима, Петроварадинска тврђава у Новом саду 

Други дан: Градска кућа у Суботици, ергела на Келебији, Палић (слободно време или посета зоо-врту)  

Смештај: хотел ''Патриа'' Суботица – пун пансион 

 

 

ПРЕДЛОЗИ ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ : 

1) Јабучје – Мачков камен - Манастир Соко град – Етно село Врхпоље – Јабучје 

2) Јабучје – Палић (Зоо врт) - Суботица (центар, бувљак) – Јабучје 

4) Јабучје – Вршачки брег – Манастир Месић – Белоцркванска језера  - Јабучје 

5) Јабучје - Петрова црква – Ђурђеви Ступови – Нови Пазар - Сопоћани – Рас - Јабучје 

6) Јабучје – Овчарско кабларска клисура (манастири Успење, Ваведење..., Овчар бања) – Јабучје 

7) Јабучје – Манастир Покајница - Ресавска пећина - Ресавски манастири (Миљков манастир, Томић, Јаковић, Радошин...Манасија)  - 

Јабучје 
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8) Јабучје – Водопад Рипаљка код Сокобање - Соко град – Сокобања – Јабучје  

9) Јабучје – Врело на Дрини (река 365 дана и водопад) - Митровац на Тари – Манастир Рача - Јабучје 

10) Јабучје – Фрушка гора (манстири Гргетег, Крушедол, Велика Ремета) – Врдничка бања – (манастири Врдник и Јазак) - Јабучје 

11) Јабучје – Рожанство (Стопића пећина) - Гостиље (родна кућа Димитрија Туцовића) - Сирогојно (етно село, црква) –-  Јабучје 

12) Јабучје – Копаоник (центар, жичаром на Суво рудиште) – Јошаничка бања – Манастир Павлица - Јабучје 

13) Јабучје – Златибор (језеро, пијаца, црква) – Јабучје 

14) Јабучје – Сремска Митровица (Сирмијум) – Засавица (резерват, црква) - Јабучје 

15) Јабучје – Матарушка бања - Манастир Жича – Манастир Љубостиња – Врњачка бања - Јабучје 

16) Јабучје – Сомбор (Градска кућа) – Бања Јунаковић - Јабучје 

17) Јабучје – Текериш – Манастир Чокешина - Бања Бадања - Јабучје 

20) Јабучје – Манастир Крепичевац - Злотска пећина - Брестовачка Бања – Борско језеро - Јабучје 

21) Јабучје – Рајкова пећина – Манастир Туман - Сребрно језеро – Јабучје 

 

ПРЕДЛОЗИ ДВОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ : 

1) ЈУГ СРБИЈЕ 

Први дан Јабучје – Власинско језеро (ручак) – Врање (ноћење) 
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други дан Врање - Манастир Прохор Пчињски – Парк природе Вражја стена (црква) – Врањска бања - Јабучје 

2) САРАЈЕВО 

Први дан Јабучје – Сарајево (Врело босне , Илиџа, ноћење)  

Други дан Сарајево (Земаљски музеј БиХ, Принципов мост, Вјечна ватра, Градска кућа, Саборна црква, Башчаршија ручак) - Јабучје 

3) ЈУГОЗАПАДНА СРБИЈА 

Први дан Јабучје – Потпећка пећина (код Ужица) – Златарско језеро (ручак)  - Сјеница (ноћење) 

Други дан  Сјеница – Пештер – Сјеница (ручак) - Манастир Милешево - Јабучје 

4) ЂАВОЉА ВАРОШ 

 Први дан  Јабучје – Манастир Наупара  – Куршумлијска бања - Куршумлија (ноћење) 

Други дан Куршумлија – Ђавоља варош – Пролом бања - Јабучје 

5) ВИШЕГРАД 

Први дан Јабучје – Шарганска осмица (возом) – Манастир Добрун – Вишеград (ноћење)  

Други дан Вишеград (ћуприја, Каменград) – Мећавник (ручак) - Јабучје 

 

ИЗЛЕТИ ЗА ЂАКЕ: 
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1) Враче брдо (споменик Димитрију Туцовићу, Извиђачка кућа) – Манастир у Ћелијама – Боговађа центар (део пруге уског колосека) - 

Манастир Боговађа – Игралиште школе у Боговађи (слободне активности) - Јабучје 

2) Јабучје – Језеро Виш (Паљуви) – Степање - Игралиште школе у Бајевцу (слободне активности) - Јабучје 

3) Јабучје – Јолића воденица – Манастирски забран – Боговађска шума – Манастир Боговађа - Јабучје 

4) Јабучје – Маркова црква (Сретеновића воденица, храм Светог Димитрија, Кумова воденица) - Јабучје 

5) Јабучје – Петничка пећина – Истраживачка станица Петница – Јабучје 

6) Стручна екскурзија за ученике историјске секције“Стазама Другог Српског устанка“ Јабучје- Горњи Милановац-Таково 

7) Излет за ученике четвртог разреда Јабучје-Нови Сад 

8) Излет ученика који похађају верску наставу обилазак ваљевских манастира ( Лелић, Ћелије, Јовања) 

9) Излет ученика који похађају верску наставу обилазак ваљевских манастира, посета манастиру Докмир 

10) Излет ученика који похађају верску наставу обилазак ваљевских манастира, посета манастиру Боговађа 

 

ПОСЕТА МАНИФЕСТАЦИЈА 

1) Међународни београдски сајам књига (октобар) 

2) Сајам науке (децембар) 

3)Дечији сајам (октобар или мај) 
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4) Ноћ музеја – Ваљево (мај) 

9. ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 

Основни задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга као и да ученике 

оспособљава да успешно користе информације у свим облицима и на свим медијима. 

У школској библиотеци се прикупља, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима омогућава успесно коришћење 

библиотечко-информационе грађе: књиге, школска документа-правилници, збирке припрема за активну наставу са млађе и више 

разреде, примерци успешних семинарских радова ученика урађених у предходном периоду. 

У главним цртама садржаја за рад библиотеке и школског библиотекара, можемо планирати у следећим деловима: 

- васпитно-образовна делатност, 

- сарадња са наставницима, 

- библиотечко-информативна делатност, 

- културна и јавна делатност, 
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- остали послови. 

Програмски садржаји у образовно-васпитном раду: 

- упознавање ученика са радом библиотеке; 

- оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија…; 

- упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација; 

- развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом. 

Програмски садржаји везани за сарадњу са наставницима, педагогом, директором и родитељима: 

-           учествовање у програмирању годишњег и развојног плана школе; 

-           набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике; 

-           сарадња у вези са посетом Сајму књига и информација о набавци књига; 

-           сарадња на развоју информатике и информатичне писмености; 

-           рад у школским тимовима; 
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-           сарадња са родитељима. 

Програмски садржаји у библиотечко-информационој делатности: 

-           израда годишњег плана и програма рада библиотеке; 

-           систематско информисање ученика и запослених о новим књигама, листовима и часописима; 

-           помоћ у припреми паноа и тематских изложби о појединим издањима; 

-           упис ђака првака у библиотеку; 

-           сређивање и естетско уређење библиотеке. 

Програмски садржаји везани за културну и јавну делатност: 

-           планирање културних садржаја за школску годину; 

-           израда текстова за интернет презентацију школе; 

-           разматрање могућности за оснивање школског листа. 

Акциони план школског библиотекара за наредни период 
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Циљ: побољшање читалачке писмености ученика и развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса. 

Задаци: 

1)         Урећење и опремање школске библиотеке-набавка нових књига за школску библиотеку(куповина и поклони). 

Носиоци активности библиотекар, директор. 

2)         Подстицање ученика на читање књижевних дела и читање ради задовољства и забаве. 

3)         Креативно осмишљавање и обележавање важних датума током године. Подстицање ученика на креативност и стваралаштво, 

писање састава, есеја… 
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Предлагач плана: билиотекар:Рада Смиљанић 

Одговорно лице: библиотекар, Бојана Аламировић 

Сарадници у реализацији плана: Сви наставници, стручни сарадници и управа школе 

Делокруг рада(укратко): образовно-васпитна, библиотечко-информативна, културна и јавна делатност 

Циљеви (укратко)  Подстицање и промовисање читања и самосталности ученика у учењу; развој информационе писмености, медијске 

и информатичке, сарадња и заједничко планирање активности наставника, библиотекара и локалне самоуправе 

 

Садржај рада 

Оријентационо 

време 

реализације 

или  

учесталост 

Носиоци 

посла 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

Очекивани ефекти 

плана 

и  предлог 

критеријума 

успешности за 

план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

 

 

Планирање и 

програмирање 

васпитно-обр. 

рада 

 

 

 

 

 

Планирање 

набавке 

литературе 

 

септембар библиотекар Предметни 

наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник 

-План набавке  

литературе 

-Списак књига 

-Оперативни план 

рада библиотеке 

- План културних 

активности школе 

-ГПРШ и ШРП; 

 

 

Комисија  

Наставничког 

већа 

Планирање рада 

школског 

библиотекара 

 

септембар библиотекар  

 

Учешће у 

Август/септ.  Стручни 

органи и 
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планирању ГПРШ 

и ШРП 

тимови школе 

Учешће у 

планирању 

културних 

активности школе 

 

Авг/септ.  Школски тим 

за културне 

активности, 

Тим за 

маркетинг 

школе 

 

 

   

 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

 

 

 

 

Упис корисника  

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

библиотекар 

 

Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници, 

остали 

запослени, 

грађанство  

Број уписаних 

чланова 

библиотеке,  

-% повећања броја 

чланова у односу 

на претходну 

школску годину 

 

издавање књига Током школске 

године 

библиотекар Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници, 

остали 

запослени, 

грађанство 

-Повећање броја 

издатих књига у 

односу на 

претходну 

школску годину 

 

Одабирање и Током школске библиотекар Ученици,  -списак литературе  



86 

 

припремање 

литературе за 

разне обр-васп. 

активности 

године наставници, 

стр.сарадници, 

остали 

запослени, 

грађанство 

  

Испитивање 

потреба 

запослених и 

ученика 

анкетирањем 

новембар библиотекар Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници, 

остали 

запослени 

- анализом 

резултата анкете 

бити у могућности 

да се ефикасније 

помогне  

 

 

Рад са 

наставницима 

 

 

Сарадња са 

наставницима у 

припреми 

ученика за 

коришћење 

библиотеке и 

самостално 

коришћење 

различитих 

извора знања 

Током школске 

године 

библиотекар Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

Ученици 

оспособљени да 

самостално 

користе различите 

изворе знања 

 

 

 

 

Сарадња са 

наставницима око 

утврђивања 

септембар библиотекар Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

-Сви ученици ће на 

време бити у 

могућности да 

позајме потребну 
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годишњег плана 

обраде лектире 

књигу; 

-Побољшање 

успеха ученика у 

обради школске 

лектире; 

 Коришћење 

ресурса 

библиотеке у 

процесу наставе 

Током школске 

године 

библиотекар Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

Занимљивија 

настава и 

ученицима и 

наставницима; 

-Осамостаљивање 

ученика у учењу; 

-Побољшање 

успеха ученика у 

%; 

 

 

 

 

 

 Информисање 

корисника 

школске 

библиотеке о 

новоиздатим 

књигама, 

стручним 

часописима и 

другој грађи 

Током школске 

године 

библиотекар Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

Повећање 

занимања 

корисника 

библиотеке за нове 

књиге; 

_% повећања броја 

издатих књига у 

односу на прошлу 

годину 

 

 

 

 

  Током школске библиотекар Ученици,  -Ученици  
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Рад са 

ученицима 

Припрема 

ученика за 

самостално 

коришћење 

различитих 

извора знања и за 

лепо понашање у 

школској 

библиотеци 

године наставници, 

стр.сарадници 

оспособљени да 

самостално 

користе различите 

изворе знања; 

- Ученици се лепо 

понашају у 

библиотеци, 

- Повећање броја 

ученика који 

долазе у 

библиотеку у 

слободно време 

 

 

 

 

  

Пружање помоћи 

ученицима у 

избору 

литературе  за 

појединачне 

задатке, теме и 

пројекте 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

библиотекар 

 

 

 

Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

Повеђање 

интересовања 

ученика за 

истраживачки рад, 

- % повећања 

урађених пројеката 

и задатака уз 

помоћ 

библиотекара у 

односу на 

протеклу школску 

годину 
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Упознавање 

ученика са 

правилима 

библиографије 

 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

 

Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

Већина ученика 

уме да наведе 

библиографске 

податке; 

- Кратак тест на 

часу српског језика 

 

 

 

 

  

Развијање 

позитивног 

односа према 

читању и 

важности 

разумевања 

текста 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

библиотекар 

 

 

 

Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

Ученици умеју да 

извуку важне 

информације из 

прочитаног текста 

и да их презентују; 

- Побољшање 

успеха ученика у% 

 

 

 

 

  

Упућивање 

ученика на 

истраживачке 

методе у раду 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

библиотекар 

 

 

 

Ученици,  

наставници, 

стр.сарадници 

Ученици 

оспособљени да 

самостално 

користе лексиконе, 

речнике, 

енциклопедије; 

- број ученика који 

се пријављују за 

рад на пројектима 

из разних области 
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Рад са 

родитељима/ 

старатељима 

 

 

Остваривање 

сарадње са 

родитељима у 

вези са 

развијањем 

читалачких 

навика ученика 

/родитељски 

састанци, 

анкетирање 

родитеља 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

библиотекар 

 

 

 

Родитељи 

ученика 

Повећано 

интересовање 

ученика за читање; 

-Повећан број 

издатих књига 

необавезне лектире 

у односу на 

протеклу школску 

годину; 

 

 

 

 

Уређење паноа за 

родитеље 

 

новембар 

 

библиотекар 

ученици, 

родитељи 

ученика 

Побољшано 

информисање 

родитеља ученика 

за активности 

школске 

библиотеке; 

- Број родитеља 

који се интересују  

за рад библиотеке, 

дају предлоге и 

активно учествују 

у предлагању 

нових идеја; 
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Рад са 

директором 

школе, 

стручним 

сарадницима и 

педагошким 

асистентом 

 

Учешће на 

стручним већима 

 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

 

Директор 

стручни 

сарадници,  

Педагошки 

асистент 

Побољшано 

информисање 

чланова већа о 

раду школске 

библиотеке; 

Број седница на 

којима је 

библиотекар узео 

учешће у 

дискусији, 

Број презентација, 

број донетих и 

спроведених 

одлука;  

Број поднетих 

извештаја о раду 

школске 

библиотеке;  

 

 

 

 

Припремање и 

учешће  у 

организовању 

културних 

активности школе 

Током школске 

године 

библиотекар Школски 

тимови  

Допринето 

ефикаснијој и 

бољој 

организацији 

прослава и других 

културних 
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манифестација у 

школи; 

-број 

организованих 

манифестација; 

-број поднетих 

извештаја о 

одржаним 

манифестацијама 

број донетих 

закључака 

 

 

 

 

 

 

Учешће у 

интерном и 

екстерном 

маркетингу школе 

израдом паноа и 

радом на веб 

страници школе 

 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

 

Школски 

тимови 

Побољшано 

промовисање 

школе; 

-Број посета веб 

страници школе; 

-Број остављених 

коментара 

 

 

Сарадња са 

надлежним 

институцијама, 

организацијама 

и јединицом 

 

Сарадња са 

матичном 

библиотеком 

града Ваљева и 

Градском 

 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

 

ученици 

Ученици ће 

упознати рад 

великих 

библиотека; 

Ученицима ће бити 

омогућено 
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локалне 

самоуправе 

 

 

 

 

 

библиотеком у 

Лајковцу 

позајмљивање 

нових издања које 

школска 

библиотека није у 

могућности да 

набави 

-број ученика који 

су посетили 

Градску 

библиотеку у 

Лајковцу; 

-Број књига 

позајмљених из 

библиотеке у 

Лајковцу; 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

локалном 

самоуправом 

 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

 

Директор 

школе 

Боље финансирање 

потреба школске 

библиотеке; 

- Повећање броја 

књига у односу на 

претходну 

школску годину 

 

 

Вођење 

 

Праћење и 

 

Током школске 

 

библиотекар 

 Благовремено 

информисање свих 
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документације 

и стручно 

усавршавање 

 

 

евидентирање 

коришћења 

литературе у 

школској 

библиотеци 

године корисника 

библиотеке о свим 

догађањима; 

-Број чланова 

библиотеке; 

- број издатих 

књига 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вођење 

документације о 

раду школске 

библиотеке и 

шк.библиотекара 

 

Учешће на 

семинарима 

 

Током школске 

године 

 

 

 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

 

 

 

 

 

библиотекар 

 Ефикаснији рад 

библиотекара, 

лакше сналажење у 

документацији, 

лакше 

информисање свих 

корисника 

библиотеке; 

Праћење нових 

трендова у раду 

школске 

библиотеке;  

- број семинара и 

саветовања; 

 



21.  ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ  И ЗДРАВЉА  НА РАДУ 

 

Садржаји програма Активности 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

Обука запослених из прве 

помоћи 

 

 

Оспособити запослене за 

против-пожарну заштиту 

 

Учешће родитеља у поступку 

прописивања мера , начина и 

поступка заштите и 

безбедности деце и ученика за 

време боравка у школи 

 

 

 

 

 

Присуство 

предавњу, вежбање, 

 

 

Активан рада у 

Савету родитеља 

 

 

 

Усмено излагање , 

практичне вежбе 

 

 

 

Састанци СВ 

 

 

Оспособоти одређени број запослених за пружање прве 

помоћи при повређивању како ученика тако и 

запослених 

 

 

Правилно реаговање у случају пожара 

 

Побољшање услова  за безбедност и заштиту деце и 

ученика 

 

 

Обука помоћног особља  о 

правилном и безбедном 

коришћењу средстава за 

хигијену 

 

Предавања 

Усмено излагање , 

презентација 

Оспособоти  помоћно особље  да правилно и безбедном 

користи средстава за хигијену 

Укључивање родитеља ради 

елиминисања могућег 

злостављања од стране ученика 

према вршњацима и према 

запосленима 

 

Састанак са саветом 

родитеља, 

родитељски 

састанци 

Усмено излагање 

Елиминисање могућег  злостављања од стране ученика 

према вршњацима и према запосленима, избећи ризичне 

ситуације, оснажити ученике и запослене за мирно 

решавање конфликата 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 Назив предмет: српски језик Разред: први 

Циљ  Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног 
изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и 
других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности 

Број 

теме 

Н
а
зи

в
 т

ем
е
 

Садржај теме 

 Број 

часова 

Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелациј

а 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања Ук 

О
б

р
а

д
а
 

У
т
в

р
ђ

и
в
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њ

е
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Основни садржаји 

 
Глас и слово; штампана и писана 
слова ћириличког писма. 
Речи и реченице као говорне и 
писане целине. 
Текстови засићени словима која 
се обрађују/текстови предвиђени 
за глобално читање. 
Све врсте текстова који су 
написани штампаним или писаним 
словима. 
Језичке игре. 
Аналитичко-синтетичка вежбања; 
лексичка и синтаксичка вежбања; 
моторичке вежбе. 
Писање (преписивање, 
самостално писање и диктат). 
Читање (шчитавање/глобално 
читање, гласно и тихо читање); 
питања којима се проверава 
разумевање прочитаног. 

Изговор и писање глсова који 
ученицима причињавају тешкоће 
(нпр.. ђ,ћ,џ,ч,ј,љ). 
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разликује изговорени глас и 
написано слово; изговорене 
и написане речи и реченице; 
- влада основном техником 
читања и писања ћириличког 
текста; 
- разуме оно што прочита; 
- активно слуша и разуме 
садржај књижевноуметничког 
текста који му се чита; 
примењује основна 
правописна правила; 
- пише читко и уредно; 
- писмено одговара на 
постављена питања; 
- спаја више реченица у 
краћу целину; 
- пише реченице по диктату 
примењујући основна 
правописна правила; 
- гласно чита, правилно и са 
разумевањем; 
- тихо чита (у себи) са 
разумевањем прочитаног; 
- пронађе информације 
експлицитно изнете у тексту.  

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, цртају, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 

Ликовна 

култура 

,музичка 

култура, 

физичко 

васпитање, 

свет око 

нас, 

грађанско 

васпитање 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 
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Основни садржаји 

 
Реченица; реч; слово. 
Улога гласа/слова у разликовању 
значења изговорене односно 
написане речи. 
Реченице као обавештење, 
питање и заповест. 
Велико слово на почетку 
реченице, у писању личних имена 
и презимена, имена насеља 
(једночланих) и назива места и 
улице у којој ученик живи, као и 
назив школе коју похађа. 
Правилно потписивање (име, па 
презиме). 
Тачка на крају реченице; место и 
функција упитника и узвичника у 
реченици 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 1

5 

5 2  
- разликује слово, реч и 
реченицу; 
- правилно изговори и 
напише кратку и потпуну 
реченицу једноставне 
структуре са одговарајућом 
интонацијом, односно 
интерпункцијским знаком на 
крају; 
- правилно употреби велико 
слово; 
- обликује усмену поруку 
служећи се одговарајућим 
речима; 
- усмено препричава; усмено 
прича према слици/сликама 
и о доживљајима; 
- усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 
- бира и користи 
одговарајуће речи у говору; 
на правилан начин користи 
нове речи у свакодневном 
говору; 
- пажљиво и културно слуша 
саговорнике; 
- слуша, разуме и 
парафразира поруку 
- примењује основна 
правописна правила; 
- пише читко и уредно; 
- писмено одговара на 
постављена питања 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 



  

3. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
К

  
Њ

  
И

  
Ж

  
Е

  
В

 Н
  
О

  

С
  
Т

  

Основни садржаји 

 
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Поезија 
Проза 
Драмски текстови 
Популарни и информативни 
текстови 

 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
Јован Јовановић Змај, Песме за 
децу (избор) 
Избор из басни и сликовница за 
децу 

 
Књижевни појмови: 
- песма; 
- прича; 
- догађај; место и време збивања; 
- књижевни лик - изглед, основне 
особине и поступци; 
- драмски текст за децу; 
- шаљива песма; 
- басна; 
- загонетка.  

49 4
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7 /  

препозна песму, причу и 
драмски текст; 
- одреди главни догађај, 
време (редослед догађаја) и 
место дешавања у вези са 
прочитаним текстом; 
- уочи ликове и прави 
разлику између њихових 
позитивних и негативних 
особина; 
- изрази своје мишљење о 
понашању ликова у 
књижевном делу; 
- препозна загонетку и 
разуме њено значење; 
- препозна басну и разуме 
њено значење; 

 

 Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура, 

свет око 

нас 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 



  

 

 

ОШ „    Димитрије Туцовић            “    Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК                                                                          

      Разред:  ПРВИ             Јабучје   

               Школска година: 2018/2019.                      Учитељи 

првог разреда 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

 

Ред. 

број 
Наставна тема 

Број часова 

 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

  7 / / 7 

1 Почетно читање и писање 60 40 2 102 

2 Језик 15 5 2 22 

3. Књижевност 42 7 / 49 

Укупно часова 124 52 4 180 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Основна школа „_______назив________“ ,____назив____    шк. 2018/2019.год. 

 

ГЛОБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Наставни предмет: Физичко васпитање 

Наставник: _________________________ 

Разред и одељење: ПРВИ разред, одељење _______ 

Недељни фонд: 3 часа  Годишњи фонд: 108 часова 

Област/тема Месец Тип часа Укупно 

Ред.б

рој 

Назив Исходи предмета IX X XI XII I II III IV V VI Об Утврђ  

1. Физичке способности - примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 

2. 

 М
о

то
р

и
ч

к
е 

в
еш

ти
н

е
 

       

Ходање - комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 1   87 

Скакања и 

прескакања 

2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 

Бацања и хватања 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 



  

 

Пузања, вишења, 

упори и пењања  

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Вежбе на тлу 

 

1 1 1 1   1 1 1 1 

Вежбе равнотеже 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

Вежбе са 

реквизитима 

1  1   2  1 1 1 

Плес и ритмика 1 1 1 1    1 1 1 

Полигони     1  2  1  

 Физичка и 

здравствена 

култура 

Култура вежбања 

и играња 

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у 

игри; 

- прихвати сопствену победу и 

пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

- наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе 

и других; 

- уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању 

простора у коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа 

у исхрани; 

- правилно се понаша за столом. 

 2      2     11 

Здравствено 

васпитање 

1 2     2  2  

Укупно 10 12 11 8 8 12 15 12 12 8   108 



  

 Назив предмета: музичка култура Разред: први 

Циљ  Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 
музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према 
очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа.  

Број 

теме 

Н
а
зи

в
 т

ем
е
 

Садржај теме 

 Број 

часова 

Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 
Ук 
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Основни садржаји 

. Све око нас је музика 
(знање и разумевање,музичко 

извођење,музичко стваралаштво,слушање 

музике) 

 

1

2 

 

8 

 

4 

 

/ 
 
 објасни својим речимаутиске о 

слушаном делу, особине тона, 

доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на телои зашто је 

тишина важна; 

 разликује одабране звукове и 

тонове, певање/свирање; 

хор/један певач/група певача; 

оркестар/један свирач/група 

свирача, боју различитих 

певачких гласова и инструмената 

и музичке изражајне елементе; 

 препозна музички почетак и крај 

и понављање теме или 

карактеристичног мотива у 

слушаном делу; 

 повезује музичко дело у односу 

на њему блиске ситуације, врсту 

гласа и боју инструмента са 

карактером дела; 

 поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

 користи самостално или уз помоћ 

одраслих, доступне носиоце 

звука; 

 изговара у ритму уз покрет 

бројалице; 

 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:разговор,певање,сви

рање,слушање 

музике,демонстрација,рит

мичко 

изговарање,играње,,извођ

ење гласова и покрета, 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, 

певају,играју,цртају,реша

вају ребусе,свирају,праве 

инструменте. 
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Основни садржаји 

 

 

 

Празнично расположе 
(знање и разумевање,музичко 

извођење,музичко стваралаштво,слушање 

музике) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3 

 

1

0 

 

 

3 

 

 

 

/ 

 

 

 

 пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

 пева по слуху уз покрет народне 

песме, музичке игре; 

 примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

 свира по слуху звучне 

ономатопеје и илустрације, 

ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у музичким 

играма; 

 повезује почетне тонове песама-

модела и једноставних наменских 

песама са бојама, ритам са 

графичким приказом; 

 објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег извођења; 

 учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:разговор,певање,сви

рање,слушање 

музике,демонстрација,рит

мичко 

изговарање,играње,,извођ

ење гласова и покрета, 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, 

певају,играју,цртају,реша

вају ребусе,свирају,праве 

инструменте. 
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Основни садржаји 

 

Музичка играоница 
(знање и разумевање,музичко извођење 

музичко стваралаштво,слушање музике) 

 

1

1 

 

8 

 

3 

 

/ 

 

 направи дечје ритмичке 

инструменте; 

 ствара звучне ефекте, покрете уз 

музику, мању ритмичку целину 

помоћу различитих извора звука, 

ритмичку пратњу за бројалице, 

песме и музичке игре помоћу 

различитих извора звука, музичко 

питање и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну 

мелодију на краћи задати текст; 

 изабере према литерарном 

садржају одговарајући музички 

садржај. 

 

 

 Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:разговор,певање,сви

рање,слушање 

музике,демонстрација,рит

мичко 

изговарање,играње,,извођ

ење гласова и покрета, 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, 

певају,играју,цртају,реша

вају ребусе,свирају,праве 

инструменте. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „     Димитрије Туцовић           “                     Предмет: Математика      

                              Разред: ПРВИ            Јабучје                                 

Школска година: 2018/2019.                        Учитељи првог разреда 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Исходи 
Редни   

број 

 

Наставна тема 

Број часова 

 

 

 

 

 

 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

− одреди међусобни положај 

предмета и бића и њихов положај 

у односу на тло; 

− упореди предмете и бића по  

величини; 

− уочи и именује геометријске 

облике предмета из непосредне 

околине; 

− именује геометријска тела и 

фигуре; 

− групише предмете и бића са 

заједничким својством; 

− сложи/разложи фигуру која се 

састоји од познатих облика; 

− разликује: криву, праву, 

1. Геометрија 

Положај, 

величина и  облик 

предмета 

12 7 1 20 

Линије 5 5 1 11 



  

изломљену, затворену и отворену 

линију; 

− црта праву линију и дуж помоћу 

лењира;  
− броји унапред и уназад и са 

прескоком;  

− прочита, запише, упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже 

их на бројевној правој; 

− користи редне бројеве; 

− разликује парне и непарне 

бројеве, одреди највећи и 

најмањи број, претходника и 

следбеника;  

− користи појмове: сабирак, збир, 

умањеник, умањилац, разлика; 

− сабира и одузимадва 

једноцифрена броја не записујући 

поступак;  

− сабира и одузима до 100 без 

прелазапреко десетице;  

− раставиброј на сабирке и примени 

замену места и здруживање 

сабиракаради лакшег рачунања; 

− реши текстуални задатак са 

једном операцијом; 

− разликује новчане апоене до 100 

динара и упореди њихову 

вредност; 

− уочи правило и одреди следећи 

члан започетог низа; 

− прочита и користи податке са 

једноставнијег стубичног и 

сликовног дијаграма или табеле; 

2. Бројеви 

Природни 

бројеви до 10 и 

нула, сабирање и 

одузимање до 10; 

 

27 39 3 69 

Природни 

бројеви до 20, 

сабирање и 

одузимање до 20;  

 

11 26 2 39 

Природни  

бројеви до 100, 

сабирање и 

одузимање до 

100 (без преласка 

десетице ; 

 

11 

 

17 

 

2 

 

31 

− измери дужину задатом, 

нестандардном јединицом мере; 

− преслика тачке и фигуре у 

квадратној мрежи на основу 

задатог упутства. 

3. Мерење и мере  6 3 1 10 



  

Укупно часова 
73 

97 10 180 

 Назив предмета: математика Разред: први 

Циљ       Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и 
примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 
развој математичких појмова.  

  

Н
а
зи

в
 т

ем
е
 

Садржај теме 

 Број 

часова 

Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелациј

а 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања Ук 

О
б

р
а

д
а

 

У
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е
 

О
ст

а
л

и
 

т
и

п
о

в
и

 ч
а

са
 



  

1. 

Г
Е

О
М

Е
Т

Р
И

ЈА
 

Основни садржаји: 

 

 

ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

 
. Просторне релације. 
Величина предмета и бића. 
Геометријска тела: лопта, коцка, 
квадар, ваљак, пирамида и купа. 
Геометријске фигуре: круг, 
правоугаоник,квадрат и троугао 

 

 

ЛИНИЈЕ 

 

Права, крива и изломљена линија. 
Затворена и отворена линија. 
Тачка и линија. Дуж.  

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

− одреди међусобни положај 

предмета и бића и њихов положај у 

односу на тло; 

− упореди предмете и бића по  

величини; 

− уочи и именује геометријске 

облике предмета из непосредне 

околине; 

− именује геометријска тела и 

фигуре; 

− групише предмете и бића са 

заједничким својством; 

− сложи/разложи фигуру која се 

састоји од познатих облика; 

 

 

− разликује: криву, праву, 

изломљену, затворену и отворену 

линију; 

црта праву линију и дуж помоћу 

лењира; 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рад: 

 

дијалошка,демонстративн

а, илустративна,метода 

писаних радова,метода 

графичких радова 

 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке,моделују,цртају 

 

 

Ликовна 

култура, 

српски језик, 

свет око нас 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

 

 



  

2. 
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Основни садржаји 

 

 
Бројање, писање и читање 
бројева. 
 
Приказивање бројева помоћу 
тачака на бројевној правој. 
 
Упоређивање бројева. 
 
Редни бројеви. 
 
Сабирање и одузимање бројева у 
оквиру 20 и приказивање на 
бројевној правој. 
 
Сабирање и одузимање бројева 
до 100 без прелаза преко 
десетице и приказивање на 
бројевној правој. 
 
Својства сабирања. 
 
Откривање непознатог броја у 
једнакостима с једном операцијом. 
 
Динар, кованице и новчанице до 
100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 5

0 

8

2 

7 − броји унапред и уназад и са 

прескоком;  

− прочита, запише, упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже их 

на бројевној правој; 

− користи редне бројеве; 

− разликује парне и непарне бројеве, 

одреди највећи и најмањи број, 

претходника и следбеника;  

− користи појмове: сабирак, збир, 

умањеник, умањилац, разлика; 

− сабира и одузимадва једноцифрена 

броја не записујући поступак;  

− сабира и одузима до 100 без 

прелазапреко десетице;  

− раставиброј на сабирке и примени 

замену места и здруживање 

сабиракаради лакшег рачунања; 

− реши текстуални задатак са једном 

операцијом; 

− разликује новчане апоене до 100 

динара и упореди њихову 

вредност; 

− уочи правило и одреди следећи 

члан започетог низа; 

прочита и користи податке са 

једноставнијег стубичног и 

сликовног дијаграма или табеле; 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:дијалошка,демонстр

ативна, 

илустративна,метода 

писаних радова,метода 

графичких радова 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,  

пребројавају,упоређују, 

изводе закључке 

 

 ликовна 

култура, 

српски 

језик,свет 

око нас, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

 

 



  

3. 
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Основни садржаји 

 

 
Мерење дужине нестандардним 
јединицама мере 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

− измери дужину задатом, 

нестандардном јединицом мере; 

преслика тачке и фигуре у квадратној 

мрежи на основу задатог упутства. 

 Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: 

дијалошка,демонстративн

а, илустративна,метода 

писаних радова,метода 

графичких радова 

 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 

 српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура,  

физичко 

васпитање 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ЈАБУЧЈЕ 

Предмет ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред ПРВИ 

Школска година 2018/2019 

Учитељи првог разреда  

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Исходи 

Ред. 

број 
Наставна 

тема 

Број часова 

 Обрада Вежбање Утврђивање Укупно 

– опише, својим речима,  

визуелне 

карактеристике по 

1. 

Ликовна 

култура и 

окружење 

4 4  8 



  

којима препознаје 

облике и простор; 

– пореди своје утиске и 

утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу 

објеката/предмета и 

облицима из природе и 

окружења; 

– одреди, самостално и у 

сарадњи са другима, 

положај облика у 

простору и у равни; 

– црта на различитим 

подлогама и форматима 

папира; 

– користи материјал и 

прибор у складу са 

инструкцијама; 

– обликује једноставне 

фигуре од меког 

материјала;  

– одабере, самостално, 

начин спајања најмање 

два материјала; 

– преведе  једноставне 

појмове и информације 

у ликовни рад; 

– изрази, материјалом и 

техником по избору, 

своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

– преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, 

употребне предмете 

мењајући им намену; 

– изрази познате појмове 

мимиком и покретом 

тела, без звука; 

– повеже одабрану 

2. 

Односи у 

видном 

пољу 

7 4 1 12 

3. Обликовање 3 6 1 10 

4. 
Споразумева

ње 
4 1 1 6 



  

установу културе са 

њеном наменом; 

поштује договоре и 

правила понашања и 

облачења приликом посете 

установама културе. 

Укупно часова 
18 15 3 36 

 

 

 

 

 

 Назив предмета: ликовна култура Разред: први 

Циљ  Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 
оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.  

Број 

теме 

Н
а
зи

в
 т

ем
е
 

Садржај теме 

 Број 

часова 

Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелациј

а 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања Ук 
О

б
р

а
д

а
 

В
еж

б
а

њ
е 

 

У
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 
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Основни садржаји 

 
Простор. Отворени и затворени 
простор, природа и простор који је 
човек обликовао. Карактеристичне 
визуелне одлике по којима се 
препознаје врста простора. Значај 
чувања споменика или значајних 
објеката у најближем окружењу. 
Значај уређења простора у коме 
ученик борави. 
Уметничка занимања и 
продукти. Сликар - слика, вајар - 
скулптура, фотограф - 
фотографија... Изглед употребних 
предмета које су дизајнирали 
уметници. 
Установе културе (биоскоп, музеј, 
галерија, позориште, библиотека…). 
Правила понашања и облачења у 
различитим установама културе, 
договорена правила понашања.  

8 4 4 0  

– опише, својим речима,  визуелне 

карактеристике по којима 

препознаје облике и простор; 

– пореди своје утиске и утиске 

других о уметничким делима, 

изгледу објеката/предмета и 

облицима из природе и 

окружења; 

 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:дијалошка,монолош

ка, демонстративна, 

практичан 

рад,кооперативна, 

текстуална,илустративна 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

опажају,повезују,истражу

ју, анализирају и  изводе 

закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, 

цртају,боје,сликају,облик

ују,вајају, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 

српски језик, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање, 

свет око нас, 

математика 

 

-радови 

ученика 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 
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Основни садржаји 

 

 
Облици. Облици из природе, 
облици које је створио човек, 
правилни и неправилни облици. 
Својства облика (цело, део, велико, 
мало, високо, ниско, краће, дуже, 
уско, широко, светло, тамно, 
обојено, безбојно, једнобојно, 
шарено, меко, тврдо, глатко, 
храпаво, обло, рогљасто). 
Положај облика у простору и у 
равни (горе, доле, између, испод, у, 
на, испред, иза, усправно, 
положено, косо, лево, десно). 
Кретање. Покретни и непокретни 
облици. Кретање бића и машина. 
Смер кретања облика (налево, 
надесно, нагоре и надоле). 
Безбедност у саобраћају - илузија 
величине покретних и непокретних 
објеката у односу на удаљеност од 
посматрача. 
Светлост и сенка. Природни и 
вештачки извори осветљења. 
Промена осветљености у току дана. 
Изглед облика и сенке у зависности 
од осветљења.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 

7 4 1  

– одреди, самостално и у сарадњи 

са другима, положај облика у 

простору и у равни; 

– црта на различитим подлогама и 

форматима папира; 

– користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:дијалошка,монолош

ка, демонстративна, 

практичан 

рад,кооперативна, 

текстуална,илустративна 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

опажају,повезују,истражу

ју, анализирају и  изводе 

закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, 

цртају,боје,сликају,облик

ују,вајају, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

српски језик, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање, 

свет око нас, 

математика 

-радови 

ученика 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 
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Основни садржаји 

 
Материјал и прибор. Поступци 
правилног и безбедног руковања и 
одржавања материјала, прибора и 
радне површине, значај одржавања 
хигијене и безбедног руковања 
прибором. 
Обликовање 
скулптуре. Обликовање меких 
материјала поступком додавања. 
Спајање разноврсних материјала. 
Обликовање цртежа. Врсте линија 
(отворена, затворена, права, крива, 
светла, тамна, широка, уска, 
дугачка, кратка, непрекинута, 
испрекидана, груба, нежна, 
спирална, таласаста, степенаста...). 
Изражајна својства линија у односу 
на материјал и прибор. 
Обликовање слике. Боја 
природних облика и боја облика које 
је створио човек. Изражајна својства 
боје у односу на материјал и 
прибор. 
Преобликовање. Предмети и 
материјал погодни за 
преобликовање (оштећени 
предмети, амбалажа, остаци 
тканина...). 
Различите информације као 
мотивација за стваралачки 
рад. Природа и непосредно 
окружење; машта и стварни 
догађаји; приче, песме и текстови из 
књига и часописа за децу и 
уџбеника, уметничка дела... 

1

0 

3 6 1  

– обликује једноставне фигуре од 

меког материјала;  

– одабере, самостално, начин 

спајања најмање два материјала; 

 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:дијалошка,монолош

ка, демонстративна, 

практичан 

рад,кооперативна, 

текстуална,илустративна 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

опажају,повезују,истражу

ју, анализирају и  изводе 

закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, 

цртају,боје,сликају,облик

ују,вајају, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 
српски језик, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање, 

свет око нас, 

математика 

 

-радови 

ученика 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 
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Основни садржаји 

 
Читање визуелних 
информација. Илустрација у 
дечјим књигама и уџбеницима. 
Стрип. Цртани и анимирани филм -
 традиционално урађени 
(слободоручно обликовани или 
нацртани ликови) и савремени 
(урађени у апликативном програму). 
Прича у цртаном и анимираном 
филму. Изглед места и ликова. 
Знак. Графички знак (ноте, слова и 
цифре), гестовни и звучни знак. 
Лепо писање. Украсна слова. 
Традиција. Празници и 
украшавање. 
Невербално 
изражавање. Пантомима, игре, 
перформанс.  

6 4 1 1  

– преведе  једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

– изрази, материјалом и техником 

по избору, своје замисли, 

доживљаје, утиске, сећања и 

опажања; 

– преобликује, сам или у сарадњи 

са другима, употребне предмете 

мењајући им намену; 

– изрази познате појмове мимиком 

и покретом тела, без звука; 

– повеже одабрану установу 

културе са њеном наменом; 

поштује договоре и правила 

понашања и облачења приликом 

посете установама културе. 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе 

рада:дијалошка,монолош

ка, демонстративна, 

практичан 

рад,кооперативна, 

текстуална,илустративна 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

опажају,повезују,истражу

ју, анализирају и  изводе 

закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, 

цртају,боје,сликају,облик

ују,вајају, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 
српски језик, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање, 

свет око нас, 

математика 

 

-радови 

ученика 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 Назив предмета: свет око нас  Разред: први 

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

Број 

теме 

Н
а

зи
в

 т
е
м

е
 

Садржај теме 

 

Број часова 

Исходи – по завршеној теми 

ученик ће бити у стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, активности 

ученика и наставника…) 

Корелација 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 
У

к 

О
б

р
а

д
а
 

У
т
в

р
ђ

и
в

а
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е
 

О
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Основни садржаји 

 

Основна осећања (радост, страх, туга 
и бес). 
Основне животне потребе (дисање, 
храна, вода, спавање и потреба за 
тоалетом). 
Сличности и разлике по полу, 
старости, способностима и 
интересовањима 

Групе људи: породица, школска 
заједница, разред, одељење, суседи. 
Права и обавезе чланова група. 
Правила понашања појединаца и 
групе. 
Празници: породични, школски.  

10 6 4 0 − препозна и искаже радост, 

страх, тугу и бес уважавајући 

себе и друге; 

− правовремено и примерено 

ситуацији искаже своје основне 

животне потребе за храном, 

водом и одласком у тоалет; 

− се понаша тако да уважава 

различитости својих вршњака и 

других људи; 

− придржава се договорених 

правила понашања у школи и 

прихвата последице ако их 

прекрши; 

− сарађује са вршњацима у 

заједничким активностима; 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, демонстрација, рад 

на тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, објашњава, 

демонстрира, води и усмерава 

ток часа, мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: ученици 

слушају, посматрају,сакупљају 

потребне 

материјале,постављају питања, 

дају одговоре,цртају, 

истражују, анализирају,   

изводе закључке. 

 

 

српски језик, 

верска 

настава/грађа

-нско 

васпитање, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

-усмено 

испитивање 

-активност на 

часу-

учествовање у 

разговору 

-учествовање у 

групном или 

раду у пару 
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Основни садржаји 

 

 

Здрав начин живота: становање, 
одевање, исхрана, лична хигијена, 
рад, одмор. 
Безбедно понашање у саобраћају на 
путу од куће до школе (кретање 
улицом са и без тротоара,прелажење 
преко улице,безбедно место за игру). 
Опасне ситусције по живот, здрвље и 
околину, превенција и правилно 
понашање ( у дому и ћколској 
средини, саобраћају, током природних 
непогода). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 7 3 0 − одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 

− чува своју, школску и имовину 

других; 

− прати инструкције одраслих у 

опасним ситуацијама: поплава, 

земљотрес, пожар; 

− својим речима опише пример 

неке опасне ситуације из свог 

непосредног окружења;  

− примењује правила безбедног 

понашања на путу од куће до 

школе приликом кретања 

улицом са и без тротоара и 

преласка улице; 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, демонстрација, рад 

на тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, објашњава, 

демонстрира, води и усмерава 

ток часа, мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: ученици 

слушају,посматрају,практикују

,глуме, постављају питања, 

дају одговоре, цртају, 

истражују, анализирају,   

изводе закључке. 

 

 ликовна 

култура, 

српски језик, 

музичка 

култура 

-усмено 

испитивање 

-активност на 

часу-

учествовање у 

разговору 

-учествовање у 

групном или 

раду у пару 
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Основни садржаји 

 

Кретање и сналажење у простору у 
односу на просторне одреднице: 
напред-назад, лево-десно, горе-доле 
и карактеристичне објекте. 
Сналажење у времену у односу на 
временске одреднице: делови дана, 
обданица и ноћ, дани у недељи, пре, 
сада, после, јуче, данас, сутра, 
прекјуче, прекосутра.  

11 6 5 0 −  снађе се у простору помоћу 

просторних одредница: напред-

назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичних објеката; 

− одреди време својих 

активности помоћу временских 

одредница: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, прекосутра; 

 

 

 Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, демонстрација, рад 

на тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, објашњава, 

демонстрира, води и усмерава 

ток часа, мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: ученици 

слушају, 

посматрају,групишу,сакупљају 

потребне 

материјале,стварају,постављају 

питања, дају одговоре,цртају, 

записују најважније, 

истражују, анализирају,   

изводе закључке. 

 

 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање 

-усмено 

испитивање 

-активност на 

часу-

учествовање у 

разговору 

-учествовање у 

групном или 

раду у пару 



  

4. 
Р

А
З

Н
О

В
Р

С
Н

О
С

Т
 П

Р
И

Р
О

Д
Е

 1
 

Основни садржаји 

 

Карактеристичне биљке и животиње у 
непосредном окружењу. 
Изглед и делови тела биљака. 
Изглед и делови тела животиња на 
примерима сисара, птица, риба, 
инсеката. 
Човеково тело - делови тела (глава, 
труп, руке и ноге) и чула (вида, слуха, 
укуса, мириса и додира). 
Значај воде, ваздуха, земљишта, 
сунчеве светлости и топлоте за живот 
биљака, животиња/човека. 
Одговоран однос човека према 
животној средини (штедња воде, 
одлагање отпада на предвиђена 
места, брига о биљкама и 
животињама).  

19 14 5 0  

− идентификује биљке и 

животиње из непосредног 

окружења на основу њиховог 

спољашњег изгледа; 

− уочава разноврсност биљака и 

животиња на основу 

спољашњег изгледа; 

− препознаје главу, труп, руке и 

ноге као делове тела и њихову 

улогу у његовом свакодневном 

животу; 

− препознаје улогу чула вида, 

слуха, мириса, укуса и додира у 

његовом свакодневном 

функционисању и сазнавању 

окружења; 

− штеди воду и одлаже отпад на 

предвиђена места; 

− се понаша тако да не угрожава 

биљке и животиње  у 

непосредном окружењу; 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, демонстрација, рад 

на тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, објашњава, 

демонстрира, води и усмерава 

ток часа, мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: ученици 

слушају, постављају питања, 

дају одговоре, записују 

најважније, истражују, 

експериментишу, 

прате,групишу,анализирају,   

изводе закључке. 

 

 српски језик, 

ликовна 

култура,  

музичка 

култура 

-усмено 

испитивање 

-активност на 

часу-

учествовање у 

разговору 

-учествовање у 

групном или 

раду у пару 

-учествовање у 

мини-

пројектима 



  

5. 
Р
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О
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Р
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Н
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С
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И

Р
О

Д
Е
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Основни садржаји 

 

 

 

Сунчева светлост и топлота. 
Основна својства ваздуха: 
провидност, мирис, кретање. 
Облици појављивања воде: потоци, 
реке, баре, језера, киша, снег. 
Облици појављивања воде у 
непосредном окружењу. 
Основна својства воде: укус, мирис, 
провидност, раствара поједине 
материјале. 
Изглед земљишта: равница, брдо, 
планина. 
Изглед земљишта у непосредном 
окружењу. 
Основна својства земљишта: боја, 
растреситост, влажност; 
 

 

 

13 8 5 0  

− препознаје облике појављивања 

воде у непосредном окружењу: 

потоци, реке, баре, језера; 

− препознаје изглед земљишта у 

непосредном окружењу: 

равница, брдо, планина; 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, демонстрација, рад 

на тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, објашњава, 

демонстрира, води и усмерава 

ток часа, мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: ученици 

слушају, посматрају, 

експериментишу,сакупљају 

потребан материјал, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују најважније, 

истражују, анализирају,   

изводе закључке. 

 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

-усмено 

испитивање 

-активност на 

часу-

учествовање у 

разговору 

-учествовање у 

групном или 

раду у пару 

-учествовање у 

мини-

пројектима 

 



  

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
О

В
Е

К
  

С
Т

В
А

Р
А

 
 

Основни садржаји: 

 

 

Човек ради и ствара (материјали и 
средства за рад, производи људског 
рада). 
Материјали за израду предмета 
(дрво, камен, метал, стакло, гума, 
пластика, папир, тканина) и њихова 
својства (тврдо-меко, провидно-
непровидно, храпаво- глатко).  

 

9 

 

6 

 

3 

 

0 
 

− посматрањем и опипавањем 

предмета одреди својства 

материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, храпаво- 

глатко; 

− учествује у извођењу 

једноставних огледа којима 

испитује природне феномене; 

− разликује природу од 

производа људског рада на 

примерима из непосредног 

окружења; 

 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, демонстрација, рад 

на тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, објашњава, 

демонстрира, води и усмерава 

ток часа, мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: ученици 

слушају, постављају питања, 

дају одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе закључке. 

 

 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

 

-усмено 

испитивање 

-активност на 

часу-

учествовање у 

разговору 

-учествовање у 

групном или 

раду у пару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „Димитрије Туцовић“                       Предмет: Свет око нас  

Место: Јабучје                                Разред:  ПРВИ              

                Школска година: 2018/19.                     

Учитељи првог разреда 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Исходи 
Редни   

број 

 

Наставна тема 

Број часова 
 

 

 

 

 

 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

− препозна и искаже радост, 

страх, тугу и бес 

уважавајући себе и друге; 

− правовремено и 

 

НЕПОСРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

примерено ситуацији 

искаже своје основне 

животне потребе за 

храном, водом и одласком 

у тоалет; 

− се понаша тако да уважава 

различитости својих 

вршњака и других људи; 

− придржава се договорених 

правила понашања у 

школи и прихвата 

последице ако их 

прекрши; 

− сарађује са вршњацима у 

заједничким 

активностима; 

− одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 

− чува своју, школску и 

имовину других; 

− прати инструкције 

одраслих у опасним 

ситуацијама: поплава, 

земљотрес, пожар; 

− својим речима опише 

пример неке опасне 

ситуације из свог 

непосредног окружења;  

− примењује правила 

безбедног понашања на 

путу од куће до школе 

приликом кретања улицом 

са и без тротоара и 

преласка улице; 

− снађе се у простору 

помоћу просторних 

одредница: напред-назад, 

лево-десно, горе-доле и 

карактеристичних 

 

1.  

Ја и други 

6 4 0 10 

2. 
 

Здравље и безбедност 
 

7 3 0 10 

3. 
Оријентација у простору 

и времену 
6 5 0 11 

4. 
Разноврсност природе 1 

 
14 5 0 19 

5. Разноврсност природе 2 8 5 0 13 

6. 
Човек 

ствара 

 6 3 0 9 

  

    



  

објеката; 

− одреди време својих 

активности помоћу 

временских одредница: 

делови дана, обданица и 

ноћ, дани у недељи, пре, 

сада, после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, 

прекосутра; 

− посматрањем и 

опипавањем предмета 

одреди својства 

материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, 

храпаво- глатко; 

− учествује у извођењу 

једноставних огледа 

којима испитује природне 

феномене; 

− разликује природу од 

производа људског рада 

на примерима из 

непосредног окружења; 

− препознаје облике 

појављивања воде у 

непосредном окружењу: 

потоци, реке, баре, језера; 

− препознаје изглед 

земљишта у непосредном 

окружењу: равница, брдо, 

планина; 

− идентификује биљке и 

животиње из непосредног 

окружења на основу 

њиховог спољашњег 

изгледа; 

− уочава разноврсност 

биљака и животиња на 

основу спољашњег 

изгледа; 



  

− препознаје главу, труп, 

руке и ноге као делове 

тела и њихову улогу у 

његовом свакодневном 

животу; 

− препознаје улогу чула 

вида, слуха, мириса, укуса 

и додира у његовом 

свакодневном 

функционисању и 

сазнавању окружења; 

− штеди воду и одлаже 

отпад на предвиђена 

места; 

− се понаша тако да не 

угрожава биљке и 

животиње  у непосредном 

окружењу; 

–повезује резултате учења и 

рада са уложеним трудом. 

Укупно часова 47 25 0 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕПО ПИСАЊЕ– годишњи фонд часова 36 

 

ЦИЉ наставе лепог писања је оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 
развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. 

ЗАДАЦИ наставе лепог писања су: 

- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија; 
- развијање способности за обједињавање линија у слова; 
- развијање способности повезивања слова у речи и реченице; 
- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање; 
- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање; 
- развијање моторичких способности у процесу лепог писања. 
 
 
 

Садржаји 
програма Начини остваривања програма 



  

Писање 
 
 
 
Облици и 
њихови 
квалитети 
 
Односи у 
видном 
пољу 
 
Контраст 
 
 
Разне врсте 
знакова и 
симбола 

- савладавање правилног повлачења разних врста линија и њихово 
обједињавање у слова 
-  развијање моторичких способности у процесу лепог писања 
- савладавање  писање према калиграфским правилима 
 
- подстицање ученика да гледају и уочавају природу 
- подстицање ученика да користе материјале из природе 
 
-уочавање положаја предмета и њиховог међусобног односа 
 
 
 
- вођење разговора о супротностима: испупчен–удубљен; мало–велико, 
усправно–положено, отворено–затворено... 
 
- вођење разговора о томе шта су знаци и симболи, како се користе и чему 
служе 
- коришћење различитих врста прибора и алата за писање 
- припремање различитих врста подлога за лепо писање 
 

 

 

 

 

 

 

Број 

часов

а 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Ци љеви и задаци садржаја 

програма 

Писање 11 

- посматра  
- правилно 
повлачи линије  
- обједињује  
- повезује 

- разговара 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- -дијалошка 

  -демонстративна 

- илустративна 

- текстуална 

 

- усвојити правилно повлачење 

линија 

- разликовати врсте линија 

- неговати смисао за лепо и уредно 

писање 

-развијати моторичке способности у 

процесу лепог писања 



  

-наводи на повезивање и 

примену знања 

Облици и њихови 

квалитет 
7 

 
 
 
 
- посматра  
- уочава 
- објашњава  
- црта, пише 
-боји 
- ствара 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- - дијалошка 

- илустративна 

- текстуална 

- самосталан рад 
- демонстративна 
 
 
 

 - упућивање ученика у коришћење 

различитих материјала и подлога за 

писање 

- Уочавање и разликовање: цело–

део, велико–мало, високо–ниско, 

уско–широко, светло–тамно, обло–

рогљасто. 

-  развити способност за опажање 

облика и  величина 

- развијати креативност, машту 

иоригиналност у раду 

Односи у видном 

пољу 
4 

- посматра  
- разговара 
- црта  
- слика  
-закључује 
- креира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- -дијалошка 

- илустративна 

- текстуална 
- самосталан рад 
- демонстративна  
 
 

- Оспособљавање ученика за 

припремање материјала за писање 

- Уочавање и разликовање: лево–

десно, горе–доле, испред–иза, више–

ниже, између, усправно–положено–

косо, пуно–празно, отворено–

затворено... 

Контраст 5 

 
 
 
 
 
- посматра 
-разговара 
- уочава  
- закључује  
- илуструје 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-  -дијалошка 

- - илустративна 

- текстуална 
- самосталан рад 
- демонстративна  
 
 

- Развијање моторичких 

способности у процесу лепог 

писања 

- Уочавање различитих контраста и 

њихова примена у свакодневном 

животу 

- Уочавање и разликовање: 

испупчен–удубљен, прав–крив, 

једноставан–сложен. 



  

-наводи на повезивање и 

примену знања 

Разне врсте 

знакова и симбола 
9 

- посматра  
-разговара 
- уочава  
- пише  
- илуструје  

-  - ствара 

   -машта 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

 

 
 
 
 
- дијалошка 
- илустративна  
- стваралачка 
-демонстративна 

- Оспособљавање ученика за лепо 

писање и обједињавање линија у 

слова и бројеве 

- упознати различите врсте слова, 

бројева и осталих симбола 

- развијати уредност и прегледност у 

раду и процесу лепог писања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назив предмета:физичко и здравствено васпитање Разред: први 

Циљ  Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 
области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 
условима живота и рада 



  

Број 

теме 

Н
а
зи

в
 т

ем
е
 

Садржај теме 

 Број 

часова 

Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелациј

а 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања Ук 

О
б

р
а

д
а
 

У
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

О
ст

а
л

и
 

т
и

п
о

в
и
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а
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Основни садржаји 

 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 
Вежбе за развој издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације.  

1

0 

2 8 /  
примени једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- користи основну терминологију 

вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација,  

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике , 

оцењује ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, 

изводе вежбе, примењују 

научена правила везана за 

правилно држање тела, 

правилно дисање, 

понашање на вежбалишту 

 

 

Српски 

језик, 

математик

а, свет око 

нас, 

музичка 

култура, 

грађанско 

васпитање 

 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

 



  

2. 
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Основни садржаји 

 

Ходање и трчање 

Скакање и прескакње 

Бацање и хватање 

Пузање, вишења, упори и пењања 

Вежбе на тлу 

Вежбе равнотеже 

Вежбе са реквизитима 

Плес и ритмика 

Полигони 

Култура вежбања и играња 

Здравствено васпитање 
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- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација,  

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике , 

оцењује ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, 

изводе вежбе, примењују 

научена правила везана за 

правилно држање тела, 

правилно дисање, 

понашање на вежбалишту 

 

 

Српски 

језик, 

математик

а, свет око 

нас, 

музичка 

култура, 

грађанско 

васпитање 

 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 
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Основни садржаји 

 
Упознај своје тело. 
Растемо. 
Видим, чујем, осећам. 
Моје здравље. 
Ко све брине о мом здрављу. 
Лична хигијена. 
Хигијена простора у коме живим. 
Хигијена простора у коме вежбам. 
Животне намирнице и правилна 
исхрана. 
Заједно за столом.  

1

1 

9 2 /  

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у 

игри; 

- прихвати сопствену победу и 

пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

- наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе и 

других; 

- уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању простора 

у коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; 

- правилно се понаша за столом 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација,  

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике , 

оцењује ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, 

изводе вежбе, примењују 

научена правила везана за 

правилно држање тела, 

правилно дисање, 

понашање на вежбалишту 

 

 

Српски 

језик, 

математик

а, свет око 

нас, 

музичка 

култура, 

грађанско 

васпитање 

 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

 



  

 Назив предмета:физичко и здравствено васпитање Разред: први 

Циљ  Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 
области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 
условима живота и рада 

Број 

теме 

Н
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зи

в
 т

ем
е
 

Садржај теме 

 Број 

часова 

Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелациј

а 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања Ук 
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Основни садржаји 

 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 
Вежбе за развој издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације.  

1

0 

2 8 /  
примени једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- користи основну терминологију 

вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација,  

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике , 

оцењује ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, 

изводе вежбе, примењују 

научена правила везана за 

правилно држање тела, 

правилно дисање, 

понашање на вежбалишту 

 

 

Српски 

језик, 

математик

а, свет око 

нас, 

музичка 

култура, 

грађанско 

васпитање 

 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 
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Основни садржаји 

 

Ходање и трчање 

Скакање и прескакње 

Бацање и хватање 

Пузање, вишења, упори и пењања 

Вежбе на тлу 

Вежбе равнотеже 

Вежбе са реквизитима 

Плес и ритмика 

Полигони 

Култура вежбања и играња 

Здравствено васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7 

3

7 

5

0 

/  

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација,  

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике , 

оцењује ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, 

изводе вежбе, примењују 

научена правила везана за 

правилно држање тела, 

правилно дисање, 

понашање на вежбалишту 

 

 

Српски 

језик, 

математик

а, свет око 

нас, 

музичка 

култура, 

грађанско 

васпитање 

 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 
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Основни садржаји 

 
Упознај своје тело. 
Растемо. 
Видим, чујем, осећам. 
Моје здравље. 
Ко све брине о мом здрављу. 
Лична хигијена. 
Хигијена простора у коме живим. 
Хигијена простора у коме вежбам. 
Животне намирнице и правилна 
исхрана. 
Заједно за столом.  

1

1 

9 2 /  

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у 

игри; 

- прихвати сопствену победу и 

пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

- наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе и 

других; 

- уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању простора 

у коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; 

- правилно се понаша за столом 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација,  

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике , 

оцењује ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, 

изводе вежбе, примењују 

научена правила везана за 

правилно држање тела, 

правилно дисање, 

понашање на вежбалишту 

 

 

Српски 

језик, 

математик

а, свет око 

нас, 

музичка 

култура, 

грађанско 

васпитање 

 

-активност 

на часу 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

 



  

 

 

OСНОВНА ШКОЛА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ 

                                  Ј А Б У Ч Ј Е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

                                                           школске 2018/2019. године 
 

 

 

 

 



  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  

ШКОЛСКА 2017/18. 
ФОНД ЧАСОВА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик                                                5 180 

2.  Страни језик-енглески 2 72 

3.  Ликовна култура 2 72 

4.  Музичка култура 2 72 

5.  Историја                                                      1 36 

6.  Географија 1 36 

7.  Математика 4 144 

8.  Биологија 2 72 

9.  Техника и технологија 2 72 

10.  Физичко и здравствено васпитање 2 72 

11.  Информатика и рачунарство 1 36 

                         Укупно : А 24      864 

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава / Грађанско васпитање4 1 36 

2. Страни језик- Руски 2 72 

                          Укупно : Б 3      108 

                          Укупно : А+Б       27      972 

Редни  

број 

 

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

  

1. Редовна настава 27 972 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 



  

Редни 

број Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
  

1. Обавезне ваннаставне активности   

 Час одељенског старешине  1 36 

 Физичке активности 1,5 54 

2. Слободне активности   

 Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 

 Екскурзије 1 дан 

 
1. Назив језика националне мањине када се настава реализује на том матерњем језику. 

2. Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националних мањина. 

3. Статус трећег часа физичког васпитања (изборне спортске гране) регулисан је Стручним упутством министра просвете и спорта 

о организовању спортских активности у основној школи бр 110-00-449-05/02 од 22. јуна 2005. 

4. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучава га до краја образовног 

циклуса. 

5. Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни предмет до краја образовног циклуса. 

 Број часова за ученике припаднике националних мањина. 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

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

здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

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

интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју 

друштва. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 
- Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме 

живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 



  

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе 

националних мањина; 

- омогућавање, укључивање у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократки уређеног, хуманог и толератног 

друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних 

ставова који се темеље на начелима различитости и собробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и  

етичке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривање права 

на различитост; 

- поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

развијеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности. 

            - програм се остварује на српском језику. 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

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

здравствене писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

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

интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју 

друштва. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  



  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

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

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у 

различитим комуникационим ситуацијама; 

- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела 

разних жанрова. 

 

Ред. 

бр. 
Наставна тема Књижевност 

Вештина 

читања и 

разумевања 

прочитаног 

Језик  

(граматика, 

ортоепија  

и правопис) 

Језичка култура 

(усмено и 

писмено 

изражавање) 

Број 

часова по 

месецима 

1. 
ЧУДОТВОРНИ СВЕТ  

септембар–октобар 

5 

6 

0 

0 

13 

8 

4 

7 

22 

21 

2. 
МА ШТА МИ РЕЧЕ! 

новембар 
7 2 10 1 20 

3. 
ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА 

децембар 
4 0 11 5 20 

4. 
У ДАВНА ВРЕМЕНА 

јануар–фебруар 

2 

7 
1 

2 

9 

6 

1 

11 

17 

5. 
КОД КУЋЕ ЈЕ НАЈЛЕПШЕ 

март 
9 0 8 7 24 

6. 
ЂАЧКО ДОБА 

април 
8 1 7 3 19 



  

7. 
ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА 

мај 
6 0 7 6 19 

8. 
КОД КУЋЕ ЈЕ НАЈЛЕПШЕ 

јун 
3 2 2 0 7 

 УКУПНО 57 6 77 40 180 

 

Ред. 

бр. 
Наставна тема Обрада Утврђивање Обнављање 

Усмено 

изражавање 
Писмено 

изражавање 

1. 
ЧУДОТВОРНИ СВЕТ  

септембар–октобар 
22 1 8 7 4 

2. 
МА ШТА МИ РЕЧЕ! 

новембар 
14 1 3 1 1 

3. 
ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА 

децембар–мај 
15 8 5 5 6 

4. 
У ДАВНА ВРЕМЕНА 

јануар–фебруар 
19 1 3 4 3 

5. 
КОД КУЋЕ ЈЕ НАЈЛЕПШЕ 

март–јун  
19 1 3 3 4 

6. 
ЂАЧКО ДОБА 

април 
14 1 1 2 1 

 УКУПНО 103 13 23 22 19 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања 

садржаја 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 
 
 
- Граматика 

- Правопис 

-Ортоепија 

 
 

 
 
 

63 
10 
6 

- слушање, 

упоређивање, 

самостално 

закључивање, 

практично 

примењивање, 

истраживање. 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

 

- развијање љубави према матерњем језику 

и потребе да се он негује и унапређује 

- поступно и систематично упознавање 

граматике  

- упознавање језичких појава и појмова, 

овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика. 

 

 

 

 - Језичка   

култура 

 
 
 

40 
 

-слушање,  

-упоређивање,  -

уочавање,      -

практично 

примењивање 

-наставнок 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

- демонстративни 

 

- поступно и систематично упознавање 

правописа српског језика 

- описмењавање ученика 

 

 

 

 

  - Књижевност 

 

 
 
 

55 

 

- читање, 

разговор, 

упоређивање, 

размењивање 

сопствених 

знања и 

мишљења, 

истраживање 

 

- развија љубав 

ученика према 

књижевности; 

- подстиче на 

креативност у 

тумачењу 

књижевног дела; 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

- рад у групама 

- оспособљавање за читање, доживљавање, 

разумевање, свестрано тумачење и 

вредновање књижевно уметничких дела 

разних жанрова  

- развијање осећања за аутентичне естетске 

вредности у књижевној уметности 

- развијање потребе за књигом, способности 

да се њоме ученици самостално служе као 

извором сазнања. 



  

 

 

 

-Вештина 

читања и 

разумевања 

прочитаног 

 
 
 
 

6 

читање, 

разговор, 

упоређивање, 

размењивање 

сопствених 

знања и 

мишљења, 

истраживање 

развија љубав 

ученика према 

књижевности; 

- подстиче на 

креативност у 

тумачењу 

књижевног дела; 

монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

- рад у групама 

поступно и систематично упознавање 

правописа српског језика 

- описмењавање ученика 

- оспособљавање за читање, доживљавање, 

разумевање, свестрано тумачење и 

вредновање књижевно уметничких дела 

разних жанрова  

- развијање осећања за аутентичне естетске 

вредности у књижевној уметности 

- развијање потребе за књигом, способности 

да се њоме ученици самостално служе као 

извором сазнања. 

 

 

 

Ра

з 

Назив 

теме и 

број 

часова 

Исходи Садржаји Шифре стандарда Праћење начина остваривања стандарда 

постигнућа: 

основ

ни 

средњ

и 

напредн

и 

 

П
ет

и
 р

а
зр

ед
 

 

Kњижевн

ост 

 

70 

 

 

Међупредм

етне 

компетенц

ије: 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

-разликује 

књижевни и 

некњижевни 

текст;чита са 

разумевањем и 

опише свој 

доживљај 

различитих врста 

књижевних дела; 

-одреди род 

књижевног дела и 

књижевну врсту; 

-разликује 

карактеристике 

ЛИРИКА 

Лектира 
1. Народна песма: 

Вила зида град 

2. Народне лирске 

песме о раду 

(избор); народне 

лирске породичне 

песме (избор) 

3. Бранко Радичевић: 

Певам дању, певам 

ноћу 

Милица 

Стојадиновић 

СЈ.1.4.

1, 

СЈ.1.4.

2 

СЈ.1.4.

6. 

СЈ.1.4.

7. 

СЈ.2.4.

2. 

СЈ.2.4.

4. 

СЈ.2.4.

5. 

СЈ.2.4.

6. 

СЈ.3.4.1. 

СЈ.3.4.2. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.7. 

СЈ.3.4.8. 

-читање различитих врста текстова; 

-препричавање усмено и писмено 

-рецитовање 

-дискутовање о прочитаном делу; 

-писање састава на задату тему; 

-диктат; 

-језичке игре 



  

Комуника

ција 

народне од 

каратеристика 

уметничке 

књижевности; 

-разликује 

реалистичну 

прозу; 

-анализира 

елементе 

композиције 

лирске 

песме:строфа,сти

х; 

-разликује појам 

песника и појам 

лирског субјекта; 

-разликује облике 

казивања; 

-одреди стилске 

фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књ.уметничком 

тексту. 

Српкиња: 

4. Певам песму 

5. Душан Васиљев: 

Домовина/ Алекса 

Шантић: Моја 

отаџбина 

6. Војислав Илић: 

Зимско јутро 

7. Милован 

Данојлић: Шљива 

/ Десанка 

Максимовић: 

Сребрне 

плесачице 

8. Пеђа Трајковић: 

Кад књиге буду у 

моди 

 
Књижевни термини 
и појмови 

Песник и лирски 

субјекат. 

Мотиви и песничке 

слике као елементи 

композиције лирске 

песме. 

Врста строфе према 

броју стихова у 

лирској песми: 

катрен; врста стиха 

по броју слогова 

(десетерац и 

осмерац). 

Одлике лирске 

поезије: сликовитост, 



  

ритмичност, 

емоционалност. 

Стилске фигуре: 

епитет, ономатопеја. 

Врсте ауторске и 

народне лирске 

песме: описне  

(дескриптивне), 

родољубиве 

(патриотске); 

митолошке,  песме о 

раду (посленичке) и 

породичне. 

ЕПИКА 

Лектира 
1. Народна песма: 

Свети Саво 

2. Народна песма: 

Женидба 

Душанова 

(одломак о 

савладавању 

препрека 

заточника 

Милоша 

Војиновића) 

3. Еро с онога 

свијета 

4. Дјевојка цара 

надмудрила 

5. Милован 

Глишић: Прва 

бразда 

6. Стеван Сремац: 



  

Чича Јордан 

(одломак) 

7. Бранко Ћопић: 

Поход на Мјесец 

8. Иво Андрић: 

Мостови  
9. Данило Киш: 
Дечак и пас 
10. Горан Петровић: 

Месец над 
тепсијом (први 
одломак приче 
„Бели хлеб од 
претеривања” и 
крај приче који 
чине одељци 
„Можеш сматрати 
да си задобио 
венац славе” и 
„Мрави су вукли 
велике трошице 
тишине”) 

11. Антон Павлович 
Чехов: Шала 

 

Књижевни термини 

и појмови 
Писац и приповедач. 

Облици казивања: 

приповедање у првом 

и трећем лицу. 

Фабула: низање 

догађаја, епизоде, 

поглавља. 

Карактеризација 



  

ликова – начин 

говора, понашање, 

физички изглед, 

животни ставови, 

етичност поступака. 

Врсте епских дела у 

стиху и прози: епска 

народна песма, бајка 

(народна и ауторска), 

новела (народна и 

ауторска), шаљива 

народна прича. 

Врста стиха према 

броју слогова: 

десетерац. 

ДРАМА 

Лектира 
1. Бранислав 

Нушић: Кирија 

2. Душан 

Радовић:Капетан 

Џон Пиплфокс 

3. Љубиша Ђокић: 

Биберче 
 
Књижевни термини 
и појмови 
Позоришна представа 

и драма.  

Чин, појава, лица у 

драми, драмска 

радња. Сцена, 

костим, глума, 

режија. 



  

Драмске 

врсте:једночинка, 

радио--драма. 

НАУЧНОПОПУЛА

РНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

(бирати до 2 дела) 

1. Вук  Ст. Караџић: 

Моба и прело 

(одломак из дела 

Живот и обичаји 

народа српскога) 

2. Доситеј 

Обрадовић: О 

љубави према 

науци 

3. М. Петровић 

Алас: У царству 

гусара (одломци) 

4. Милутин 

Миланковић: 

Успомене, 

доживљаји, 

сазнања 

(одломак) 

5. Избор из 

енциклопедија и 

часописа за децу 
 
ДОМАЋА 

ЛЕКТИРА: 

1. Епске народне 

песме (о 



  

Немањићима и 

Мрњавчевићима – 

преткосовски 

тематски круг) 

2. Народне бајке, 

новеле, шаљиве 

народне приче 

(избор); кратке 

фолклорне форме 

(питалице, 

брзалице, 

пословице, 

загонетке) 

3. Бранислав 

Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: 

Робинсон Крусо 

(одломак о 

изградњи 

склоништа) 

5. Марк Твен: 

Доживљаји 

Хаклберија Фина / 

Краљевић и 

просјак / 

Доживљаји Тома 

Сојера 

6. Избор ауторских 

бајки  

(Гроздана Олујић; 

Ивана Нешић: 

Зеленбабини 

дарови (одломци)) 

7. Игор Коларов: 



  

Аги и Ема 

8. Избор из 

савремене поезије 

за децу 

(Александар 

Вучо, Мирослав 

Антић, Драгомир 

Ђорђевић, 

Владимир 

Андрић, Дејан 

Алексић...) 

Допунски избор 

лектире 
 (бирати до 3 дела) 

1. Јован Јовановић 

Змај: Песмо моја 

(из Ђулића) 

2. Стеван 

Раичковић: 

Велико двориште 

(избор) / Мале 

бајке (избор) 

3. Иван Цанкар: 

Десетица 

4. Љубивоје 

Ршумовић:Ујдурм

е и зврчке из 

античке Грчке 

(избор) / Густав 

Шваб: Приче из 

старине 

5. Џон Р. Р. Толкин: 

Хобит (одломци) 

6. Никол Лезије: 



  

Тајна жутог 

балона 

7. Корнелија Функе: 

Господар лопова 

(одломак) 

8. Вида Огњеновић: 

Путовање у 

путопис 

(одломак) 

9. Владислава 

Војновић: Приче 

из главе (избор, 

осим приче 

Позориште) 

10. Дејан Алексић: 

Музика тражи 

уши (избор) / Кога 

се тиче како 

живе приче 

(избор)  

11. Јован Стерија 

Поповић: Лажа и 

паралажа 

(одломак о 

Месечевој 

краљици) и Едмон 

Ростан: Сирано де 

Бержерак 

(одломак о путу 

на Месец) 

Дело завичајног 

аутора по избору. 

 



  

 

Језик 
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Међупредм

етне 

компетенц

ије: 

Рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

Решавање 

проблема 

Компетенц

ија за 

учење 

-разликује 

промењиве речи 

од 

непромењивих; 

-разликује 

категорије 

рода,броја,падежа 

речи које имају 

деклинацију; 

-разликује 

основне функције 

и значења 

падежа; 

-употребљава 

падежне облике у 

складу са 

нормом; 

-употребљава 

глаголске облике 

у складу са 

нормом; 

-разликује 

основне 

реченичне 

чланове; 

-правилно 

изговара речи 

водећи рачуна о 

месту акцента и 

интонацији 

реченице; 

 

Променљиве речи: 

именице, заменице, 

придеви, бројеви (с 

напоменом да су 

неки бројеви 

непроменљиви), 

глаголи; 

непроменљиве речи: 

прилози (с 

напоменом да неки 

прилози могу имати 

компарацију) и 

предлози. 

Именице – значење 

и врсте (властите, 

заједничке, збирне, 

градивне; мисаоне, 

глаголске). 

Промена именица 

(деклинација): 

граматичка основа, 

наставак за облик, 

појам падежа.  

Основне функције и 

значења падежа (с 

предлозима и без 

предлога): 

номинатив 

(субјекат); генитив 

(припадање и део 

нечега); датив 

(намена и 

усмереност); 

акузатив (објекат); 

СЈ.1.3.

1. 

СЈ.1.3.

4. 

СЈ.1.3.

9. 

СЈ.1.3.

13. 

СЈ.2.3.

2. 

СЈ.2.3.

3. 

СЈ.2.3.

7. 

СЈ.2.3.

7. 

СЈ.2.3.

8. 

СЈ.3.2.3. 

СЈ.3.2.4. 

СЈ.3.2.5. 

- Диктати, исправке грешака у тексту, 

ортоепске вежбе 

- петнаестоминутне провере 

- контролни задаци 

- тестови 

- радне свеске 



  

вокатив (дозивање, 

обраћање); 

инструментал 

(средство и 

друштво); локатив 

(место).  

Придеви – значење и 

врсте придева 

(описни, присвојни, 

градивни; месни и 

временски); род, 

број, падеж и 

компарација 

придева. 

Слагање придева са 

именицом у роду, 

броју и падежу.   

Заменице – личне 

заменице: промена, 

наглашени и 

ненаглашени 

облици, употреба 

личне заменице 

сваког лица себе, се.   

Бројеви – врсте и 

употреба: главни 

(основни, збирни 

бројеви, бројне 

именице на -ица) и 

редни бројеви. 

Глаголи – глаголски 

вид (несвршени и 

свршени); глаголски 

род (прелазни, 



  

непрелазни и 

повратни глаголи); 

глаголски облици 

(грађење и основно 

значење): 

инфинитив (и 

инфинитивна 

основа), презент 

(презентска основа, 

наглашени и 

ненаглашени облици 

презента помоћних 

глагола), перфекат, 

футур I. 

Предикатска 

реченица – предикат 

(глаголски; 

именски); слагање 

предиката са 

субјектом  у лицу, 

броју и роду; прави 

и неправи објекат; 

прилошке одредбе 

(за место, за време, 

за начин; за узрок и 

за меру и количину); 

апозиција. 

Велико слово у 

вишечланим 

географским 

називима; у 

називима 

институција,  

предузећа, установа, 



  

организација 

(типични примери); 

велико и мало слово 

у писању присвојних 

придева. 

Заменица Ви из 

поштовања. 

Одрична речца не уз 

именице, придеве и 

глаголе; речца нај у 

суперлативу; 

вишечлани основни 

и редни бројеви.  

Интерпункцијски 

знаци: запета (у 

набрајању, уз 

вокатив и 

апозицију); 

наводници (наслови 

дела и називи 

школа); црта (уместо 

наводника у 

управном говору).  

 
 

Језичка 

култура 
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Међупредм

етне 

компетенц

ије: 

Рад са 

-користи 

различите облике 

казивања; 

-издваја делове 

текста:наслов, 

пасусе и 

организује га у 

уводни,средишњи 

и завршни део; 

-саставља 

● Препричавање, 

причање, описивање 

– уочавање разлике 

између говорног и 

писаног језика; 

писање писма 

(приватно, имејл) 

●  

● Богаћење речника: 

синоними и 

СЈ.1.2.

1. 

СЈ.1.2.

4. 

СЈ.1.2.

6. 

СЈ.1.2.

8. 

СЈ.2.2.

1. 

СЈ.2.2.

2. 

СЈ.2.2.

3. 

СЈ.2.2.

5. 

СЈ.3.2.3. 

СЈ.3.2.4. 

СЈ.3.2.5. 

- писање писма, рад на тексту 

- домаћи задаци (8) 

- писмени задаци (4) 



  

подацима 

информац

ијама 

Сарадња 

Дигитална 

компетенц

ија 

Комуника

ција 

говорени или 

писани текст о 

доживљају 

књ.дела; 

-напамет говори 

одређене 

књ.текстове.; 

-доследно 

примењује 

правописну 

норму. 

антоними; 

некњижевне речи и 

туђице – њихова 

замена језичким 

стандардом; 

уочавање и 

отклањање 

безначајних 

појединости и 

сувишних речи у 

тексту и говору. 

 

● Техника израде 

писменог састава 

(тежиште теме, 

избор и распоред 

грађе, основни 

елементи 

композиције и 

груписање грађе 

према 

композиционим 

етапама); пасус као 

уже тематске целине 

и његове 

композицијско-

стилске функције. 

 

● Осам домаћих 

писмених задатака. 

●  

Четири школска 

писмена задатка. 

 



  

Међупредметна корелација:Страни језик, историја, музичка култура, ликовна култура, верска настава. 
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Циљ 

       Циљ наставе енглеског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 

вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. Стога, циљ наставе страног језика је развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. 

Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и 

писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи. 

Општи стандарди 

        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

           Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних синтаксичких и лексичких тешкоћа, не дуже 

од две до три минуте. Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор) а треба да буде 

способан и да идентификује различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), да реконструише непознато на основу контекста и да 

запамти кључне елементе поруке. 

Усмено изражавање 

           Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној 

комуникацији, искаже једноставну усмену поруку, да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча 

лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 

Разумевање писаног текста 

            Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да разуме, глобално, селективно и на нивоу 

имплицитног, једноставније аутентичне текстове писане савременим језиком, у вези са свакодневним ситуацијама и из домена његовог 

интересовања. 

Писано изражавање 



  

              Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише 

честитку, једноставну поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о себи и својим 

интересовањима, да напише кратак резиме о ономе што је чуо, видео или прочитао и изнесе лични став (допадање, недопадање, слагање, 

неслагање и друго). 

Дијалог 

             Ученик треба да да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или 

евентуално говорником коме је енглески матерњи језик. 

Развијање социо-културне компетенције 

             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба 

да стекне увид, у оквиру поља свог интересовања и искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), 

обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи. 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                  

 

 

 

 

БРOЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

(Комуникативне 

фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
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По завршеној теми/области ученици су у стању да 

у усменој и писменој комуникацији: 

Ученици у усменој и писменој комуникацији уче 

и увежбавају: 



  

1. Module 1 Facts 

Поздрављање и 

представљање себе и 

других и 

тражење/давање 

основних информација о 

себи и другима у ширем 

друштвеном контексту. 

Изражавање 

интересовања, 

исказивање просторних 

односа; описивање 

карактеристика 

предмета. Изрицање 

дозволе, исказивање 

хронолошког времена 

‒ разумеју и реагују на једноставније исказе који се 

односе на  описивање интересовања и хобије, 

допадање и недопадање;  

-разумеју, траже и дају једноставна обавештења о 

хронолошком времену у ширем контексту; 

‒ разумеју једноставнија питања која се односе на 

просторне односе и одговоре на њих; опишу 

просторне односе једноставним, везаним исказима; 

‒ разумеју једноставнији опис предмета и опишу 

њихове карактериситке користећи једноставна 

језичка средства; 

‒ разумеју краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање 

информација личне природе; 

‒ поздрављају  и отпоздрављају,  представљају себе и 

другог користећи једноставна језичка средства; 

-разумеју и поштују правила учтиве комуникације; 

-познају основне чињенице о земљама циљне 

културе; 

 

‒ речи и изразе који се односе на теме; језичке 

садржаје:Hi! My name’s Jack. I live in Exeter. I’m 

interested in computers and I like animals.  What about 

you  ? What nationality are you?  What’s your name? 

How old are you? How do you spell your name? What’s 

the date today? Are you good at sport? What’s the 

capital of England? Can you help me, please?... 

‒ Present Simple – to be: Joe is the leader of the band. 

Lee and Joe are friends. Are you ready? They aren't 

English... 

‒ Possessive adjective: Her nme is Sadie. His name is 

Joe. This is our dog Sam... 

‒ The alphabet 

-Punctuation  
‒ Prepositions of place and time: in, on, at – I live in 

Exeter. We live at number 18. See you on Sunday. My 

birthday is on 3rd January. Ottava is in Canada. Please, 

come at eight o'clock. 

_ Numbers and dates: Say the next number in the 

series...When is your birthday? 

-Modal can for permission: Can I use your ruler, 

please? 

-писање писма, кратке поруке: A letter to Sadie. A 

message in a bottle 

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама: Life and culture – The UK  

12 2 10 



  

2. Module 2 Things and 

people 

Описивање  

карактеристика живих 

бића, предмета, појава  

и места. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

‒ разумеју једноставнији опис особа, биљака, 

животиња, предмета, појaва или места; 

‒  описују карактеристике живих бића, предмета, 

појава  и места користећи једноставнија језичка 

средства; 

‒ разумеју и формулишу једноставне изразе који се 

односе на поседовање и припадност  

_ разумеју и описују сличности и разлике у 

културама наше земље и земљама циљне културе 

_ разумеју једноставне исказе који се односе на 

интересовања, размењују једноставне исказе у вези 

са туђим интересовањима, саопштавају шта њих или 

неког другог занима 

 

 

‒ речи и изразе који се односе на теме; језичке 

садржаје: Family members; What's it like? My favourite 

things; Parts of the body; How you feel; I've got a 

headache/cold. 

‒ Have got affirmative, negative, questions and short 

answers: I’ve got an umbrella. Have you got any 

tissues? He has got a friendly face. She hasn’t got 

straight hair.Has he got glasses? Yes, he has.. 

‒ Аdjectivеs: He’s tall. He’s a nice person. She’s got 

long, brown hair. 

-Possessive adjectives: Sadie and her brother. Joe and 

Sadie and their parents. 

-Saxon genitive: Lisa is Sadie’s best friend. I like Joe’s 

bike. The students’ books are on the table. 

-some/any: Andy’s got some crisps. Has he got any 

sandwiches? He hasn’t got any peanuts. 

-this/these; that/those: This is my aunt and these are my 

cousins. That’s my uncle. Those are my parents 

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама: Life and culture - London  

9 3 6 

3. Testing 

The first written test 

‒ исходи из Modula 1 и 2 ‒ комбиновано. 

 

‒ лексику и језичке структуре које се односе на теме 

и наведене комуникативне функције, а које су се 

радиле у Modulima 1 и 2; вештине слушања, говора, 

читања и писања, као и знања о језику. 

3 / 3 

 



  

4.Module 3  

 Daily life 

Описивање 

догађаја у 

садашњости; 

исказивање 

интересовања, допадања 

и недопадања. 

Описивање и поређење 

карактеристика живих 

бића, предмета, појава и 

места. 

Исказивање времена на 

сату  

‒ разумеју једноставне текстове којима се описују 

сталне, уобичајене радње у садашњости; рaзмене 

информације које се односе на дату комуникативну 

ситуацију; опишу сталне и уобичајене активности у 

неколико везаних исказа;  

‒ разумеју једноставне исказе који се односе на 

интересовања, допадање или недопадање и реагују на 

њих; размене једноставне исказе у вези са туђим 

интересовањима, мишљењима и ставовима; саопште 

шта њих или неког другог занима односно шта они 

или неко други мисле и осећају; 

‒ разумеју и описују сличности и разлике у начину 

живота у земљама циљне културе и код нас; 

‒ разумеју и описују разлике у карактеристикама 

живих бића, предмета, појава и места 

‒ речи и изразе који се односе на тему; језичке 

садржаје: What do you do after school? Talk about your 

daily routine: What do you have for breakfast? I usually 

have toast and orange juice. You’re always hungry! I like 

salad. I never eat yoghurt. What’s for lunch? Does Joe 

write a lot of emails? No, he doesn’t .Do you like 

heights? Yes, I do. 

‒ The Present Simple Tense – all forms + adverbs of 

frequency: I live in a flat. Joe reads horror stories. I 

don’t eat meat. Joe doesn’t like vegetables .Do you 

watch sport on TV? Where does he live? Bears often eat 

fish. He usually does his homework on time … 

‒ Prepositions of time: In the morning, On Sunday, At 

lunchtime… 

-Telling the time: What’s the time? It’s half past ten. 

‒ Expressions with have: I have a shower at 7.30. 

‒ Comparatives: Jasmin is older than Kitty. Kitty’s life 

is more exciting than Jasmin’s. I get up later than my 

sister.  

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе  на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама:Life and culture – My name is 

Dion; Schools 

7 3 4 



  

5. Module 4  

Inside and outside  

Изрицање дозволе, 

забране, правила 

понашања и обавеза. 

Описивање бића, 

предмета и места; 

исказивање просторних 

односа и величина; 

описивање догађаја и 

способности  у 

садашњости.Разумевање 

и давање савета  

‒ разумеју и реагују на наједноставније  забране, 

своје и туђе обавезе; 

‒ размењују једноставније информације које се 

односе на забране и правила понашања у школи и на 

јавном месту (у превозном средству, спортском 

центру, биоскопу, зоолошком врту и слично), као и 

на своје и туђе обавезе; 

‒ представљају правила понашања, забране и листу 

својих и туђих обавеза користећи одговарајућа 

језичка средства; 

‒ разумеју  једноставна питања која се односе на 

просторне односе и одговоре на њих; опишу 

просторне односе једноставним, везаним исказима; 

-саставе списак за куповину; 

‒ упоређују и уочавају сличности и разлике у 

култури становања циљне културе и код нас.  

-разумеју једноставне савете и реагују на њих, упуте 

једноставне савете 

‒ речи и изразе који се односе на тему; језичке 

садржаје: Homes; Things in a room; Places in a town; 

Is/Are there…? (for places and food) 

‒ Can for ability: Can they ride a horse? No, they can’t. 

Birds can fly but bears can’t fly.  

‒ Can for permissions: Can I sit here, please? 

--Can +see/hear: I can hear the traffic outside. I can see 

shops and houses opposite my flat. 

‒ Must/mustn’t  for obligation and orders: You must 

tidy your room. You mustn’t go to bed late. 

‒ Countable and uncountable nouns:  There is some 

water but there isn’t any juice. There are some 

vegetables but there aren’t any apples. 

‒ Imperative: Close your eyes! Don’t be silly! 

 -Prepositions of place: The bed is next to the window. 

There are some posters on the wall. There is a chair 

under the table. The lamp is behind the clock…  

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама: Life and culture – Homes in the 

UK; My neighbourhood; Extra reading – Stephen 

Hawking 

11 3 8 

 



  

6. Module 5 

Today and tomorrow 

Описивање догађаја у 

садашњости; описивање 

предмета, појава и 

места; исказивање 

жеља, планова, намера... 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

‒ разумеју једноставнији опис догађаја у 

садашњости; размењују и формулишу једноставне 

исказе који се односе на  догађаје у садашњости;  

‒ разумеју једноставне описе предмета (делови 

одеће), појава (спортски догађаји), места (музеј); 

траже и дају једноставна обавештења о предметима, 

појавама и местима у датој комуникативној 

ситуацији;  

‒ разумеју једноставне исказе који се односе на 

планове, намере и предвиђања будућности; 

размењују и формулишу једноставне исказе који се 

односе на планове, намере и предвиђање будућности 

у датој комуникативној ситуацији;  

‒ разумеју, траже и дају једноставнија обавештења о 

хронолошком времену у ширем комуникативном 

контексту (временске зоне) као и о метеоролошким 

приликама 

‒ уочавају сличности и разлике у стиловима живота у 

земљама циљне културе и код нас.   

‒ речи и изразе који се односе на тему; језичке 

садржаје: And it’s a goal! What’s happening? I’m 

dreaming: I’m playing football in the World Cup! What 

are you wearing? What are you going to do? “Good 

intentions” week; Things will be very different; What will 

the weather be like tomorrow? ( A weather forecast)… 

‒ Present continuous: We’re having an English lesson 

now. Look! It’s raining. What are you doing? Is he 

dreaming? He’s not doing his test. 

‒ Present continuous or present simple: Lisa’s 

wearing a red hat today. She always wears that hat at 

football matches. 

‒ Object pronouns: I can’t find Lisa. Can you see her? I 

need my dictionary. Where is it? Don’t stand in front of 

me. I can’t see. 

‒ Going to + verb for future plans and intentions: 

Jack’s going to cook dinner. Is he going to make pasta? 

No, he isn’t. 

‒ Will/won’t + verb to talk about future facts: Will our 

lives be the same in 2050?The population will be bigger. 

The climate won’t be the same.  

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама:Life and culture – Sports fans; Life 

and culture – An exchange visit; My clothes 

10 4 6 

7. Testing 

Тhe second written test 

Исходи из Модула 3, 4 и 5 – комбиновано 

Ученици могу да процене постигнућа у односу на 

поменуте теме 

Лексику и језичке структуре које се односе на теме и 

наведене комуникативне функције, а које су се 

радиле у темама 3, 4 и 5; вештине слушања, говора, 

читања и писања, као и знања о језику. 

3 / 3 



  

8. Module 6 

Looking back 

Описивање догађаја и 

способности у  

прошлости; описивање 

карактеристика живих 

бића, предмета, појава и 

места. Изражавање 

интересовања, 

допадања/недопадања; 

изражавање мишљења, 

слагања/неслагања  

‒ разумеју једноставнији опис 

карактеристика/способности особа из прошлости; 

‒ упореде и опишу  карактеристике/способности 

познатих особа  користећи једноставнија језичка 

средства;  

‒ разумеју једноставније текстове у којима се описују 

догађаји, појаве и места; размене информације које се 

односе на дату комуникативну ситуацију;  

‒ разумеју и реагују на изражавање мишљења, 

интересовања, допадања/недопадања, 

слагања/неслагања   

‒ траже и дају једноставније информације о 

догађајима из прошлости које се односе на лично 

искуство и опште чињенице; 

‒ познају значајнија особе и догађаје  из неких  

земаља циљне културе. 

‒речи и изразе који се односе на тему; језичке 

садржаје: Who were they? What happened? She worked 

in Africa. What did you like? They didn’t say hello! I 

went to America. What have you done? 

‒ Past Simple – was/were: Pablo Picasso was a painter. 

He wasn’t Italian. Was he Spanish? Yes, he was. The 

Beatles were English pop stars.  They weren’t from 

London. Were they from Liverpool? Yes, they were. 

‒ Past Simple Tense – regular and irregular verbs: I 

started school when I was seven. Did your lessons finish 

at 2? No, they didn’t. I didn’t like Maths. John left 

England when he was 12. Did he go to Australia? No, he 

didn’t. He went to America.  

‒  Present Perfect Tense: I have studied a lot of English 

grammar. We’ve done some tests. What have you done 

this year?              

 

‒ Wh-questions: What did you like at school? Where did 

you live? When did you see that film? Who went with 

You? 

‒ кратке текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културамa: Who were they?; Life and culture 

– From North to South; I went to America in 1620. Quiy: 

The UK and the USA; My life line. 

12 4 8 
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Today and 

tomorrow 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.   1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.4.  2.1.6.  2.1.7. 

2.1.8. 2.1.9. 2.1.12.  2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 2.1.17.  

2.1.18.  2.1.19.  2.1.20. 2.1.22.  2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  

2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  2.3.6. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.15. 3.1.15. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 3.1.24. 

3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.5. 

3.3.6. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови вештина, различите 

технике формативног оцењивања. 

Грађанско васпитање, 

српски језик, биологија 

7. Testing 
 

1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20.  2.1.19.  2.1.20.  2.1.22.   

2.2.2.  2.2.3. 3.1.23. 3.1.24. 3.2.2. 

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера кроз 

задатке.  

Грађанско васпитање, 

српски језик, географија, 

биологија 

8. Looking back 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.17. 

1.1.18.  1.1.20.  1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  

1.2.4.  1.3.1.  1.3.2.  1.3.3. 1.3.4.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  

2.1.4.  2.1.6.  2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.12.  2.1.13.2.1.14.  

2.1.15.  2.1.16. 2.1.17.  2.1.18.  2.1.19. 2.1.20.  2.1.22.  

2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  2.2.3. 2.2.4.  2.3.1.  

2.3.2.  2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.6. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови вештина, различите 

технике формативног оцењивања. 

Грађанско васпитање, 

српски језик, географија, 

историја 



  

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.5. 3.3.8. 3.3.9.  

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

 

Планирање наставе и учења 

Наставни програм оријентисан на исходе даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да 

контекстуализује програм према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и 

друге наставне материјале, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и могућности локалне 

средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, садржаја и препоручених језичких активности у комуникативним ситуацијама 

наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне планове. Исходи дефинисани по 

областима, тј. комуникативним функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на нивоу једне или више наставних 

јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 

припреме часа, дефинише исходе имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе треба класификовати од оних које би сви 

ученици требало да достигну, преко оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим степеном 

постигнућа. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода 

потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је 

уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са 

предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе 

информисања и стицања знања и вештина.  

 

Остваривање наставе и учења 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у 

комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, 

преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или 

образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 

следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 



  

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим 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 контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу 

употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

 

Технике/активности 

 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у 

вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 



  

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни 

плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, важно је да се оне у настави страних језика перманентно и 

истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред способности да разазнаје 

фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и 

следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),  

– референцијалну (о темама о којима је реч) и  

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца:  

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде,  

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,  

– од особина онога ко говори,  



  

– од намера с којима говори,  

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање остварују,  

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више 

равни. Посебно су релевантне следеће:  

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним 

елементима због обиља контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи могућност да 

се усредсреди на друге појединости);  

– дужина усменог текста;  

– брзина говора;  

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  

– познавање теме;  

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

 

Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. 

декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе 

који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се 

чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:  

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази 

ставове, као и да резимира садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води белешке, сачини 

презентације и слично. 



  

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, 

капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. 

Сваки виши језички ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније језичке 

структуре, лексику и комуникативне способности. За ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је прогресија на више равни. 

Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-културног контекста, 

као и теме у вези са различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи и 

догађаја у различитим временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и образовном 

домен); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање конкретним задацима и 

упутствима, до самосталног писања). 

 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији монолошког излагања, при чему 

говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују 

информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и сл.) 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.  

– реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дискурзивних 

стратегија (узимање и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење 

неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може 

реализовати кроз низ активности, на пример:  

– размену информација,  

– спонтану конверзацију,  

– неформалну или формалну дискусију, дебату,  

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 



  

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања (компетенција) која се примењују у низу језичких 

активности у два основна језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, говор 

и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима 

наставног процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између културних и 

комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих 

језичких компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у 

конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. 

Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним 

карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то 

јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање 

интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ функционише као посредник између особа 

које нису у стању да се директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање текста и 

превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за 

усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина 

коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења структуралних и 

језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи.  

 

 

 

 

 

Упутство за тумачење граматичких садржаја  

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања страним 

језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, изучавање 

граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  



  

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што већој 

мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз 

разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и 

продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног 

језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво који подразумева 

прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки 

виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената 

надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у 

складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика 

и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 

продуктивно. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и 

вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да 

планирају наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и 

сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима 

(дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни 

тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај 

полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада 

и средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања 

ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и 

оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код 

ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у 

остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код 

ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању 

ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се 

постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких 

садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких 

норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са 

техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују 



  

постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном 

процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руски језик                          

Циљ 

       Циљ наставе руског  језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 

вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. Стога, циљ наставе страног језика је развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. 

Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и 

писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи. 

Општи стандарди 

        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 



  

Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

           Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних синтаксичких и лексичких тешкоћа, не дуже 

од две до три минуте. Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор) а треба да буде 

способан и да идентификује различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), да реконструише непознато на основу контекста и да 

запамти кључне елементе поруке. 

Усмено изражавање 

           Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној 

комуникацији, искаже једноставну усмену поруку, да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча 

лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 

Разумевање писаног текста 

            Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да разуме, глобално, селективно и на нивоу 

имплицитног, једноставније аутентичне текстове писане савременим језиком, у вези са свакодневним ситуацијама и из домена његовог 

интересовања. 

Писано изражавање 

              Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише 

честитку, једноставну поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о себи и својим 

интересовањима, да напише кратак резиме о ономе што је чуо, видео или прочитао и изнесе лични став (допадање, недопадање, слагање, 

неслагање и друго). 

Дијалог 

             Ученик треба да да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или 

евентуално говорником коме је енглески матерњи језик. 

Развијање социо-културне компетенције 

             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба 

да стекне увид, у оквиру поља свог интересовања и искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), 

обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи. 

 

Садржаји програма 
Број       

часова 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника 

у образовно- 

васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

ЗНАКОМСТВО 
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-слушање 

-игра 

-дискутује 

-анализира 

-демонстрација 

-потпун  физички 

-тражење и давање обавештења; 

-описивање и именовање предмета; 



  

 

 

ГОСТ И В ШКОЛЕ 

 

 

3   

-питања и одговори 

-цртање по  

диктату. 

-мотивише 

 

одговор;  

кооперативна;  

интерактивно. 

-изражавање припадности;  

- обнављање старог вокабулара и адекватна  

примена истог.  

ГОСТИ В ДОМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕРТ И ПРОВОДЫ 

3 

 

 

 

 

 

3 

-певање;  

-извршавање 

команди; 

-рад у паровима, 

 

 

 

 

 

-питања и одговори 

-читање и писање 

-сугерише 

-поставља  

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-поставља  

проблем 

-подстиче 

-сугерише 

-демонстрација; 

 -дијалог; 

 -игра.  

 

 

 

 

 

 

-демонстрација 

-исказивање једноставне усмене поруке; 

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- комуникација, 

 

 

 

-савладавање граматичких целина 

унутар реченице. 

 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

 

В МОСКВЕ 

3 

 

 

 

3 

-слушање и 

понављање; 

-цртање по диктату; 

-слике и одговори; 

-читање. 

-наводи на 

повезивање и 

примену 

знања 

-подстиче на 

логично 

мишљење 

-развија 

кооперативност 

-кооперативно; 

 -демонстрација;  

-интерактивно; 

-игра. 

-препознавање појмова; 

-разумевање наставникових инструкција; 

-постављање питања и давање исказа у  

основној комуникацији;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- писање кратких реченица. 

СУББОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЬЯ ЭТО СЕМЬЯ? 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

-групно и 

појединачно 

читање; -

препричавање про-

читаног;  

-глума;  

-певање. 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-кооперативна; 

-рад у пару; 

-мануелне активности. 

-исказивање просторних односа; 

-кратки одговори на постављена питања; 

-описивање активности; 

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- оброци; -специфичност одређених кухиња 



  

-мотивише 

-координира 

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С НОВЫМ ГОДОМ 

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума.  

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену 

знања 

-подстиче на 

логично 

мишљење 

-развија 

кооперативност 

-кооперативно;  

 

-дијалог; 

 -скеч. 

-писање кратких реченица на основу дате  

слике; 

-усвајање новог вокабулара; 

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

-стране земље и знаменитости. 

. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-групно и 

појединачно 

читање; -

препричавање про-

читаног;  

-глума;  

-певање. 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-кооперативна; 

-рад у пару; 

 

-исказивање просторних односа; 

-кратки одговори на постављена питања; 

-описивање активности; 

- лексика, 

- нови граматички појмови 

 

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ 3 -групно и 

појединачно 

читање; -

препричавање про-

читаног;  

-глума;  

-мотивише 

-координира - кооперативна; 

-рад у пару; 

-мануелне акти- 

вности 

-лексика, 

- нови граматички појмови, 

 

-оброци; -специфичност одређених кухиња 



  

-певање. 

МЫ СЧИТАЕМ, ВЫЧИТАЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

-певање;  

-извршавање 

команди; 

-рад у паровима, 

 

 

 

 

-сугерише 

-поставља  

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-демонстрација; 

 -дијалог; 

 -игра.  

 

 

 

 

 

-исказивање једноставне усмене поруке; 

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- комуникација, 

 

 

 

КАК ВСЁ УСПЕТЬ? 

 

3 
 

-питања и одговори 

-читање и писање 

-поставља  

проблем 

-подстиче 

-сугерише 

 

-демонстрација 

 

-савладавање граматичких целина 

унутар реченице. 

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ! 3 

-слушање и 

понављање; 

-цртање по диктату; 

-слике и одговори; 

-читање. 

-наводи на 

повезивање и 

примену 

знања 

-подстиче на 

логично 

мишљење 

-развија 

кооперативност 

-кооперативно; 

 -демонстрација;  

-интерактивно; 

-игра. 

-препознавање појмова; 

-разумевање наставникових инструкција; 

-постављање питања и давање исказа у  

основној комуникацији;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- писање кратких реченица. 



  

НАСТУПИЛА ВЕСНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-певање;  

-извршавање 

команди; 

-рад у паровима, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сугерише 

-поставља  

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-поставља  

проблем 

 

 

-демонстрација; 

 -дијалог; 

 -игра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-исказивање једноставне усмене поруке; 

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- комуникација, 

 

 

 

 

 

 

О РОССИИ  

3 
 

-питања и одговори 

-читање и писање 

 

подстиче 

-сугерише 
демонстрација 

савладавање граматичких целина 

унутар реченице. 

 

 

 

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

-групно и 

појединачно 

читање; -

препричавање про-

читаног;  

-глума;  

-певање. 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-кооперативна; 

-рад у пару; 

-мануелне активности. 

-исказивање просторних односа; 

-кратки одговори на постављена питања; 

-описивање активности; 

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- оброци; -специфичност одређених кухиња 



  

ОБЕДАЕМ ПО-РУССКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

-певање;  

-извршавање 

команди; 

-рад у паровима, 

 

 

 

 

 

-сугерише 

-поставља  

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

 

-демонстрација; 

 -дијалог; 

 -игра.  

 

 

 

 

 

 

-исказивање једноставне усмене поруке; 

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- комуникација, 

 

 

 

СКОРО  КАНИКУЛЫ 3 
-питања и одгово- 

ри 

-читање и писање 

-поставља  

проблем 

-подстиче 

-сугерише 

-демонстрација -савладавање граматичких целина 

ПИСЬМЕННОЕ УПРАЖНЕНИЕ 2 

 

 

  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ В  

КОНЦЕ I ПОЛУГОДИЯ 
2 

 

 

  

ПОВТОРЕНИЕ УРОКОВ ИЗ I 

ПОЛУГОДИЯ 

2 

 

 

  

ПЕРВАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА 3 

 

 

  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ В  

КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
2 

 

 

  

  

 

 

  

 

 



  

 

 

 

                 Наставна  тема  и 

                        садржај 

 Број 

часова 

Број часова 

          обраде 

      Број  часова 

      Утврђивања 

ЗНАКОМСТВО 4 2 2 

ГОСТ И В ШКОЛЕ 3 2 1 

ГОСТИ В ДОМЕ 3 2 1 

КОНЦЕРТ  И ПРОВОДЫ 3 1 2 

ЗВУКИ И БУКВЫ 3 2 1 

В МОСКВЕ 3 2 1 

СУББОТА 3 2 1 

ЧЬЯ ЭТО СЕМЬЯ? 3 2 1 

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ 3 2 1 

С НОВЫМ ГОДОМ! 3 2 1 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 3 2 1 

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ 3 2 1 

МЫ СЧИТАЕМ, ВЫЧИТАЕМ 3 2 1 

КАК ВСЁ УСПЕТЬ? 3 1 2 

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ! 3 2 1 

НАСТУПИЛА ВЕСНА 3 2 1 

О РОССИИ 3 2 1 

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 3 2 1 

ОБЕДАЕМ ПО-РУССКИ 3 1 2 

 

СКОРО  КАНИКУЛЫ   
3 2 1 

ПИСЬМЕННОЕ УПРАЖНЕНИЕ 2  2 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ В  КОНЦЕ I ПОЛУГОДИЯ 2  2 



  

ПОВТОРЕНИЕ УРОКОВ ИЗ I ПОЛУГОДИЯ 2  2 

ПЕРВАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА 3  3 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ В  КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 2  2 

 72 37 35 

 

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљеви  и задаци: 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих  ликовних елемената: линија, облика, боја; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају 

њихова визуелна и ликовна својства; 

- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно 

мишљење; 

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара 

и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја 

уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Оперативни задаци: 
- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања 

ликовних елемената: линија, облика, боја; 

- поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у обликовању и 

преобликовању употребних предмета, 

- даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање, 

- проширивањесазнања и искустава ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног 

изражавања; 

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се на заштиту и унапређење човекове природне и 

културне средине. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Редни 

Бр.                        Назив  теме 
Укупан бр. 

часова за тему 
Обрада 

Пр. 

Вежба 

Ест. 

Анализа 

 

1. 

СЛОБОДНО  РИТМИЧКО  

КОМПОНОВАЊЕ 
10 4            6  

2. ЛИНИЈА 20 10 8 2 

3. ОБЛИК 24 14 8 2 

4 ОРНАМЕНТ 4 2 2  

5. СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 4 2 2  

6. ВИЗУЕЛНО  СПОРАЗУМЕВАЊЕ 4 2 2  

7. 
ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ  

УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 
6 4 2  

                                   УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 72 38 30 4 

 

Напомена: У оквиру наставног плана предвиђена су 4 часа естетске анализе кроз посете културним институцијама 

  ( музеји, галерије ) и споменицима културе 

 

Трајање Садржај Начин остваривања Активности наставника Активности ученика Циљеви и задаци 

 

4+6 

СЛОБОДНО 

РИТМИЧКО  

КОМПОНОВАЊЕ 

 

- Ритам у структурама 

природних и вештачких 

материјала: линија, 

облика и боја                        

- обрада 

- Слободан и спонтан 

ритам линија, боја, 

облика, мрља 

                                              

- обрада 

- вербално- текстуалне 

методе         (кроз 

разговор и дискусију 

постепено увођење у 

дефинисање основних 

ликовних елемената, 

са акцентом на ритму 

и њихова примена у 

различитим ликовним 

медијима  

- илустративне методе 

( корелација са 

природом и другим 

наставним 

- припрема за час; 

- усмеравање активности на 

самостални рад са наглашеном 

индивидуалношћу; 

- усмеравање на инерактивни 

рад- у пару и групи са 

поделом задатака; 

- естетска анализа и 

самовредновање; 

- перцепција- кроз разговор и дискусију развијају опажање ритма, линија и 

облика у природним и вештачким материјалима; 

- аперцепција- примена претходно стеченог занања прво кроз поједиачне, а 

потом и комбинације ликовних техника- цртачке, сликарске, вајарске 

 

-повезивање 

- развијање способности ученика за 

опажање квалитета ликовних 

елемената-линије, боје,облике 

- оспособлјаванје ученика 

заартикулисано ликовно изражавање 

упознавањем слободног ритмичког 

компоновања 

- покреће стваралачкомишљење 



  

- Слободно ритмичко 

компоновање 

                                          - 

пр. вежба 

предметима, 

историјом уметности 

као конкретним 

примерима датих 

ликовних проблема- 

линија, облик, боја, 

мрља ); 

- практично- 

демонстративна 

метода у различитим 

ликовним техникама ( 

цртачким, 

сликарским, вајарским 

); 

- креирање вежби; 

- подстицање, 

коректура, естетска 

анализа и вредновање; 

 

10+ 8+ 2 

ЛИНИЈА 

- Непосредно извлачење 

линија са различитим 

цртачким материјалима, 

на различитим подлогама 

и колажирање 

                                               

- обрада 

- Својства и врсте линија    

- обрада 

- Линије у природи             

-  обрада 

- Линија као средство за 

стварање различитих  

ликовних својстава 

површина                              

- вербално- 

текстуални ( кроз 

разговор и дискусију 

дефинисање појма 

линија и њених 

карактеристика- 

својстава и врста); 

-илустративна 

корелација са 

природом и појавом 

линије у природи; 

- подстицање на 

опажање различитих 

врста и карактера 

линија у природи; 

- практично- 

- представљање наставног 

садржаја 

 

- припрема за час; 

-  усмераваље на самостални, 

стваралачки рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу; 

- естетска анализа и 

самовредновање кроз 

разговоре, поређења и 

дискусије; 

- перцепција- кроз разговор и дискусију развијају опажање ритма, линија и 

облика у природним и вештачким материјалима; 

- аперцепција- примена претходно стеченог занања прво кроз поједиачне, а 

потом и комбинације ликовних техника- цртачке, сликарске, вајарске 

-развијање моторичких способности 

ученика  

 

- развијаље способности ученика 

за комбинаторику и обликовање 

 

-даље развија стваралачко мишљење 



  

- обрада 

- Линија као ивица 

тродимензионалног тела     

- обрада 

- Линија                            - 

пр. вежба 

- Линија                       - 

ест. анализа 

 

демонстративни 

поступак ( извлачење 

линија различитим 

ликовним техникама 

на различитим 

материјалима- меке 

оловке на различитим 

подлогама, темпере, 

колаж ); 

- дефинисање 

илустрацијом и 

демонстрацијом  

линије као границе 3д 

облика у техници 

вајања; 

- креирање задатака, 

- подстицање, 

коректура; 

- естетска анализа и 

вредновање; 

-корелација са 

музичком културом 

 

14+ 8+ 2 

ОБЛИК 

- Природа и њени облици   

- обрада 

- Својства- 

карактеристике облика 

                                              

- обрада 

- Врсте облика                     

- обрада 

- Основни површински и 

тродимензионални 

облици- обрада 

- вербално текстуални 

- кроз објашњавање, 

резговор и дискусију 

дефинисање појма 

облика и његових 

карактеристика 

(својства и врсте, 2д и 

3д облици, величине 

облика и међусобни 

односи, груписања...); 

- илустративи кроз 

конкретне примере из 

-представљање натавног 

садржаја 

-усмеравање активности 

ученика 

-развијање  самосталаног, 

стваралачког рада  код 

ученика са наглашеном 

индивидуалношћу; 

-усмеравање на  инерактивни 

рад- у пару или групи са 

поделом задатака; 

- припрема за час; 

- перцепција- дефинисање и усвајање, путем разговора, дискусије и 

практичног вежбања, појма облика и његових карактеристика;  

- аперцепција- практична примена стеченог знања кроз раличите, појединачне 

и комбиноване ликовне материјале и технике 

- даље развијање способности 

ученика за обликовање  

- повезивање између предмета 

биологије,математике и ликовне 

културе 

- подстиче стваралачко мишљење 



  

- Величина облика и 

међусобни однос 

величина                    - 

обрада 

- Груписање облика у 

равни или простору                              

- обрада 

- Додиривање, 

мимоилажење, 

преклапање, прожимање, 

усецање 

                                              

- обрада 

- Облик                            - 

пр. вежба 

- Облик                        - 

ест. анализа 

 

човекове средине, 

историје уметности и 

корелацијом са 

другим наставним 

предметима   ( за 

сваку наставну 

јединицу); 

- пректично 

демонстративни кроз 

употребу разних прво 

појединачних 

основних, а потом 

комбинованих  

ликовних материјала 

и техника ( цртеж, 

слика, вајање, 

графика, колаж...); 

- креирање задатака; 

- подстицање, 

коректура; 

- естетска анализа 

заједно са ученицима ( 

ум. дела и ученичких 

радова ) и 

вредновање; 

-корелација са 

историјом 

- естетска анализа и 

самовредновање кроз 

разговоре, поређења, 

дискусије; 

 

2+ 2 

ОРНАМЕНТ 

- Својства орнамента: 

ритмичност, 

симетричност и 

прецизност 

                                               

- обрада 

- вербално текстуални 

кроз објашњавање, 

разговор и дискусију 

дефинисање појма 

орнамента и његових 

главних 

карактеристика- 

-представљање натавног 

садржаја 

- самостални рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу; 

- припрема за час; 

- разговори, дискусије, 

- перцепција- дефинисање и усвајање, путем разговора, дискусије и естетске 

анализе, појма орнамента, његових главних карактеристика , улоге и значаја; 

- аперцепција- практична примена претходно стеченог знања ( игра линијама, 

површинама и облицима) при изради орнамента у техници по слободном 

избору 

- развијање способности ученика за 

визуелно памћење 

-подстиче стваралачко мишљење 

И креативност, склад – хармонију  



  

- Орнамент                       - 

пр. вежба 

ритам, симетрија, 

прецизност; 

- илустративни ( 

визуелно 

подстицајни) 

навођењем на давање 

конкретних примера 

орнамента из 

свакодневног живота, 

корелацијом са 

народном традицијом- 

улога и значај 

орнамента; 

- креирање задатка; 

- коректура, естетска 

анализа и вредновање 

дечијих радова; 

естетска анализа; 

 

2+ 2 

СВЕТЛИНСКИ 

ОБЈЕКТИ И  

КОЛАЖ 

 

- Светлински објекти и 

колаж 

                                               

- обрада 

-     - ∕∕ -                              - 

пр. вежба 

- вербално 

илустративни 

подстицај кроз 

заједничко 

дефинисањепојма 

светлински објекти и 

колаж- примена у 

енеријерима као 

витражи, 

амбијентална решења 

и зидне декорације, 

као фасаде, 

илустрација... 

- корелација са 

примерима из 

историје уметности ( 

архитектура, 

--представљање наставног 

сдржаја 

-усмеравање актиности 

ученика 

- припрема за час; 

- интерактивни рад или 

самостални; 

- разговори, питања, 

дискусије, естетска анализа и 

самовредновање; 

- развијање стваралачке свести 

ученика 

- перцепција- кроз разговор, питања, дискусије ученици проширују знање до 

сада познатог појма колажа, али и усвајају нови- светлински објекти, њихова 

улога, значај и широка примена; 

- аперцепција и апрецијација- практичан рад са наглашеном 

индивидуалношћу уз примену нових материјала и техника у стварању 

слободне слике маште 

- увођење у учешће у дијалогу, дебати приликом естетке анализе или разраде 

теме 

-проширивање сазнања и искуства 

уечника у коришћењу различитих 

материјала и средстава за рад у 

процесу ликовног изражавања 



  

илустрација), 

књижњвности, 

позориштем ( сцена ), 

музиком; 

- демонстрација и 

примена нових 

материјала ( разне 

провидне фолије у 

боји, дијапројектори, 

провидни и 

непровидни папири); 

- креирање задатка, 

- коректура, 

подстицање, естетска 

анализа и вредновање 

дечијих радова; 

 

2+ 2 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

- Визуелно 

споразумевање - обрада 

-           - ∕∕ -                       - 

пр. вежба             

- вербално 

илустративним 

подстицајима кроз 

разговор, 

објашњавање и 

естетску анализу, 

заједно са ученицима, 

дефинисање и 

проширивање знања 

из области визуелног 

споразумевања  

 ( облицима, 

начинима, улогом, 

средствима и значајем 

); 

- корелација са 

свакодневним 

животом, 

- припрема за час; 

- самостални рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу;  

- естетска анализа и 

самовредновање; 

- перцепција- кроз разговор, питања, дискусије ученици проширују знање до 

сада познатог појма колажа, али и усвајају нови- светлински објекти, њихова 

улога, значај и широка примена; 

- аперцепција и апрецијација- практичан рад са наглашеном 

индивидуалношћу уз примену нових материјала и техника у стварању 

слободне слике маште 

- подстицање интересовања и 

стварање потребе код ученика за 

обилажењем музеја, као и чување 

културних добара и естетског изгледа 

животне средине 

-стварање услова да се упознавањем 

ликовних уметности боље упознају 

природне законитости и друштвене 

појаве 



  

књижевношћу, 

драмским 

уметностима- 

фотографија, филм, 

телевизија, видео; 

- креирање задатка, 

увођење и примена 

савремене технологије 

у настави; 

- прећење, коректура, 

естетска анализа и 

вредновање дечијих 

радова; 

 

4+ 2 

ОБЛИКОВАЊЕ И 

ПРЕБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

- Обликовање 

употребних предмета                               

- обрада 

-  Преобликовање 

употребних предмета                          

- пр. вежба                      

- вербално 

илустративним 

методама уз 

објашњавање, ест. 

анализу и  разговор 

заједно са ученицима 

дефинисати дизајн као 

грану ликовне 

уметности и њену 

утилитарну  и 

естетску функцију; 

- корелацијом са 

свакодневним 

употребним 

предметима ( 

подстаћи на опажање 

истих и креативно и 

естетско 

просуђивање); 

- креирање задатка; 

- праћење, коректура, 

- инерактивни рад- рад у пару, 

у групи или самостални; 

- припрема за час;  

-уводи ученике у  естетску 

анализу и размишљања и 

закључивања на тему 

самовредновања; 

- перцепција- кроз разговор, опажање, ест. анализу дефинише појам дизајна и 

његове основне улоге и значаја; 

- аперцепција- примена обрађеног градива у пракси извођењем задатка- од 

скице у оловци и боји , до реализације у глини и финалног бојења- у једној 

или у другој верзији- слободан избор већ постојећег предмета за даљи процес 

преобликовања у техници по слободном избору 

-арзвијање осетљивости за ликовне и 

визуелне вредноти које се примењују 

у раду и  животу 

- развијање способности за 

препознавање освноних својстава 

савремене уметности 

-мотиваисање ученика на активан 

однос на заштиту и унапређење 

човекове природне и културне 

средине 



  

естетска анализа и 

вредновање; 

Раз Назив теме, број 

часова и 

међупредметне 

компетенције 

Исходи/ по 

завршеној области 

ученик ће бити у 

стању да: 

Садржаји Шифре стандарда Праћење 

начина 

остваривања 

стандарда 

постигнућа: 

основни средњи напредни 
П

Е
Т

И
  
Р

А
З

Р
Е

Д
 

СЛОБОДНО 

РИТМИЧКО 

КОМПОНОВАЊЕ 

 

10 

Познаје и користи 

податке и 

информације као 

изражајне 

могућности за 

остваривање ритма. 

Ритаму структурама природних и 

вештачких материјала: линија, 

облика и боја. Слободан и спонтан 

ритамлинија, боја, облика, мрља. 

Слободно ритмичко компоновање. 

ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1. ЛК.1.3.2. ЛК:1.3.3, ЛК1.3.4. 

 

ЛК:2.1.1., ЛК.2.1.2., ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК:3.1.1., ЛК.3.1.2., 

ЛК.3.2.1, ЛК.3.2.2., 

ЛК.3.2.3., ЛК3.2.4. 

ЛК.3.3.1., ЛК.3.3.2., 

ЛК3.3.3. ЛК.3.3.4. 

 

- Вредновање 

ИОП-а 

- Степен 

ангажованости 

у групи 

-повезивање 

наставних 

садржаја из 

разлитих 

области 

 

-Презентовање 

ученичких 

радова 

поставком 

њихових 

радова на 

паное у виду 

изложби 

-Учениково 

критичко 

мишљење о 

свом раду као 

и о радовима 

других( својих 

другова или 

познатих лик. 

ЛИНИЈА 

 

20 

Познаје и користи 

интезитет линије и 

разне врсте линија. 

Бира адекватан 

садржај 

представљања. 

Лоцира у 

уметничким делима 

линију и ликовним 

језиком је описује. 

Непосредно извлачење линија са 

различитимцртачкимматеријалима, 

на различитимподлогама и 

колажирање. Својства и врсте 

линија Линије у природи. Линија 

као ивица тродимензионалног 

тела. 

ЛК.1.1.1,ЛК.1.1.2,ЛК.1.1.3, 

ЛК.1.2.3,ЛК.1.3.1.ЛК.1.3.2.ЛК:1.3.3,ЛК1.3.4. 

 

ЛК:2.1.1., 

ЛК.2.1.2.,ЛК.2.2.2.,ЛК.2.3.1. 

ЛК:3.1.1.,ЛК.3.1.2.,ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4., 

ЛК.3.3.1.,ЛК.3.3.2., 

ЛК3.3.3., ЛК.3.3.4. 

ОБЛИК 

 

24 

 Бира адекватан 

геомедриски 

садржај да би се 

ликовно 

изразио,опажа 

разлику између 

дводимензионалних 

и 

тродимензионалних 

тела.Уочава 

величине облика и 

Природа и њени облици. Својства - 

карактеристике облика. Врсте 

облика. Основни површински и 

тродимензионални облици. 

Величина облика и међусобни 

однос величина. Додиривање, 

мимоилажење, преклапање, 

прожимање, усецање. 

ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1. ЛК.1.3.2. ЛК:1.3.3, ЛК1.3.4. 

 

ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК.2.2.2.ЛК.2.3.1. ЛК:3.1.1.,ЛК.3.1.2.,ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4., 

ЛК.3.3.1.,ЛК.3.3.2., 

ЛК3.3.3., ЛК.3.3.4. 



  

њихов однос. 

Лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и 

друштвени 

контекст. 

уметника)  

-ученикова 

оспособљеност 

да одабира 

адекватна 

средства( 

медиј) 

материјал, 

технику, 

поступак 

помоћу којих 

ће на најбољи 

начин 

реализовати 

своју одабрану 

идеју 

 

ОРНАМЕНТ 

 

4 

Ученик истражује 

облике који чине 

орнамент, како би 

их имплицирао у 

раду. 

Својства орнамента: ритмичност, 

симетричност и прецизност. 

ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1. ЛК.1.3.2. ЛК:1.3.3, ЛК1.3.4. 

 

ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК.2.2.2.ЛК.2.3.1. ЛК:3.1.1.,ЛК.3.1.2.,ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4., 

ЛК.3.3.1.,ЛК.3.3.2., 

ЛК3.3.3., ЛК.3.3.4. 

СВЕТЛИНСКИ 

ОБЈЕКТИ И 

КОЛАЖ 

 

4 

Одабира адекватан 

садржај да би 

представио неку 

идеју или концепт. 

Образлаже свој рад 

и радове других. 

Светлински објекти и колаж. ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1. ЛК.1.3.2. ЛК:1.3.3, ЛК1.3.4. 

 

 

ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК.2.2.2.ЛК.2.3.1. ЛК:3.1.1.,ЛК.3.1.2.,ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4., 

ЛК.3.3.1.,ЛК.3.3.2., 

ЛК3.3.3., ЛК.3.3.4. 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

4 

Комуницира 

знаковно у свом 

раду,исто 

препознаје у 

другим радовима. 

Визуелно споразумевање. ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1. ЛК.1.3.2. ЛК:1.3.3, ЛК1.3.4. 

 

ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК.2.2.2.ЛК.2.3.1. ЛК:3.1.1.,ЛК.3.1.2.,ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4., 

ЛК.3.3.1.,ЛК.3.3.2., 

ЛК3.3.3., ЛК.3.3.4. 

ОБЛИКОВАЊЕ И 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

6 

Познаје и користи 

(у свом раду) 

основне изражајне 

могућности 

класичних и 

савремених медија, 

техника и 

материјала 

визуелних  умет-

ности.   

Обликовање употребних предмета. 

Преобликовање употребних 

предмета. 

ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1. ЛК.1.3.2. ЛК:1.3.3, ЛК1.3.4. 

 

ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК.2.2.2.ЛК.2.3.1. ЛК:3.1.1.,ЛК.3.1.2.,ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4., 

ЛК.3.3.1.,ЛК.3.3.2., 

ЛК3.3.3., ЛК.3.3.4. 

 



  

Међупредметна  корелација:    

Српски језик, Историја, Музичка култура, Математика, Биологија, Верска настава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци музичке културе 

  

Општи циљ наставе музичке културе јесте развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и 

културе свога и других народа. 

 

Остали циљеви и задаци музичке културе јесу: 

 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања, 

 развијање осетљивости за музичке вредности, 

 неговање способности извођења музике (певање/свирање), 

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

 подстицање стваралачког ангажмана у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање 

музике), 

 развијање критичког мишљења, 

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности, 

 упознавање занимања музичке струке. 

 неговање способности извођења музике певањем и свирањем 

 неговање смисла за колективно музицирање (певање и свирањe ) 

 стицање навике за слушање музичког дела 



  

 развијање способности за доживљај музичког дела 

 развијање способности за разумевање музичког дела 

 развијање критичког мишљења 

 подстицање стваралачког ангажовања ученика 

 развијање музичке креативности 

 развијање способности за импровизацију мелодије 

  

 

Ред.

бр. 

Наставне теме Број 

часова 

по 

теми  

Обрада Остали 

типови 

1.  Певањем и свирањем 

упознајемо музику 

30 25 5 

2.  Слушањем упознајемо 

нова дела композитора 

3 2 1 

3. Шта све чини музику 3 2 1 

  36 29 7 

 

 

 

      Садржај програма 
Број       

часова 

Активности  

ученика 

     Активности 

наставника 

   Начини и поступци 

остваривања 

садржаја 

    Циљеви и задаци 

Извођење музике 

а) Певање песама по 

слуху и са нотног текста 

б) Основе музичке 

писмености 

 

 

37 

- певање песама 

- самосталност 

- изражајност 

- упоређивање 

- наводи 

- комуницира 

-дискутује 

- аудитивна 

- дијалошка 

- демонстративна 

 

- неговање способности 

извођења музике певањем и 

свирањем 

- неговање смисла за 

колективно музицирање 

(певање и свирањe ) 



  

Слушање музике 

а) Слушање вокално-

инструменталних и 

инструменталних 

композиција 

б) Уочити облике: 

музичка реченица 

период 

дводелна песма 

       

       24 

 

Сваки час 

је 

пропраћен 

слушањем 

музике 

 

- слушање музике 

- уочавање 

- начин музичког 

изражавања ( врста 

композиције ) 

- анализира 

- усмерава 

- мотивише 

- аудитивна 

- дијалошка 

- демонстративна 

 

- стицање навике за 

слушање музичког дела 

- развијање способности за 

доживљај музичког дела 

- развијање способности за 

разумевање музичког дела 

- развијање критичког 

мишљења 

Музичко стваралаштво 

а) импровизација 

мелодије на задани текст 

б) импровизација 

мелодије на  

 

 

    11 

- развијање 

способности за 

грађење мелодије 

- креативност 

- изражавање 

- усмерава 

- анализира 

-дискутује 

 

 

 

- дијалошка 

 - демонстративна 

 

 

- подстицање стваралачког 

ангажовања ученика 

- развијање музичке 

креативности 

- развијање способности 

за импровизацију 

мелодије 

 
 

 

 

 

 

Раз Назив теме, 

број часова и 

међупредметне 

компетенције 

Исходи/ по завршеној 

области ученик ће 

бити у стању да: 

Садржаји  

Ученици у усменој 

комуникацији уче и 

увежбавају: 

Шифре стандарда Праћење 

начина 

остваривања 

стандарда 

постигнућа: 

основни средњи напредни 

П
ет

и
  
р

а
зр

ед
 ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

24 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

Препознају основне 

елементе музичке 

писмености.Опишу основне 

карактеристике: музичких 

инструмената, историјско-

стилских периода, 

музичких жанрова, 

народног стваралаштва 

Музичке изражајне 

*  Понављање песама научених у 

претходним разредима. 

*  Ритам,елементи ритма и музички 

метар. 

*  Јеж , З. Гргошевић; Јеж и 

јабука,Зафир Хаџиманов 

*  Скале и арпеђа, Ричард М. Шерман и 

Роберт Б. Шерман 

*  C-dur лествица; 

 МК:1.1.1.  

МК:1.1.2,  

МК:1.2.1. 

МК:1.2.2. 

МК:1.2.3. 

МК:1.2.4. . 

МК:1.3.1, 

МК:1.3.2 

МК:1.4.1 

МК:2.1.1

МК:2.1.2 

МК:2.1.3 

МК:2.2.1. 

МК:2.2.2.  

МК:3.1.1. 

МК:3.1.2.  

МК:3.1.3. 

МК:3.1.4  

МК:3.2.1. 

МК:3.2.2. 

МК:3.2.3.  

МК:3.3.1. 

 МК:3.4.1. 

разговор, 

посматрање, 

десетоминутне 

провере знања,  

тематске провере 

знања, годишња 

провера знања,  



  

 елементе 

Извођачки саставМузичке 

жанровеСрпски музички 

фолклор 

Певају једноставне дечје, 

народне или популарне 

композиције 

Изводе једноставне дечје, 

народне или популарне 

композиције на бар једном 

инструменту 

Направе музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 

Осмисле мање музичке 

целине на основу 

понуђених модела 

Изводе пратеће ритмичке и 

мелодијско-ритмичке 

деонице на направљеним 

музичким инструментима 

Учествују у одабиру музике 

за дати жанровски и 

историјски контекст 

 

До, ре, ми, песма из филма „Моје 

песме, моји снови“,  

Ричард Роџерс 

*„Повела је Јела”, песма из Србије; 

Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, 

„Повела је Јела” 

*„Повела је Јела”, песма из Србије;Ст. 

Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Повела 

је Јела”;Натурали 7: Feel it (Осети), 

beatbox 

*Девојачко коло, народна песма из 

Србије; 

Ој, девојко, коло 

* Ћај, Ћиро, српска народна песма;Игра 

медведића,Виноградов 

* Пред Сенкином кућом, староградска 

песма 

* Ти једина, народна песма из 

Војводине; 

* Ти једина, народна песма из 

Војводине; 

* На ливади, М. Милојевић; 

* Нек свуд љубав сја, песма из Белгије 

* Птице се враћају, песма из Немачке 

* Птице се враћају, песма из Немачке; 

* На студенцу, Б. Трудић 

* Све је пошло наопачке, Миодраг Илић 

Бели 

* Оглас, Дејан Деспић; 

*’Оће јежа, народна песма из Србије; 

*’Оће јежа, народна песма из Србије; 

* Дед поиграј, медо, народна песма из 

Србије; 

* Певање омиљених песама за крај 

полугодишта – заједничко музицирање 

*Ветар дува,М. Глинка; 

* Сумрак, Лудвиг ван Бетовен; 

* Химна светом Сави 

* Завичај, народна песма из Србије; 

* Сад зиме више нема, песма из 

Италије; 

МК:1.4.2 

МК:1.4.3. 

МК:1.4.4 

МК:3.4.2. 

МК:3.4.3.  



  

* Рум тум тум, традиционална полка, 

Аустрија; 

* Подморски рај, Алан Менкен  

* Банаћанско коло, народна песма 

* Шкрипи ђерам, народна песма из 

Војводине 

* Веверица, Константин Бабић 

* Пролеће у шуми 

*Мачји канон, песма из Француске 

* Зелени гај, песма из Чешке; 

* Хај хо,Френк Черчил 

* Слатка песма,Драгана Михајловић-

Бокан 

* Школа и љубав, Ана Глумац 

* Круна од нота, Марина Проле 

* Школа и љубав, Круна од нота 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТ

И 

18 

-комуникација 

-решавање 

проблема 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 Извођење музике на инструментима     Слушање, 

разговор, 

посматрање,  
 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

20 

-рад са 

подацима и 

информацијама 

-сарадња 

-компетенција за 

учење 

-објашњава својим 

речима утиске о 

слушаном делу 

-разликује одабране 

звикове и тонове 

-поштује договорена 

правила понашања 

приликом слушања 

музике 

Пета руковет, Стеван Стојановић 

Мокрањац 

* Народна традиција;Светлана 

Стевић-Вукосављевић: Седам сати 

удара, Бела вило („Бела вило“, „Девојка 

се сунцу противила“); Ој, девојко, коло 

* Стилизација народних 

мелодија;Чаробна фрула, 

 Бора Дугић; Војвођанска свита,Јован 

Јовичић 

* Српска уметничка музика; 

Коштана, „Велика чочечка игра”,П. 

     разговор, 

посматрање, 

десетоминутне 

провере знања,  
 



  

Коњовић 

* Српска уметничка музика; 

Коштана, „Велика чочечка игра”,П. 

Коњовић 

* На студенцу, Б. Трудић; 

Песма гондолијера оп. 19 бр. 6, 

Ф. Менделсон 

* Седам балканских игара, (одломак), 

Марко Тајчевић 

* Народна ношња;Бела вило,Светлана 

С. Вукосављевић; 

Седам сати удара,Светлана 

С.Вукосављевић; 

Чаробна фрула,  Бора Дугић Ој , 

девојко, коло 

* Гајане, „Игра сабљама”, Арам 

Хачатурјан  

* Мала ноћна музика, 1. и 3. став, В. А. 

Моцарт 

* Годишња доба, „Пролеће”, Антонио 

Вивалди 

* Сонатина,  

G-dur, оп. 49, „Менует“ Лудвиг ван 

Бетовен 

* Влтава, (одломак), Беджих Сметана 

* Српске народне песме и игре 

* Охридска легенда, „Грлица”, Стеван 

Христић 

* Седам балканских игара, , 

М.Тајчевић;Пета руковет 

Ст. Ст. Мокрањац; Коштана, „Велика 

чочечка игра“, П. Коњовић;  Охридска 

легенда, „Грлица“, С. Христић 

* Лирске свите, „Пролеће”, Едвард 

Григ 

* Хумореска Ges-dur, оп. 101, број 7, 

Антоњин Дворжак 

* Српска уметничка музика 

* Слике са изложбе, (избор), 

Модест Мусоргски 

* Европска уметничка музика 



  

* Европска уметничка музика;Годишња 

доба, „Пролеће“, А. Вивалди;Мала 

ноћна музика, 1. и 3. став, В. А. 

Моцарт;Сонатина G-dur оп. 49, 

„Менует“, Л. в.Бетовен 

* Европска уметничка 

музика;Хумореска Ges-dur оп. 101, број 

7, А. Дворжак;Лирске свите, 

„Пролеће“, Едвард Григ; 

Влтава, Б. Сметана;Гајане, „Игра 

сабљама“, А. Хачатурјан; 

Слике са изложбе-Модест Мусоргски 

* Обнављање градива петог разреда 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 
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-рад са 

подацима и 

информацијама 

-сарадња 

-компетенција за 

учење 

Певају једноставне дечје, 

народне или популарне 

композиције 

Изводе једноставне дечје, 

народне или популарне 

композиције на бар једном 

инструменту 

Направе музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 

Осмисле мање музичке 

целине на основу 

понуђених модела 

Изводе пратеће ритмичке и 

мелодијско-ритмичке 

деонице на направљеним 

музичким инструментима 

Учествују у одабиру музике 

за дати жанровски и 

историјски контекст 

 

*  Понављање песама научених у 

претходним разредима. 

*  Ритам,елементи ритма и музички 

метар. 

*  Јеж , З. Гргошевић; Јеж и 

јабука,Зафир Хаџиманов 

*  Скале и арпеђа, Ричард М. Шерман и 

Роберт Б. Шерман 

*  C-dur лествица; 

До, ре, ми, песма из филма „Моје 

песме, моји снови“,  

Ричард Роџерс 

* „Повела је Јела”, песма из Србије; 

Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, 

„Повела је Јела” 

*Девојачко коло, народна песма из 

Србије; 

Ој, девојко, коло 

* Ћај, Ћиро, српска народна песма;Игра 

медведића,Виноградов 

* Пред Сенкином кућом, староградска 

песма 

* Ти једина, народна песма из 

Војводине; 

* На ливади, М. Милојевић; 

* Нек свуд љубав сја, песма из Белгије 

* Птице се враћају, песма из Немачке 

* Птице се враћају, песма из Немачке; 

   Слуђање, 

разговор, 

посматрање,  



  

* На студенцу, Б. Трудић 

* Све је пошло наопачке, Миодраг Илић 

Бели 

* Оглас, Дејан Деспић; 

*’Оће јежа, народна песма из Србије; 

* Дед поиграј, медо, народна песма из 

Србије; 

* Певање омиљених песама за крај 

полугодишта – заједничко музицирање 

*Ветар дува,М. Глинка; 

* Сумрак, Лудвиг ван Бетовен; 

* Химна светом Сави 

* Завичај, народна песма из Србије; 

* Сад зиме више нема, песма из 

Италије; 

* Рум тум тум, традиционална полка, 

Аустрија; 

* Подморски рај, Алан Менкен  

* Банаћанско коло, народна песма 

* Шкрипи ђерам, народна песма из 

Војводине 

* Веверица, Константин Бабић 

* Пролеће у шуми 

*Мачји канон, песма из Француске 

* Зелени гај, песма из Чешке; 

* Хај хо,Френк Черчил 

* Слатка песма,Драгана Михајловић-

Бокан 

* Школа и љубав, Ана Глумац 

* Круна од нота, Марина Проле 

* Школа и љубав, Круна од нота 
 

 

Међупредметна  корелација:   Српски језик, Веронаука, Историја, Страни језици 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

 

Циљеви   и   задаци    

           Циљ   изучавања   наставног предмета Историја је  културни  напредак  и  хуманистички  развој   ученика.Циљ   наставе  

Историје  је  и   да допринесе  разумевању  историјског  простора и  времена   и  историјских  процеса  и  токова ,као  и  развијању  

националног , европског  и  светског  идентитета и  духа  толеранције  код  ученика. 

               Задаци  настеве  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. 

Оперативни  задаци:     

           -резумевање  појма  прошлости, 

           -упознавање  начина  и  значаја  проучавања  прошлости, 



  

           -разумевање  основних  одлика  праисторије  и  старог  века, 

           -разумевање основних  временских  одредница (деценија,век,миленијум ) 

           -оспособљавање  за  коришћење историјске  карте, 

           -стицање  знања  о  догађајима и личностима  који  су  обележили  епоху  старог  века, 

           -упознавање  основних  одлика  античке  културе.                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Историја Разред: Пети 

Циљ  Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 
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Садржај теме 

 Број 

часова 

Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелациј

а 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања Ук 
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Рб. Наставна тема Укупно  Обрада Утврђивање Остали 

типови часа 

1 Основи проучавања прошлости 5 2 3  

2 Праисторија 3 1 1 1 

3 Стари исток 5 3 1 1 

4 Античка Грчка 12 5 4 3 

5 Антички Рим 11 5 3 3 
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Основни садржаји 

 

Појам прошлости и историја као 

наука о прошлости људског 

друштва. 
Хронологија -рачунање времена. 
Подела прошлости и периодизација 

историје. 
Историјски извори - дефиниција, 

основна подела и установе у којима 

се чувају. 

Проширени сапржаји 

Сродне науке и помоћне историјске 

науке. 
Историја око нас. 
Историјско наслеђе -тековине. 

5 2 3  -разликује основне 

временске одреднице 

(годину, деценију, век, 

миленијум, еру); 
- лоцира одређену временску 

одредницу на временској 

ленти; 
- разликује начине рачунања 

времена у прошлости и 

садашњости; 
- именује периоде 

прошлости и историјске 

периоде и наведе граничне 

догађаје; 
- разврста историјске изворе 

према њиховој основној 

подели; 
повеже врсте историјских 

извора са установама у којима 

се чувају (архив, музеј, 

библиотека); 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 

Географија, 

верска 

настава, 

српски језик 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

-израда 

есеја, ПП 

презентација 

-

учествовање 

у пројектима 
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Основни садржаји 

 
Основне одлике праисторије 

(начин живота људи, проналасци). 

Подела праисторије (камено, 

метално доба). 

 

Проширени сапржаји 

 
Најважнији праисторијски 

локалитети у Европи и Србији (Ласко, 

Алтамира, Лепенски Вир, Винча...). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 1 1 - наведе главне проналаске и 

опише њихов утицај на 

начин живота људи у 

праисторији; 
разликује основне одлике 

каменог и металног доба; 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

Географија, 

ликовна 

култура, 

српски језик 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

-израда 

есеја, ПП 

презентација 

-

учествовање 

у пројектима 
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Основни садржаји 

 

Појам Старог истока - географске 

одлике, најзначајније цивили- 

зације (Месопотамија, Египат, 

Јудеја, Феникија). 
Друштвени односи (робовласничко 

и теократско друштво) и др- жавно 

уређење (монархија - 

царства/краљевства) у цивилизаци- 

јама Старог истока. 
Основне одлике привреде и 

свакодневни живот - обичаји, зани- 

мања, култура исхране и 

становања. 
Култура и историјско наслеђе 

народа Старог истока - религија 

(монотеизам и политеизам), писмо, 

књижевност, уметност, на- ука, 

цивилизацијске тековине 

(математика, архитектура, кален- 

дар, иригациони систем, 

саобраћајна средства, медицина, 

зако- ни...). 

Проширени садржаји  

Специфичности египатске 

религије. 
Специфичности религија 

цивилизација Месопотамије. 
Основне одлике јудаизма. 
Најважније цивилизације Далеког 

истока (Индија, Кина). 

5 3 1 1 - лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 

државе Старог истока; 

- користећи историјску карту, 

доведе у везу особине рељефа и 

климе са настанком 

цивилизација Старог истока; 

- одреди место припадника 

друштвене групе на графичком 

при- казу хијерархије 

заједнице; 

- пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева на Старом 

истоку; 

- наведе најважније одлике 

државног уређења 

цивилизација Старог истока; 

- идентификује основна 

обележја и значај религије у 

цивилиза- цијама Старог 

истока; 

- разликује врсте писама 

цивилизација Старог истока; 

- илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа народа 

Старог истока на савремени 

свет; 

- користећи дату информацију 

или ленту времена, смести 

историј- ску појаву, догађај и 

личност у одговарајући 

миленијум или век; 

- изложи, у усменом или 

писаном облику, историјске 

догађаје исправним 

хронолошким редоследом; 

- прикупи и прикаже податке 

из различитих извора 

информација везаних за 

одређену историјску тему; 
-визуелне и текстуалне 

информације повеже са 

одговарајућим историјским 

периодом или цивилизацијом; 

 

 Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

 

Географија, 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска 

настава 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

-израда 

есеја, ПП 

презентација 

-

учествовање 

у пројектима 



  

А
н

ти
ч
к
а 

Г
р
ч

к
а 

Основни садржаји 

 

Појам античке Грчке - географске 

одлике. 
Најстарији период грчке историје 

(Критска и Микенска цивили- 

зација). 
Грчки митови (појам, примери) и 

хомерски епови. 
Колонизација и основне одлике 

привреде. 
Полиси - Спарта и Атина (појам 

полиса, структура друштва, др- 

жавно уређење). 
Грчко-персијски ратови. 
Пелопонески рат - узроци и 

последице. 
Култура и свакодневни живот 

(религија, олимпијске игре, мито- 

логија, уметност, наука, обичаји, 

занимања). 
Хеленистичко доба и његова 

култура. 
Историјско наслеђе (институције, 

закони, књижевност, позори- ште, 

филозофија, демократија, 

медицина, уметност, архитектура, 

беседништво, олимпијске игре). 

Проширени садржаји 

 
Пелопонески рат (ток рата, 

најважнији догађаји и личности). 

Најистакнутије личности: Драконт, 

Перикле, Филип II, Аристотел, 

Архимед... 
Грчка митологија, пантеон. 
Седам светских чуда античког доба. 

1

2 

5 4 3 - опише особености природних 

услова и географског положаја 

античке Грчке; 

- лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 

државе античке Грчке; 

- приказује друштвену 

структуру и државно уређење 

грчких по- лиса на примеру 

Спарте и Атине; 

- пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у античкој 

Грчкој; 

- идентификује узроке и 

последице грчко-персијских 

ратова и Пелопонеског рата; 

- истражи основна обележја и 

значај религије старих Грка; 

- разликује легенде и митове од 

историјских чињеница; 

- наведе значај и последице 

освајања Александра Великог; 

- илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античке 

Грчке и хеленистичког доба на 

савремени свет; 

- користећи дату информацију 

или ленту времена, смести 

историјску појаву, догађај и 

личност из историје античке 

Грчке и хеленизма у 

одговарајући миленијум, век 

или деценију; 

- израчуна временску 

удаљеност између појединих 

догађаја; 

-користи основне историјске 

појмове; 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

Географија, 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

грађанско 

васпитање, 

информатика 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

-израда 

есеја, ПП 

презентација 

-

учествовање 

у пројектима 
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Основни садржаји 

 
Појам античког Рима - географске 

одлике и периодизација. Оснивање 

Рима (легенда о Ромулу и Рему). 
Структура друштва и уређење 

Римске републике. 
Ширење Римске државе (освајања 

и провинције, привреда). 
Рим у доба царства - принципат и 

доминат. 
Култура и свакодневни живот 

(религија, уметност, наука, обича- 

ји, занимања). 
Хришћанство - појава и ширење. 
Пад Западног римског царства 

(почетак Велике сеобе народа, 

подела царства и пад Западног 

царства). 
Историјско наслеђе (абецеда, 

календар, медицина, уметност, ар- 

хитектура, путеви, водовод, 

канализација, терме, римски броје- 

ви, хришћанство, римско наслеђе 

на територији Србије). 

Проширени садржаји  

Етрурци. 
Римска војска. 
Римски градови на територији 

Србије. 
Најистакнутије личности: 

Ханибал, Цицерон, Јулије Цезар, 

Кле- опатра, Октавијан Август, 

Константин Велики...). 
Римски пантеон. 
Гладијаторске борбе. 
 

 

 

 

 

1

1 

5 3 3 - лоцира на историјској 

карти простор настанка и 

ширења Римске државе; 
- наведе основне разлике 

између античке римске 

републике и царства; 
- разликује узроке од 

последиц најзначајнијих 

догађаја у исто рији 

античког Рима; 
- истражи основна обележја 

и значај религије античког 

Рима; 
- илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних достигнућа 

античког Рима на савремени 

свет; 
- пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у 

античком Риму; 
- наведе најзначајније 

последице настанка и 

ширења хришћан- ства; 
- лоцира на карти 

најважније римске 

локалитете на територији 

Србије; 
-користећи дату информацију 

или ленту времена, смести 

историјску појаву, догађај и 

личност из историје античког 

Рима у одговарајући 

миленијум, век или деценију. 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:дијалошко-

монолошка, 

демонстрација, рад на 

тксту. 

Активност наставника: 

наставник описује, 

објашњава, демонстрира, 

води и усмерава ток часа, 

мотивише ученике да 

истражују, анализирају и  

изводе закључке, оцењује 

ученике. 

Активности ученика: 

ученици слушају, 

постављају питања, дају 

одговоре, записују 

најважније, истражују, 

анализирају,   изводе 

закључке. 

 

Географија, 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска 

настава, 

информатика 

-усмено 

испитивање 

-тест знања 

-активност 

на часу-

учествовање 

у разговору 

-

учествовање 

у групном 

или раду у 

пару 

-израда 

есеја, ПП 

презентација 

-

учествовање 

у пројектима 



  

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Сврха програма Географије 

Географија је обавезан наставни предмет и изучава се  у другом образовном циклусу обавезног образовања и васпитања. 

Географска знања су  значајна компонента опште културе сваког човека. Ученици кроз овај предмет упознају основне објекте, 

појаве и процесе у простору, њихове узрочно – последичне везе и на основу тога изграђују сопствено географско мишљење о  свом 

завичају, држави,континенту и свету као целини. Настава Географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на 

терену и самостално  проналазе и анализирају  изворе географских информација. Кроз стечена знања ученици изграђују свест о 

значају свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи и формирају одговоран однос према животној средини. Улога 

Географије огледа се и у  развијању толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 

Циљеви и задаци Географије 
Настава Географије доприноси: 

-упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу, 

- разумевање узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу, 

-картографској писмености и коришћењу географске карте у свакодневном животу , 

-развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и прцеса  у простору и времену, 

-стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима, 

-разумевању потреба  очувања, унапређења и заштите  Земљиних сфераи комплексне географске средине у којој егзистира и човек, 

-упознавање основних географских одлика Европе, њених регија и држава, 

-упознавање са комплементарношћу и регионалним разликама  планетарног света, 

-развијању ставова о превентиви,  заштити, унапређењу животне средине, 

-развијању толеранције, постојања и припадности мултиетничком , мултијезичком и  мултикултурном свету, 

-развијању способности  за активно стицање и примену  знања  из географије кроз самостално учење и  истраживање. 

         

Редни 

број 
                   НАСТАВНА ТЕМА Обрада  Утврђивање 

 

Систематизација 

 

Остали 

видови 
Укупно 

1 Увод у Географију 1    1 

2 Васиона и Земља 2 2 1 1 6 

3 Географска карта 4 2  1 7 

4 Планета Земља- Земљина кретања 2   1 3 

5 Планета Земља-Унутрашња грађа и 6 2  2 10 



  

 рељеф Земље   

6 Планета Земља- Ваздушни  омотач 

Земље          
 

5 

 

 
 2 

7 

 

 Годишња систематизација 
  2  2 

                                           

           УКУПНО 
 

20 

 

6 
3 7 

 

36 

 
 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 1.   Увод 1 

-слушају,  

-упоређују,  

-утврђују календар 

усмерава 

  -дијалошка 
Да упознају наставни предмет, 

поделу и значај изучавања 

2. Васиона и 

Земља 
6 

-раде иницијални 

тест,слушају,посма

трају, разговор- 

користећи већ 

стечена знања 

-објашњава 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише—

проверава 

-упућује на изворе 

стицања знања 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона, 

илустрационо-

демонстрационе 

-тестуална 

-систематизација градива 

усвојеног у претходној школској 

години  

-да стекну представу о васиони 

и васионским телима,Сунчевом 

систему,његовом постанку,као и 

о месту и постанку Земље као 

планете, у Сунчевом систему 

3 Географска 

карта 
7 

- слушају, 

посматрају, 

разговор, 

самостално 

-демонстрира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-  дијалошка,   

демонстративна, 

илустративна,пра

ктични рад, 

- да упознају  и разумеју појаве 

и процесе у географском 

омотачу Земље и у непосредном 

окружењу, као и њихову 



  

приказују и 

израђују, 

практично 

примењују и врше 

корелацију на 

часовима 

техничког 

образовања 

иматематике,  

упоређују, 

демонстрирају , 

уочавајуописују, 

упоређују, 

истражују, уочавају 

утицај Атмосфере 

на живи и неживи 

свет у природи , 

користећи знања из  

биологије и 

примењујући своја 

стечена из 

географије  у 

биологији, читају, 

анализирају, 

израђују дијаграме; 

пишу , читају и 

анализирају 

реферате и 

самосталне 

радове,самстално 

проналазе и 

анализирају 

географке 

информације 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

индивидуални 

рад, тимски рад, 

илустративна 

- дијалошка,   

демонстративна, 

илустративна, 

тимски рад, 

индивидуални, 

групни, 

истраживачки, 

теренски рад, 

интерактивна, 

илустративна, 

текстуална 

међусобну условљеност, 

-да разумеју и схвате 

комплексну повезаност човека и 

природе, 

-да изграђују свест о значају  

заштите свих геосфера као 

еколошког оквира за живот на 

Земљи и формирање одговорног 

односа према животној средини, 

-да развију естетска опажања  и  

осећања  проучавањем и 

упознавањем  природних  и 

других феномена у геопростору 

и локалној средини. 



  

4.Планета Земља- 

Земљина кретања 
3 

- слушају, 

посматрају, 

разговор, описују, 

упоређују, уочавају 

и демонстрирају 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-монолошка, 

дијалошка,   

демонстрациона, 

илустративна, 

рад у групама, 

тимовима, 

тестуална 

- да упознају  и стекну 

представу о кретањима Земље и 

последицама које се јављају због 

њених кретања,                  - да 

разумеју смену годишњих доба, 

смену топлотних појасева и 

неједнако трајање обданице и 

ноћи у току године 

5.Планета Земља 

– Унутрашња 

грађа и рељеф 

Земље 

10 

- слушају, 

посматрају, 

разговор, описују, 

упоређују, уочавају 

и демонстрирају 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-монолошка, 

дијалошка,   

демонстрациона, 

илустративна, 

рад у групама, 

тимовима 

- да упознају  и стекну 

представу о унутрашњој грађи 

Земље и рељефу Земљине 

површине   

- да схвате настанак облика 

рељефа и науче њихову 

класификацију           

6.Планета Земља 

– Ваздушни 

омотач Земље 

7 

- слушају, 

посматрају, 

разговор, описују, 

упоређују, уочавају 

и демонстрирају 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-монолошка, 

дијалошка,   

демонстрациона, 

илустративна, 

рад у групама, 

тимовима 

- да упознају  и стекну 

представу о Атмосфери 

- да усвоје класификацију 

климатских елемената и фактора 

- да схвате последице загађења 

атмосфере   и значај мера за њен 

опоравак 

Систематизација 2 раде исходни тест 

-објашњава 

-усмерава 

 

-дијалошка 

-тестуална 

-систенатизација градива 

усвојеног у протеклој школској 

години 

 
 

 

Раз Назив теме и Исходи Садржаји Шифре стандарда Праћење начина 



  

број часова основни средњи напредни остваривања 

стандарда 

постигнућа: 
П

ет
и

 р
а

зр
ед

 
Човек и 

географија - 2 

часа 

- Упознавање са 
предметом 
проучавања 
географије, њеном 
поделом и значајем. 

- Развијање сазнајне 
мотивације и 
подстицање 
спремности за 
учењем, 
вредновањем и 
неговањем знања. 

- Подстицање 
радозналости у 
препознавању и 
описивању 
географских појава. 

- Повезивање 
стечених знања и 
животноискуствених 
знања. 

-    Зна задатак 
проучавања географије.  
-    Препознаје развојни 
пут географије као 
науке.  
-    Схвата велику 
заинтересованост 
старих народа за 
проучавањем Земље и 
осталих небеских тела.  
-    Схвата позитивне и 

На првом часу географије 

наставник уводи ученике у 

наставни предмет, упознаје их 

са циљевима и задацима, 

поделом и значајем 

географије. На часу је 

неопходно упознати ученике 

са садржајем наставног 

програма и дати им јасна 

упутства за рад. 

 

ГЕ 1.2.3 

ГЕ 1.3.1 

ГЕ 

2.1.3 

ГЕ 

2.4.2 

 Усмено 

одговарање, 

контролни 

задаци, квизови, 

питалице, 

занимљива 

географија 



  

негативне утицаје 
човека на планету 
Земљу 
-    Разликује и именује 
географске дисциплине. 
-    Уочава повезаност 
географије са осталим 
научним 
дисциплинама. 
-    Разуме обострану 
зависност природе и 
људског друштва.  
-    Уочава значај 

географије за развој 

људског друштва. 

 

Васиона и 

васионска 

тела - 2+1 - 3 

часа 

- Усвајање знања о 

Васиони и 

васионским телима, 

њиховим основним 

одликама. 

- Развијањее 

способности 

уочавања основних 

својстава објеката, 

појава и процеса, 

њихове повезаности 

и условљености. 

- Развијање 

моторичких 

способности уз 

коришћење 

материјала, прибора 

Ову тему чине најосновнија 

астрономска и математичко-

географска знања о васиони, 

Сунчевом систему и небеским 

телима Сунчевог система. 

Кроз ову наставну тему 

потребно је информисати 

ученике о основним 

особинама небеских тела.  

 

ГЕ 1.2.1 

ГЕ 1.2.2 

ГЕ 

2.2.1 

ГЕ 

2.2.2 

ГЕ 3.2.1 



  

и алатаза израду 

једноставних 

модела и 

креативног 

изражавања. 

- Подстицање и 

развијање основних 

елеменаталогичког 

мишљења и 

развијање 

географског начина 

мишљења. 

- Именује васионска 
тела: звезде, 
планете, сателите, 
метеоре, астероиде 

- Разликује појмове: 
Васиона, Сунчев 
систем, светлосна 
година.  

- Препознаје и описује 
васионска тела.  

- Успоставља везу 
периодичних појава 
на Земљи и на небу и 
успоставља каузалне 
везе са Земљиним 
кретањима.      

- Схвата положај 
Земље у Сунчевом 
систему и њену 
јединственост у 
односу на остале 
планете 



  

- Уме да објасни значај 
Сунца за развој живог 
света на Земљи.  

- Препознаје и именује 
Месечеве мене.  

- Сагледава значај 
појединих небеских 
тела у оријентацији.  

 

Планета 

Земља - 3 + 1 + 

1 - 5 часова 

Стицање знања о 

облику и величини 

планете Земље 

- Стицање знања о 

распореду копнених и 

водених површина на 

планети Земљи, 

њиховој величини и 

називима 

- Стицање знања о 

основним 

законитостима 

положаја и кретања 

Земље у Васиони. 

- Спознаја Земљине 

ротације, 

револуције и 

последице њених 

кретања. 

- Разумевање 

привидног дневног 

кретања Сунца и 

стварног кретања 

Земље. 

- Схватање 

Ову тему чине најосновнија 

знања  облику и величини 

планете Земље, њеној 

површини и кретањима. 

 

ГЕ 1.2.1 

ГЕ 1.2.2 

ГЕ 1.1.2 

ГЕ 

2.2.1 

ГЕ 

2.2.2 

 

ГЕ 3.2.1 



  

распореда 

топлотних појасева 

и природних зона 

на Земљи и услова 

за живот људи на 

тим просторима. 

- Разумевање 

узрочно-

последичне 

повезаности појава 

и процеса у 

географском 

омотачу 

условљених 

кретањима Земље. 

- Описује обртање 
Земље око своје осе – 
ротација.          

- Дефинише и разуме 
Земљину замишљену 
осу.  

- Изводи једноставни 
оглед о доказу 
кретања Земље.     

- Описује последице 
Ротације.  

- Објашљава 
последице Земљине 
Ротације 

- Разуме појам локално 
време.  

- Описује привидно 
кретање Сунца по 
небеском своду у 



  

току дана и току 
године.      

- Уме да направи 
једноставан модел 
телуријума и помоћу 
њега изведе оглед о 
револуцији Земље.  

- Објашњава узроке 
неједнаке дужине 
обданице и ноћи у 
токудана и у току 
године.    

- Именује топлотне 
појасеве и уме да 
одреди положај 
топлотних појасева на 
географској карти и 
на глобусу 

- Разликује појмове: 
зора, јутро, подне, 
вече, ноћ, обданица, 
оса, полови, 
упоредници, 
подневци, Екватор, 
повратници, 
поларници.  

-  Разликује и 

објашњава 

простирање и значај 

појмова: зора, јутро, 

подне, вече, ноћ, 

обданица, оса, 

полови,    

    упоредници, 

подневци, Екватор, 



  

повратници, 

поларници. 

 

Унутрашња 

грађа и рељеф 

Земље - 5 + 1 + 

1 - 7 часова 

Стицање знања о 

настанку планете 

Земље 

- Овладавање 

основним знањима 

о грађи Земље и 

Земљине коре, 

врстама стена и 

изгледу Земљине 

површине, настанку 

и обликовању 

рељефа, силама које 

утичу на 

формирање облика 

рељефа. 

- Дефинисање и 

разумевање 

основних .појмова – 

континент, рељеф, 

планина, котлина, 

речна долина, ада, 

алувијална раван, 

дина, клиф, цирк, 

вртача, пећина ... 

- Разумевање 

узрочно – 

последичне 

повезаности појава 

и процеса у 

географском 

омотачу. 

Кроз реализацију часова 

предвиђених за ову наставну 

тему, ученици ће се упознати 

са настанком планете Земље, 

њеном унутрашњом грађом, 

унутрашњим и спољашњим 

силама и њиховим 

међусобним колизионим 

дејствима која резултирају 

различитим облицима рељефа. 

 

 

ГЕ 1.2.2 

ГЕ 1.1.3 

ГЕ 

2.2.2 

ГЕ 

2.1.3 

ГЕ 3.1.1 

ГЕ 3.2.2 



  

- Развијање 

способности 

посматрања, 

самосталног учења 

и истраживања. 

- Препознаје 
унутрашњу грађу 
земље и на слици 
или моделу именује 
Земљине сфере.  

- Именује стене које 
улазе у састав 
Земљине коре 
(магматске, 
седиментне, 
метаморфне. 

- Зна шта су фосили и 
њихову намену. 

- Схвата и објашњава 
значај фосила у 
стратографским 
истраживањима.           

- Разуме појам 
литосферних плоча и 
њихових кретања. 

- Објашњава појаву 
кретања 
литосферних плоча и 
условљеност 
кретањем магме.  

- Именује унутрашње 
силе Земље 
(Земљина 
гравитација, 
унутрашња топлота 



  

Земље. 
- Описује утицај 

Земљиних сила на 
формирање рељефа.  

- Објашњава појмове 
раседања и 
набирања рељефа. 

- Разликује и 
објашњава појам 
вулканизма  
земљотреса и 
вулканске ерупције.  

- Разликује веначне и 
громадне планине и 
наводи њихове 
одлике.  

- Именује спољашње 
силе (ветар,  вода,  
лед).  

- Описује утицај на 
обликовање рељефа 
радом спољашњих 
сила.           

- Разликује и 
објашњава ерозивне 
и акумулативне 
облике рељефа.  

- Уме да направи 
моделе бора, 
раседа, вулкана, 
облика рељефа.  

-  Уме да користи 

различите изворе 

информација у циљу 

праћења и 



  

сагледавања 

географских процеса 

у  унутрашњој грађи и 

рељефу Земље 

 

Атмосфера - 3 

+ 1 +1 - 5 

часова 

- Стицање знања о 
ваздушном омотачу 
Земље – атмосфери, 
њеном саставу, 
структури и значају. 

- Разумевање појава 
и процеса који се 
одвијају у 
приземном слоју 
атмосфере и 
њихових узрочно – 
последичних веза. 

- Упознавање 
климатских 
елемената и 
фактора који утичу 
на климу. 

- Развијање 
способности 
уочавања основних 
одлика главних 
климатских типова и 
њихове 
заступљености на 
Земљи. 

- Уочавање и 
разумевање 
разлика у начину 
живота и рада људи 
на Земљи 

Реализујући ову наставну тему 

ученици стичу корисна знања 

о појавама у атмосфери која су 

изузетно важна и применљива 

у свакодневном животу. 

Поред састава и структуре 

атмосфере, усвајају се знања о 

метеоролошким елементима, 

начинима праћења времена и 

постојања различитих 

климатских области на 

Планети. Ученици се 

оспособљавају да препознају 

основне карактеристике 

појединих клима. 

 

ГЕ 1.2.3 ГЕ 

2.2.2 

ГЕ 

2.1.3 

ГЕ 3.1.1 

ГЕ 3.2.2 



  

условљених 
различитим 
типовима климе. 

- Разумевање 
последица 
негативног утицаја 
човека на 
атмосферу, 
глобално 
загрејавање, 
уништавање 
озонског омотача, 
киселе кише и 
потреба заштите 
атмосфере од 
загађивања. 

- Именује слојеве 
атмосфере и 
описује њихове 
одлике.              

- Описује одлике 
тропосфере.  

- Наводи састав 
атмосфере и 
највеће загађиваче.     

- Објашњава значај 
атмосфере за 
опстанак живог 
света на Земљи.  

- Разликује појмове 
време и клима.  

- Именује временске 
или метеоролошке 
елементе и описује 
их.  



  

- Објашњава 
међусобну 
условљеност 
метеоролошких 
елемената 

- Разуме значај 
временске прогнозе 
за човека и његову 
делатност.        

- Уме да се служи 
мерним 
инструментима 
(термометар, 
ветроказ, 
барометар.  

- Анализира табеле, 
клима-дијаграме и 
доноси  закључке о 
стању временским 
прилика. 

- Разликује 

позитивне и 

негативне утицаје 

на климатске 

прилике и 

климатске 

промене на 

локалном и  

      глобалном нивоу. 

 

Хидросфера - 

7 + 3 -10 

часова 

- Зна однос копнених и 
водених површина 

- Препознаје појам 
Светско море и 
дефинише мање 

Програмом је предвиђена 

обрада географских садржаја 

који се односе на воде на 

Земљи. Кроз ову тематску 

ГЕ 1.1.3 

ГЕ 1.2.3 

ГЕ 

2.2.2 

ГЕ 

2.1.3 

ГЕ 3.2.2 

ГЕ 3.1.1 



  

водене површине. 
- Именује и на 

географској карти 
одређуј простирање 
океана и мора. 

- Описује облике 
разуђености обала и 
препознаје их на 
географској карти. 

- Наводи и описује 
својства морске воде. 

- Објашњава значај 
мора за људе и 
њихове делатности. 

- Разликује речну 
мрежу, речни систем 
и речни слив. 

- Препознаје облике 
појављивања воде на 
копну, њихова 
својства и 
распрострањеност и 
значај. 

- Објашњава шподелу 
језера према начину 
постанка њихових 
басена и значај 
језера. 

- Препознаје на 
географској карти 
највеће реке и језера 
на свету. 

- На немој карти 
означава океане, 
већа мора, заливе и 

целину потребно је истаћи 

облике појављивања, основне 

одлике и распрострањеност 

вода на Земљи, као и њихов 

значај. 

 



  

остале облике 
хоризонталне 
разуђености, реке, 
језера и развођа. 

- Разликује позитивне 
и негативне утицаје, 
глобалне и локалне 
последице човековог 
деловања на 
хидросферу и 
именује загађиваче 
воде. 

- Разуме важност и 
значај личног учешћа 
у заштити природе, 
обнови и 
унапређивању вода и 
животне средине. 

- Примена знања у 
различитим 
животним 
ситуацијама (игра, 
учење, опасности, 
излети). 

 

Биосфера  1 +1 

-2 часова 
- Разуме утицај климе, 

рељефа земљишта и 
човека на 
распрострањеност 
живог света на 
Земљи. 

- Разуме узрочно – 
последичну везу 
природних и 
друштвних појава и 

Програмом је предвиђена 

обрада географских садржаја 

који се односе на биљни и 

животињски свет на Земљи. 

Кроз ову тематску целину 

потребно је истаћи одлике 

биљног и животињског света, 

њихову хоризонталну и 

вертикалну распрострањеност, 

основне биљне заједнице на 

ГЕ 1.1.3 

ГЕ 1.2.3 

ГЕ 

2.2.2 

ГЕ 

2.1.3 

ГЕ 3.2.2 

ГЕ 3.1.1 



  

процеса у 
географском 
омотачу Земље. 

- Развијање 
способности 
уочавања основних 
одлика природних 
зона на Земљи. 

- Разуме и препознаје 
последице 
негативног утицаја 
човека на биљни и 
животињски свет. 

- Објашња појам 
биосфере. 

- Препознаје и 
просторно дефинише 
природне зоне на 
Земљи. 

- Познаје мере 
заштите биљака и 
животиња у 
непосредном 
окружењу. 

- Препознаје природне 
индикаторе 
загађености ваздуха. 

-  Разуме важност и 

могућности личног 

учешћа у заштити 

екосистема. 

 

Земљи и значај биљака и 

животиња за човека. 

Природна средина је у 

суштини сплет тесно 

повезаних и међусобно 

условљених компонената које 

представљају јединствену 

целину. Имајући у виду 

нарушавање равнотеже у 

природној средини, потребно 

је указивати на превенцију и 

на заштиту природе. 

 

 

Међупредметна  корелација:  

1.  ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 



  

Историја– Ератостен и Јован Цвијић  

2.   ВАСИОНА  

 Ликовна култура и математика (геометрија) – цртање  шеме Сунчевог система; Историја – истраживање свемира 

3. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА – ОБЛИК ЗЕМЉЕ И СТРУКТУРА ЊЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Математика (геометрија) – схватање облика Земље; Историја – Аристотелов и Магеланов доказ о облику Земље   

4. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА – ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 
 

Математика  – утицај упадног угла Сунчевих зрака на климу, угаона брзина ротације, нагнутост Земљине осе и орбите; Историја – 

историја календара; Познавање природе – годишња доба; Верска настава – Јулијански календар 

5.  ПЛАНЕТА ЗЕМЉА – УНУТРАШЊА ГРАЂА И РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 
Историја – мењање изгледа Земљине површине кроз историју, велике вулкаснке ерупције и земљотреси у прошлости; Физика – 

гравитација и топлота Земље, распадање стене дејством леда, температурно разоравање стене, ерозија и акумулација; Хемија – 

минерали, хемијско дејство воде на кречњак; Техничко образовање – утицај човека на рељеф; Познавање природе – појам рељефа, 

подела узвишења; Математика – рачунање апсолутне и релативне надморске висине; 

6.  ПЛАНЕТА ЗЕМЉА – ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 

Хемија – састав атмосфере; Физика – мерење климатских елемената; Математика – рачунање средње дневне температуре ваздуха; 

Биологија – вегетација као климатски фактор; Техничко образовање – мере заштите атмосфере од загађења 

7.  ПЛАНЕТА ЗЕМЉА – ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 

Познавање природе – кружење воде у природи; Физика – особине и кретања морске воде, функционисање артешке издани, пад 

реке, водостај, протицај; Техничко образовање – мере заштите од загађења вода и од поплава 

8.  ПЛАНЕТА ЗЕМЉА – БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ НА ЗЕМЉИ 

Биологија – природне зоне и живи свет у њима, угроженост и заштита живог света 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљеви и задаци   

Ученике треба оспособити: 

-да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове, изводе скуповне операције и правилно употребљавају одређене 

знакове. 

-схвате познате геометријске фигуре (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и друго) и као скупове тачака. 

-упознају углове уз трансверзалу паралелних правих,углове са паралелним и нормалним крацима. 

-упознају дељивост и основна правила дељивости природних бројева ,одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички 

делилац. 



  

-схвате појам разломака ,записивање разломка на разне начине , упоређују разломке, илуструју на бројевној правој, стекну знање у 

извођењу основних операција са разломцима. 

-могу да читају ,састављају и израчунавају мање сложене бројевне изразе.Умеју да реше једноставније једначине и неједначине у 

вези са разломцима. 

-упознају осу симетрију и њена својства,као и да умеју да изводе конструкције симетрале дужи,симетрале угла и нормале на дату 

праву кроз дату тачку. 

 

 

Редни 

број 

теме 
Назив теме 

Месец 

О
б

р
ад

а 

О
ст

ал
о
 

С
в
ег

а Међупредметне 

компетенције 

Исходи 

На крају теме ученик ће бити у 

стању да: 

Стандарди 

постигнућа 

ученика 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  
Природни 

бројеви и 

дељивост 

16 5 10 3       14 20 34 

Компетенција за 

учење, 

решавање 

проблема, 

рад са подацима, 

сарадњу, 

одговоран однос 

према околини, 

комуникација 

израчуна вредност једноставнијег  

бројевног израза и реши једноставну  
линеарну једначину или неједначину (у  

скупу природних бројева); 

−  

реши једноставан проблем из  

свакодневног живота користећи  

бројевни израз, линеарну једначину  
или неједначину (у скупу природних  

бројева); 

−  
примени правила дељивости са 2, 3, 4,  

5, 9, 25 и декадним јединицама; 

−  
разликује просте и сложене бројеве и  

растави број на просте чиниоце; 

−  

одреди и примени НЗС и НЗД; 

−  

изводи скуповне операције уније,  
пресека, разлике и правилно  

употребљава одговарајуће скуповне  

ознаке; 
− правилно користи речи  и,или,не 

,сваки  

у математичко-логичком смислу 
 

 

М.А.1.1.1. 

М.А.1.1.3. 
М.А.1.1.4. 

М.А. 1.1.5. 

М.А. 2.1.1 

М.А. 2.1.3. 

М.А. 2.1.4. 

М.А. 3.1.2  
М.А. 3.1.3. 

2.  
Основни 

појмови 

геометрије 

 13 4        10 7 17 

Компетенција за 

учење, 

решавање 

проблема, 

анализира односе датих геометријских  

објеката и запише их математичким  

писмом;  

−  
опише основне појмове у вези са  

М.А.1.3.1  

М.А. 1.3.3. 

М.А. 1.3.2. 

М.А. 3.3.2 



  

рад са подацима, 

сарадњу, 

комуникација, 

дигитална 

компетенција 

 

кругом (центар, полупречник, 204  
тангента, тетива) и одреди положај  

тачке и праве у односу на круг; 

−  
нацрта праву паралелну датој правој  

користећи геометријски прибор; 

−  
упореди, сабира и одузима дужи,  

конструктивно и рачунски; 

−  
преслика дати геометријски објекат  

централном симетријом и  

транслацијом, 
−  

правилно користи геометријски  

прибор; 
 

3.  Угао     11 6     7 10 17 

Компетенција за 

учење, 

решавање 

проблема, 

рад са подацима, 

сарадњу, 

комуникација, 

дигитална 

компетенција 

 

−  

идентификује врсте и опише својства  
углова (суседни, упоредни, унакрсни,  

углови на трансверзали, углови са  

паралелним крацима) и примени  
њихове узајамне односе;  

−  

нацрта праву нормалну на дату праву  
користећи геометријски прибор; 

−  

измери дати угао и нацрта угао задате  
мере; 

−  

упореди, сабере и одузме углове  
рачунски и конструктивно,  

−  

реши једноставан задатак применом  
основних својства паралелограма  

(једнакост наспрамних страница и  

наспрамних углова); 
 

М.А. 1.3.1 

М.А. 2.3.1 
М.А. 3.3.1 

4.  Разломци    13  1 13 4 14 7 23 29 52 

Компетенција за 

учење, 

решавање 

проблема, 

рад са подацима, 

сарадњу, 

комуникација, 

дигитална 

компетенција, 

предузимљивост 

и оријентација 

-−  

прочита, запише, упореди и представи  
на бројевној полуправој разломке и  

децималне бројеве и преводи их из  

једног записа у други;  
−  

одреди месну вредност цифре у  

запису децималног броја, 
−  

заокругли број и процени грешку  

заокругљивања; 
−  

израчуна вредност једноставнијег  

бројевног израза и реши једноставну  

М.А. 1.1.2. 

М.А. 1.1.3. 
М.А. 1.1.4. 

М.А. 1.2.1 

М.А. 2.1.4. 
М.А. 2.2.5. 

М.А. 3.1.1 

М.А. 3.1.3. 



  

ка 

предузетништву,

одговоран однос 

према околини 

 

линеарну једначину и неједначину; 
−  

реши једноставан проблем из  

свакодневног живота користећи  
бројевни израз, линеарну једначину  

или неједначину; 

−  
одреди проценат дате величине; 

−  

примени размеру у једноставним  
реалним ситуацијама; 

−  

примени аритметичку средину датих  
бројева; 

сакупи податке и прикаже их табелом и  

кружним дијаграмом и по потреби  
користи калкулатор или расположиви  

софтвер; 

 

5.  Осна 

симетрија 
      2 10   5 7 12 

Компетенција за 

учење, 

решавање 

проблема, 

рад са подацима, 

сарадњу, 

комуникација, 

естетичка 

 

−  

идентификује оснoсиметричну фигуру  

и одреди њену осу симетрије; 
−  

симетрично преслика тачку, дуж и  

једноставнију фигуру користећи  
геометријски прибор; 

−  

конструише симетралу дужи,  
симетралу угла и примењује њихова  

својства; 

−  
конструише праву која је нормална на  

дату праву или паралелна датој прави 

М.А. 2.3.6. 

6.  Писмени 

задаци 
  3  3  2 1 2 1  12 12 

 Сагледати  како je савладаo  пређени 
пограм 

 

Укупно 16 18 17 16 14 7 17 15 16 8 59 85 144  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

БИОЛОГИЈА   

Циљ наставе: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и 

биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за 

одрживим развојем. 

Ученици у пети разред улазе са знањем основних биолошких појмова, са одређеним животним искуствима и уобличеним 

ставовима, али и да се по томе разликују. Акценат наставе биологије у петом разреду је на разумевању концепта разноврсности 

живог света и његовог значаја за природу и човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се успостављају у 

природи.  

Р.Б. Наставна тема Обрада Остало Укупно 

I Порекло и разноврсност живота  16 18 34 

II 
 Јединство грађе и функције као основа 

живота  
5 6 11 

III  Наслеђивање и еволуција  3 4 7 

IV  Живот у екосистему  4 8 12 

V Човек и здравље  4 4 8 

 

 

Редни 

бр. 

теме 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Исходи Корелација 

1. 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

34 

- слушање, 

- активно 

укључивање 

у дискусију, 

- мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 

- демонстрација 

фронтални 

 

индивидуални 

 

По завршеној теми 

ученик ће бити у стању 

да: 

– истражује особине 

- географија,  

- ликовна 

култура,  

- историја,  



  

- повезивање 

са претходно 

стеченим 

знањем, 

- извођење 

закључака 

 

слика са 

презентација и 

модела, 

- вођење и 

усмеравање тока 

часа, 

- наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике 

који самостално 

истражују, 

- структуришу 

чињенице и 

извлаче закључке; 

- оцењивање 

 

групни 

 

рад у пару 

живих бића према 

упутствима наставника 

и води рачуна о 

безбедности током рада; 

– групише жива бића 

према њиховим 

заједничким особинама; 

– одабира макро-

морфолошки видљиве 

особине важне за 

класификацију живих 

бића; 

- математика,  

- физичко и 

здравствено 

васпитање,  

- техника и 

технологија 

 

 

 

2. 

Јединство 

грађе и 

функције као 

основа живота 

11 

- слушање, 

- активно 

укључивање 

у дискусију, 

- повезивање 

са претходно 

стеченим 

знањем, 

- извођење 

закључака 

 

- мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 

- демонстрација 

слика са 

презентација и 

модела, 

- вођење и 

усмеравање тока 

часа, 

- наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике 

који самостално 

истражују, 

- структуришу 

фронтални 

 

индивидуални 

 

групни 

 

рад у пару 

По завршеној теми 

ученик ће бити у стању 

да: 

– идентификује основне 

прилагођености 

спољашње грађе живих 

бића на услове животне 

средине, укључујући и 

основне односе исхране 

и распрострањење; 

– једноставним цртежом 

прикаже биолошке 

објекте које посматра и 

истражује и означи 

кључне детаље 

- географија,  

- ликовна 

култура,  

- техника и 

технологија, 

-  српски језик 



  

чињенице и 

извлаче закључке; 

- оцењивање 

3. 
Наслеђивање 

и еволуција 
7 

- слушање, 

- активно 

укључивање 

у дискусију, 

- повезивање 

са претходно 

стеченим 

знањем, 

- извођење 

закључака 

 

- мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 

- демонстрација 

слика са 

презентација и 

модела, 

- вођење и 

усмеравање тока 

часа, 

- наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике 

који самостално 

истражују, 

- структуришу 

чињенице и 

извлаче закључке; 

- оцењивање 

фронтални 

 

индивидуални 

 

групни 

 

рад у пару 

По завршеној теми 

ученик ће бити у стању 

да: 

– прикупља податке о 

варијабилности 

организама унутар једне 

врсте, табеларно и 

графички их представља 

и изводи једноставне 

закључке; 

– разликује наследне 

особине и особине које 

су резултат деловања 

средине, на моделима из 

свакодневног живота; 

– поставља једноставне 

претпоставке, огледом 

испитује утицај 

срединских 

фактора на ненаследне 

особине живих бића и 

критички сагледава 

резултате; 

– користи доступну ИКТ 

и другу опрему у 

истраживању, обради 

података и прикупљању 

резултата 

- географија,  

- ликовна 

култура,   

- математика,  

- физичко и 

здравствено 

васпитање,  

- техника и 

технологија,  

- српски језик 

4. 
Живот у 

екосистему 
12 

- слушање, 

- активно 

- мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 

фронтални 

 

индивидуални 

По завршеној теми 

ученик ће бити у стању 

да: 

- географија, 

- техника и 



  

укључивање 

у дискусију, 

- повезивање 

са претходно 

стеченим 

знањем, 

- извођење 

закључака 

 

- демонстрација 

слика са 

презентација и 

модела, 

- вођење и 

усмеравање тока 

часа, 

- наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике 

који самостално 

истражују, 

- структуришу 

чињенице и 

извлаче закључке; 

- оцењивање 

 

групни 

 

рад у пару 

– доведе у везу промене 

у спољашњој средини 

(укључујући утицај 

човека) са губитком 

разноврсности живих 

бића на Земљи; 

– направи разлику 

између одговорног и 

неодговорног односа 

према живим бићима у 

непосредном окружењу; 

– предлаже акције бриге 

о биљкама и 

животињама у 

непосредном окружењу, 

– илуструје примерима 

деловање људи на 

животну средину и 

процењује последице 

таквих дејстава 

технологија 

5. 
Човек и 

здравље 
8 

- слушање, 

- активно 

укључивање 

у дискусију, 

- повезивање 

са претходно 

стеченим 

знањем, 

- извођење 

закључака 

 

- мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 

- демонстрација 

слика са 

презентација и 

модела, 

- вођење и 

усмеравање тока 

часа, 

- наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике 

фронтални 

 

индивидуални 

 

групни 

 

рад у пару 

По завршеној теми 

ученик ће бити у стању 

да: 

- идентификује елементе 

здравог начина живота и 

у односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и 

избегава ризична 

понашања 

- географија,  

- ликовна 

култура,  

- техника и 

технологија, 

- српски језик 



  

који самостално 

истражују, 

- структуришу 

чињенице и 

извлаче закључке; 

- оцењивање 

 

 
 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ наставе и 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. 

 

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. 

Ред.бр. Предмтна 

област Месец Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI  

1. 

Животно и радно 

окружење 6          

6 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Саобраћај 
2 10 2        

14 

3. 

Техничка и 

дигитална 

писменост 
  6 8 2      16 

4. 
Ресурси и 

производња     4 4 10 2   
20 

5. 
Конструкторско 

моделовање  
       4 8 4 

16 

Укупно 8 10 8 8 6 4 10 6 8 4 
72 



  

Садржај 

програм

а 

Број 

часов

а 

Активности  

Начини и облици извођења програма Исходи Корелација 
Ученика Наставника 

1
. 
 Ж

и
в

о
т
н

о
 и

 р
а
д

н
о
 о

к
р

у
ж

ењ
е 

6 

 

- пажљиво прати 

излагање 

наставника и 

осталих ученика 

- користи 

различите 

изворе знања 

- проналази нове 

информације 

- уочава 

- разликује 

- упоређује 

- класификује 

- износи своје 

мишљење 

- уређује и 

презентује 

- закључује 

- процењује 

сопствени рад и 

напредак 

 

- организатор и 

реализатор наставе 

- презентује 

- усмерава ученика 

- подстиче на 

размишљање 

- развија код 

ученика аналитичко, 

синтетичко, 

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

- прати напредовање 

ученика 

- наводи ученике на 

одговарајуће 

закључке  

- Упознаје их са 

техничким 

напретком од 

праисторије до 

данашњег доба  

 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару)  

 - Различитим методама, подстичући 

истраживачки начин рада,  постојеће знање 

ученика о техици и технологији  

проширити користећи различите изворе 

знања. Развој технике повезивати са 

историјским епохама и догађајима.  

-Упознавање подручја човековог рада и 

производње, занимања и послова у области 

технике и технологије треба реализовати уз 

активну улогу ученика и примену 

одговарајућих медија. Омогућити 

ученицима да идентификују одређена 

занимања којима се људи баве и послове 

који се обављају у оквиру тих занимања као 

и техничка средства која се при томе 

користе.  

- Уз активну улогу ученика и примену 

мултимедија указивати на правилну 

употребу и евентуалне последице у случају 

непридржавања упутстава за коришћење и 

неисправности техничких апарата у 

домаћинству.                                                                                              

 

 По завршетку ове теме 

ученик треба да: 

 знаа да опише улогу 

технике, технологије и 

иновација у развоју 

заједнице и њихово 

повезивање 

 разликује основна 

подручја човековог рада, 

производње и пословања у 

техничко-технолошком 

подручју 

  наводи занимања у 

области технике и 

технологије 

 процењује сопствена 

интересовања у области 

технике и технологије 

 организује радно 

окружење у кабинету 

 правилно и безбедно 

користи техничке апарате и 

ИКТ уређаје у животном и 

радном окружењу 

 

 историја 

 информатика 

и рачунарство 

 биологија 

 географија 
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-пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 

-проналази  

информације 

-уочава 

-именује 

-упоређује 

-класивикује и 

уређује  

- дискутује 

- износи сопствено 

мишљење и став 

-цртају   

-израђују моделе  

 

 

- организатор и 

реализатор наставе 

-наводи на 

размишљање и 

извођење закључака 

-подстиче на 

размену искустава и 

усмерава дискусију 

-утиче на развој 

свести ученика о 

значају правилног 

понашања у 

саобраћају 

-презентује 

- прати постигнућа 

ученика  

 

 

-Фронтални, индивидуални и групни 

-Ученици треба да се на интересантан и 

очигледан начин упознају са правилима и 

прописима кретања пешака и бицикла у 

јавном саобраћају, начине рагулисања 

саобраћаја и безбедна кретање од школе до 

куће.  

Тежиште ове теме је на: 

 безбедном понашању и преузимању 

личне одговорности ученика за 

понашање у саобраћају и  

 употреба заштитне опреме при 

вожњи бицикла и других дечијих 

возила, као и коришћење 

сигурносних појасева у возилу је 

најважнији исход који треба 

постићи. 

- За реализацију ових наставних садржаја, а 

за практично увежбавање могу се 

користити полигони у оквиру школе или 

саобраћајне макете које могу урадити 

ученици на редовним часовима или у раду 

слободних активности  као и коришћењем 

рачунарске симулације. 

 

По завршетку ове теме 

ученик треба да: 

 процени како би изгледао 

живот људи без саобраћаја 

 класификује врсте 

саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

 наводи професије у 

подручју рада саобраћај 

 направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења информационих 

технологија 

 разликује безбедно од 

небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла и 

дечијих возила 

 правилно се понаша као 

пешак, возач бицикла и 

дечијих возила у саобраћају  

 користи заштитну опрему 

за управљање бициклом и 

дечијим возилима  

 аргументује неопходност 

коришћења сигурносних 

појасева  на предњем и  

задњем седишту аутомобила 

и увек их користи као 

путник  

 повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика 

 одговорно се понаша као 

путник у возилу  

 показује поштовање 

према другим учесницима у 

саобраћају 

 анализира симулирану 

 

 историја 

 информатика 

и рачунарство 

 биологија 

 географија 

 ликовна 

култура 
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- пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

-црта 

-повезује изглед 

објекта у простору 

и равни 

-повезује ранија 

знања са новим 

сазнањима 

примењује 

научено 

-користи 

различите изворе 

знања 

-пажљиво и 

одговорно 

претражује и 

користи интернет  

-развија осећај 

прецизности и 

уредности 

 

 

- организатор и 

реализатор наставе 

-презентује 

-утиче на развој 

свести ученика о 

значају и примени  

техничког цртања, 

као начина 

комуникације у 

техници,  

-истиче неопходност 

правилног 

понашања на мрежи 

(интеррнету)  

- развија осећај 

ученика за простор,  

тачност, уредност, 

прецизност и 

одговорност 

- прати постигнућа 

ученика  

             

 

- Фронтални,  индивидуални, групни (у пару) 

- Увежбати изражавање идеје скицом и 

техничким цртежом .  Објаснити како се 

променом правила ( стандарда ) израђује 

технички цртеж. Упознати ученике, кроз 

практичну примену, са: врстама линија, 

форматима папира, размером,  правилима 

котирања...  

- Оспособити ученике и инсиситирати на 

правилном коришћењу прибора за техничко 

цртање и развоју вештине њиховог коришћња. 

Потребно је да сваки ученик самостално нацрта 

једноставан технички цртеж у одређеној 

размери користећи одговарајуће врсте линија 

као и елементе котирања.  

- Примена информационо-комуникационих 

технологија у техници првенствено се односе 

на правилно и безбедно коришћење дигиталних 

уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни 

телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) 

а потом и на овладавање вештинама обраде 

дигиталне слике на рачунару у циљу стицања 

одговарајућих компетенција које се односе на 

документовање и дизајн.  

- Вежбати у пару пренос података између 

рачунара и екстерних уређаја (мобилни 

телефон, фотоапарат) а да сваки ученик 

самостално реализује процедуре током рада на 

рачунару.  

Реализовати једноставну вежбу уметања 

фотографије у одговарајући програм за обраду 

текста и уређивање документа. Где год је то 

могуће, треба користити Интернет претрагу и 

приступ online ресурсима. 

 

 

По завршетку ове теме 

ученик треба да: 

 самостално црта скицом 

и техничким цртежом 

једноставан предмет 

 правилно чита технички 

цртеж 

 преноси податке између 

ИКТ уређаја 

 примењује основне 

поступке обраде дигиталне 

слике на рачунару 

 користи програм за 

обраду текста за креирање 

документа са графичким 

елементима 

 користи Интернет 

сервисе за претрагу и 

приступање online 

ресурсима 

 преузима одговорност за 

рад 

 представи идеје и 

планове за акције које 

предузима користећи 

савремену информационо-

комуникациону технологију 

и софтвер 

 

 

 српски језик 

 енгелски 

језик 

 информатика 

и рачунарство 

 математика 

 ликовна 

култура 
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-пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 

-повезује ранија 

знања 

-уочава начине 

примене 

-разликује 

-упоређује 

-анализира 

-класификује 

-презентује 

-оцењује 

квалитет часа  

 

- организатор и 

реализатор наставе 

-презентује 

-подстиче ученика 

на истраживање, 

увиђање, 

закључивање, 

упоређивање 

-развија разумевање 

за неопходност 

рационалног 

коришћења 

материјала и 

енергената 

-помаже у изради 

модела 

-подстиче на развој 

предузетничких 

способности 

(економичност и 

квалитет израде, 

начин 

представљања, 

изградњи и одбрани 

ставова...) 

- прати постигнућа 

ученика  

 

- Фронтални, индивидуални, групни  

 

 - Надограђујући се на ранија знања 

ученика, упознати их са појмом природних 

ресурса на Земљи и са значајем њиховог 

очувања. Тежиште ове теме је на енергији и 

материјалима.  

- Назначити основне изворе енергије као 

важан ресурс за живот људи, технолошке 

процесе и производњу без улажења у 

детаље. Упознати ученике са начином 

коришћења и претварања у неке корисне 

облике њима већ познатих извора енергије 

воде, ветра и Сунца.   

- Други важан ресурс су материјали. 

Упознати ученике са појмом и поделом 

материјала (природни, вештачки). Врсте и 

својства материјала (физичка, хемијска и 

механичка): дрво, папир, текстил, кожа 

објаснити на елементарном нивоу. Начин 

обраде материјала (принципи деловања 

алата за механичку обраду материјала, 

испитивање материјала). Припрема за 

обраду. Приказати правилно коришћење 

алата за ручну обраду материјала, извођење 

операција и заштита на раду: обележавање, 

сечење, завршна обрада (бушење, равнање, 

брушење). Избор материјала, операција и 

алата и редоследа њихове примене. 

Рециклажа материјала и заштита животне 

средине. Поступно увођење ученика у рад 

са алатом обезбеђује да обрада материјала 

постаје средство креативног изражавања, а 

не циљ у настави технике и технологије. 

-Упознавати ученике са професијама из 

овеобласти.  

- На крају ове области, ученици треба да 

направе план израде и самостално израде 

најмање три једноставна модела. 

 

По завршетку ове области  

ученик треба да:  

 повезује својства 

природних материјала са 

применом 

 објасни технологије 

прераде и обраде дрвета, 

производњу папира, 

текстила и коже 

 сече, спаја и врши 

заштиту папира, текстила, 

коже и дрвета 

 правилно и безбедно 

користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду 

(маказе, моделарска тестера, 

брусни папир, стега) 

 направи план израде 

једноставног производа и 

план управљања отпадом 

 самостално израђује 

једноставан модел  

 

 

 историја 

 информатика 

и рачунарство 

 математика 

 биологија 

 географија 

 ликовна 

култура 
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- усваја и 

примењуje знања, 

- развија вештине, 

ставове, 

одговорност и 

самосталност 

 - проналази 

потребне 

информације 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

-одабира 

- налази решење  

- формира идеју 

- израђује 

техничку 

документацију  

- планира и 

реализује 

сопствени 

производ 

- ствара (мери, 

обележава, 

обрађује...) 

-контролише 

-презентује 

 

 

- упознаје ученике 

са правилима рада у 

групи, поделом 

посла и 

одговорностима, са 

динамиком и 

роковима за 

реализацију 

пројектних 

активности - 

организатор и 

реализатор наставе 

- пажљиви 

посматрач 

- помагач када је то 

потребно 

- давалац повратне 

информације  

- неко ко охрабрује 

-презентује 

-саветује и одговара 

на питања ученика 

-утиче на развој 

свести ученика о 

значају примене 

теоријских знања за 

израду предмета 

који имају 

употребни карактер 

и могу се користити 

у реалном окружењу 

- упознаје ученике 

са правилима рада у 

групи 

-помаже у избору 

материјала и алата 

 

 

- Пројекте реализовати у паровима или 

малим групама. 

 
- У овом делу програма ученици реализују 

заједничке пројекте примењујући претходно 

стечена знања и вештине. 

Ученици се сами опредељују за одређену 

активност у оквиру групе. Пружа им се 

могућност да реализују своју идеју. Ученици 

самостално истражују информације за 

пројектни задатак користећи информационо-

комуникационе технологије, налазе решење, 

формирају идеју, израђују техничку 

документацију, планирају и реализују 

сопствени производ. Користити материјале и 

технологије које су ученици упознали у 

претходној области. Ученици самостално врше 

мерење и обележавање. Ученици раде у пару, 

чиме развијају способност сарадње и 

социјалних вештина. По завршетку, ученици 

самостално представљају производ/модел, 

усмено образлажући ток реализације, 

процењујући оствареност резултата и предлог 

унапређења. Тежиште оваквог рада није на 

квалитету коначног продукта већ на процесу 

који има своје кораке и на сарадничким 

односима у раду у групи. Ученицима јасно 

треба указати да се и на неуспелим продуктима 

може много научити ако се схвати где су 

грешке направљене. Дискутовати са ученицима 

и о цени понуђених решења. Нагласити 

важност доброг планирања буџета потребног за 

његову реализацију као и негативних 

последица лоших прорачуна. На тај начин 

ученике полако оспособљавати да размишљају 

предузетнички и развијати им основне 

компетенције везане за финансијску писменост. 

 

По завршетку ове области  

ученик треба да: 

 самостално проналази 

информације потребне за 

израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет 

сервисе 

 одабира материјале и алате 

за израду предмета/модела 

 мери и обележава 

предмет/модел 

 ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, 

кожу и одговарајуће 

технике, поступке и алате 

 користи програм за обраду 

текста за креирање 

документа реализованог 

решења 

 самостално представља 

пројектну идеју, поступак 

израде и решење/производ 

 показује иницијативу и 

јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и 

постизању успеха 

 планира активности које 

доводе до остваривања 

циљева укључујући 

оквирну процену трошкова 

 активно учествује у раду 

пара или мале групе у 

складу са улогом и 

показује поштовање према 

сарадницима  

 пружи помоћ у раду 

другим ученицима   

 

 информатика 

и рачунарство 

 математика 

 српски језик 

 енгелски 

језик 

 ликовна 

култура 



  

 

 

С обзиром да је настава  теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати и припремити 

средства и начине провере остварености пројектованих исхода.  

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. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вреднују се процес и продукти учења.  

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност и др).  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у 

учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање 

тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба 

планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

 

 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања 

здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

пети 
72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

 

 

 



  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Редни  

број 
Предметне области 

Реализују се кроз све наставне области 

и теме уз практичан рад 

1. Физичке способности 

2. Физичка и здравствена култура 

 1.  Физичко вежбање и спорт 

2.  Здравствено васпитање 

3. 

 

Моторичке вештине, спорт и спортске 

дисциплине 

 

 

Месец Обуча- 

вање 

Увежба- 

вање 

Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 

 

 

 

 

1. Атлетика 5 3      3 5    16 
2. Спортска гимнастика  2 3 4 3 4 2      16 
3. Основе тимских и спортских игара  4 4 2 2 2       16 
4. Плес и ритимика   2 2 2        6 
5. Пливање       6 3 3    12 

Тестирање и мерење 3  3   6 

УКУПНО 8 9 9 8 7 6 8 6 8 3   72 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

САДРЖАЈИ  

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

− примени једноставнe 

комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

− изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена 

кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама 

− упореди резултате тестирања 

са вредностима за свој узраст 

и сагледа сопствени 

моторички напредак 

 

Обавезни садржаји 
Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких способности

  

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Атлетика 

 

− комбинује и користи 

достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

− доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

Обавезни садржаји 
Техника истрајног трчања 

Истрајно трчање – припрема за 

крос 

Техника спринтерског трчања 

Техника високог и ниског старта 

Скок увис (прекорачна техника) 

Бацање лоптице (до 200 г) 

 

Препоручени садржаји 
Техника штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацања кугле 2 kg 

Бацање „вортекс-а“ 

Тробој 



  

Спортска 

гимнастика 

− одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела 

− користи елементе гимнастике 

у свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

− процени сопствене 

могућности за вежбање у 

гимнастици 

Обавезни садржаји 
Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

 

Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору (сложенији састав) 

Вежбе у вису (сложенији састав); 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

− користи елементе технике у 

игри 

− примењује основна правила 

рукомета у игри 

− учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи технике и 

правила; 

- вођење лопте,  

- хватањa и додавањa лопте, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- принципи индувидуалне 

одбране 

- основна правила 

рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 

 

Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, 

тактике и правила игре:  



  

- хватања котрљајућих лопти, 

- дриблинг, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- основни принципи 

колективне одбране. 

 

Плес и 

ритимика 

 

− изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу 

− игра народно коло 

− изведе кретања у различитом 

ритму 

− изведе основне кораке плеса 

из народне традиције других 

клтура  

 

Обавезни садржаји 
Покрети уз ритам и уз музичку 

пратњу 

Ритмичка вежба без реквизита 

Скокови кроз вијачу 

Народно коло „Моравац“  

Народно коло из краја у којем се 

школа налази 

Основни кораци друшвених 

плесова 

Препоручени садржаји 
Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Сложенији скокови кроз вијачу 

Пливање 

− контролише и одржава  тело 

у води 

− преплива 25m слободном 

техником 

− скочи у воду на ноге 

− поштује правила понашања у 

и око водене средине 

Обавезни садржаји 
Предвежбе у обучавању пливања 

Игре у води 

Самопомоћ у води 

 

Препоручени садржаји 
Плива једном техником 

Роњење у дужину 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

(Реализујe се 

кроз све 

Физичко 

вежбање и 

спорт 

− објасни својим речима сврху 

и значај вежбања 

− користи основну 

терминологију вежбања 

− поштује правила понашања у 

Циљ и сврха вежбања у 

физичком и здравственом 

васпитању 

Основна правила 

Рукомета/минирукомета и 



  

наставне области 

и теме уз 

практичан рад) 

и на просторима за вежбање 

у школи и ван ње, као и на 

спортским манифестацијама 

− примени мере безбедности 

током вежбања 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање 

− примени и поштује правила 

тимске и спортске игре у 

складу са етичким нормама 

− навија и бодри учеснике на 

такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин 

− користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности 

− прихвати сопствену победу и 

пораз у складу са 

„ферплејом“ 

− примењује научено у 

физичком и здравственом 

васпитању у ванредним 

ситуацијама 

− препозна лепоту покрета и 

кретања у физичком вежбању 

Малог фудбала 

Понашање према осталим 

субјекатима у игри (према 

судији, играчима супротне и 

сопствене екипе) 

Чување  и  одржавање 

материјалних добара која се 

користе у физичком и 

здравственом васпитању 

Уредно постављање и склањање 

справа и реквизита неопходних 

за вежбање 

Упознавање ученика са 

најчешћим облицима насиља у 

физичком васпитању и спорту 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз решавање конфликтних 

ситуација) 

Писани и електорнски извори 

информација из области 

физчког васпитања и спорта 

Значај развоја физичких 

способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика 

(правилно обликовање тела) 

Планирање дневних активности 



  

и спорту 

− направи план дневних 

активности 

 
Здравствено 

васпитање 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље 

− разликује здравe и нездравe 

начине исхране 

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника.  

− примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања  

− препозна врсту повреде 

− правилно реагује у случају 

повреде 

− чува животну средину током 

вежбања 

Физичка активност, вежбање и 

здравље 

Основни принципи вежбања и 

врсте физичке активности 

Одржавање личне опреме за 

вежбање и поштовање 

здравствено-хигијенских мера пре 

и после вежбања 

Лична и колективна хигијена пре 

и после вежбања 

Утицај правилне исхране на 

здравље и развој људи 

Исхрана пре и после вежбања 

Прва помоћ:  

- значај прве помоћи, 

- врсте повреда. 

Вежбање и играње на чистом 

ваздуху – чување околине 

приликом вежбања 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Биологија 

Географија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Информатика 

Математика 

Српски језик 

 



  

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 
 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-

образовног подручја. 

 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако и у програму премета физичко и 

здравствено васпитање, је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са наставних садржаја 

на процес учења и његове резултате. 

 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету физичко и здравствено 

васпитање, и учешћем у обавезним физичким активностима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у три предметне области:  

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и  

- физичка и здравствена култура.  

 

Они омогућавају да се циљ овог предмета достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и 

стандардима постигнућа.Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања 

ученичких постигнућа. 

 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 школска часа 

недељно) и обавезнефизичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час недељно). Програм петог разреда базиран је 

на континуитету усвојенихзнања, вештина, ставова и вредности из првог циклуса основног образовања и васпитања. 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или 

проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада. 

 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

 

Обавезни организациони облици рада: 
А. часови физичког и здравственог васпитања; 

А1. обавезне физичке активности ученика; 

 



  

Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

 

 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 
 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 
 

Наставне области: 

 

I. Физичке способности 

 

На свим часовима као и на другим оргназационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано рализује у уводном и припремном делу часа путем вежби 

обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких способности узимајући у обзир 

утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са потребама и 

могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- учвршћивање правилног држања тела. 

 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење 

физичког развоја и развоја моторичких способности ученикау настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, 2016). 

 

 

II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

 



  

          Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и препоручених програмских садржаја 

атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања, примењујући основне дидактичко-методичке 

приципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и специфичним животним 

ситуацијама. 

Стицање знања, умења и навика је континуирнани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са његовим психо-

физичким способностима. 

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, 

примена научене игре итд). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда.Кроз процес реализације 

програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове. 

 

III. Физичка и здравствена култура 

 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним 

појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, 

рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом васпитању и обухвата: 

формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање 

негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; 

развијање креативности у вежбању; очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 

мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара, неговању друштвених 

вредности итд. 

 

А1. Обавезне физичке активности ученика 
 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања. Ове 

активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима 

школе и потребама ученика у трајању од 1,5 час недељно.  

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању. 



  

Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног већа.Начин 

организације ових активности је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

- Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће материјално-техничке и 

просторне услове, фонд од ½ школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, може се реализовати тако што ће 

ученици сваке друге недеље имати још један час ових активности, или на други начин који предложи Стручно веће физичког 

и здавственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих ученика дозвољено је спајање два одељења истог 

разреда. Два наставника раде истовремено са два одељења. 

- Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од ½ школског часа односно 22,5 минута, на недељном 

нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сата.  

 

Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа определи да ове 

активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, оријентиринг итд.). 

 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 
Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута;  

- Мали фудбал: 

1. Вођење и контрола лопте,  

2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала,  

3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 

5. Вежбе са два и три играча, 

6. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

- Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 

1. Атлетике;  

2. Гимнастике;  

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђених пограмом школских такмичења. 



  

 

- Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу, 

2. техника игре голмана,  

3. игра уз примену правила 

- Пливање; 

- Скијање; 

- Клизање; 

- Бадминтон; 

- Стони тенис; 

- Оријентиринг; 

- Друге активности по избору Стручног већа школе. 

-  

 

ВАНЧАСОВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског 

програма. 

 

Б. Слободне активности – секције 
 

Формирају се према интересовању ученика.Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне и 

просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика.Уколико је неопходно, секције се могу формирати према 

полу ученика.Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 

 

В. Недеља школског спорта 
 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о 

потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у 

оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

 

Недеља школског спорта обухвата:  

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика;  



  

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, 

плес, музичко-спортске радионице, слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, „ферплеју“, последицама насиља у 

спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.).   

 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим 

стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да 

и ученици  који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у огранизацију овх 

активности. 

 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 
 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 

- зимовање – организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или на санкама, 

идр.); 

- летовање – организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логорвање, камповање итд.). 

 

 

 

1.1РЕДОВНА  НАСТАВА ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)     

       Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт.Рад   се  одвија  у  

спортским  секцијама  или  школским  екипама које  се  формирају према интересовању,способностима и полу  ученика. 

АКТИВНОСТИ  У  ПРИРОДИ 

Од  активности  у  природи,планирана  су  два  кроса  и   два  излета. 



  

Кросеви: 

          -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 

          -пролећни  крос, у организацији  Спортског  савеза и РТС-а (мај) 

 

Излети: 

 

-излет   Језеро Виш Јабучје (октобар) 

ОПЕРАТИВНИ  ЗАДАЦИ 

-развијање  основних моторичких активности 

-примена стечених знања кроз игру 

-стварање  услова  за  социјално 

прилагођавање 

-излет   Традиционални на Врапче брдо уређење 

споменика Димитрије Туцовић (Април ) 

-развијање  основних моторичких активности 

-учење  и  усавршавање технике  скијања 

-стварање  услова  за  социјално 

прилагођавање 

 

КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД 

              Корективно-педагошки  рад  се  организује за ученике који  имају  лоше  држање  тела.Рад  спроводи  наставник у 

сарадњи  са  лекаром  или  физијатром који  утврђује степен деформитета и прописује вежбе.Тежи  случајеви  телесних  

деформитета  третирају  се  у  здравственим установама, по потреби. 

 

ШКОЛСКА  И  ДРУГА  ТАКМИЧЕЊА                
             Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања, тј. обавезна 

унутар школска и међуодељенска такмичења у : 

               

              1. атлетици  

              2. спортским  играма. 

              3. стони тенис 

                        У  сарадњи  са  Спортским   савезом  грда Лајковца   организују  се  такмичења међушколског  карактера  у  свим  

спортским   дисциплинама  према  календару  који  прави   Министарство  просвете  и  спорта  и  Спортски  савез. 

   

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 



  

Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи 

да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при 

чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) 

овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се 

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

свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се 

сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о 

животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за 

свет као творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка 

изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после 

свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог 

односа према Богу, људима и природи. 

Напомена: у току школске године планирана је посета храму Св. Ђорђа на Лазареву суботу, као и учешће на Литургији у 

неком од храмова, у зависности од објективних могућности (удаљеност, време, могућност организовања итд). 
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СВЕТА 
3. 2. 1. 

3. ОТКРИВЕЊЕ СВЕТ БИБЛИЈЕ 3. 2. 1. 

4. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА  7. 4. 3. 

5. 
СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 
9. 6. 3. 

6. ЗАКОН БОЖИЈИ 4. 3. 1. 

7. МЕСИЈАНСКА НАДА 9. 7. 2. 

 

 

У  К  У  П  Н  О 
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Садржај програма 
Бр.

час 

Активности наставника 

у образовно 

 васпитном раду 

Активности  ученика 

у образовно 

васпитном раду 

Основни 

облици  

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1. Религија и култура старог света 

Први човек је прекинуо с' Богом и на тај 

начин је осудио себе и сњву творевину на 

смрт;  

Бог није одустао од свог шплана да 

створени свет живи вечни, иако је први 

човек одбио да има заједницу с' Богом; 

Бог је променио начин остварења тог 

плана, али не и сам план да се преко човека 

оствари јединство Бога и створене 

природе; 

Једини начин да се то оствари у 

новонасталим условима када су сви људи 

самим рођењем постајали смртни и зато 

нису могли да буду посредници између 

света и Бога јесте да Бог постане човек.   

3 

Препричавање библиске 

историје од пада Адама 

до позива Аврама да 

напусти родитељски дом 

и пође за Богом 

Раѕвијање код деце 

осећаја за припадност 

заједници и 

литургијском начину 

живота.човека према 

Богу и другом човеку 

Индивидуални 

фронтални 

да уоче да Бог није 

одустао  од остварења 

свог првобитног плана 

о свету, који се огледа у 

сједињењу свих 

створених бића са 

Богом преко човека 

2. Откривење свет Библије 

избор Аврама и његових потомака као 

почетак цркве, тајне Христове; 

историја жртвовања Исака од стране 

Аврама као праслика страдања Божијег 

Сина за спасење света; 

старозаветни догађаји и пророчка 

сведочанства о рођењу, страдању и 

васкрсењу Сина Божијег као човека за 

спасење света. 

3 
Препричавање библиске 

историје везане за Аврама 

Раѕвијање код деце 

осећаја за припадност 

заједници и 

литургијском начину 

живота. Индивидуални 

фронтални 

да уоче да су грех и зло 

у свету последица 

погрешног изражавања 

човекове слободе 

да уоче да Бог поштује  

човекову слободу, али 

да не одустаје да свет 

доведе у вечно 

постојање 



  

3. Стварање света и човека 

обрезање као израз заједништва Аврама и 

његових потомака с Богом као праслика 

крштења у Христу;  

Сваки који се роди од смртног човека 

Адама рађа се за смрт, а сваки рођен од 

Христа Сина Божијег рађа се за живот; 

разлика између јеврејског народа и 

старозаветне цркве од незнабожачких 

народа као праслика разлике између 

Христове цркве и осталог света; 

Људски напори у циљу проналажења 

спасења од смрти мимо остварења личне 

заједнице с Богом који је личност и који се 

открива у старозаветној цркви. 

7 

 

Препричавање библиске 

историје  

-Схвата повезаност 

својстава створене 

природе и Божије 

благодати 

Индивидуални  

фронтални 

да изграде свест да Бод 

воли човека и свет и да 

их никад не напушта, 

али вечни живот зависи 

од слободе човека и 

његове заједнице са 

Богом 

4. Месијанска нада и закон божији 

циљ давања закона људима јесте да се 

покаже да је слобода човекова избор 

између Бога и природе и да од тога избора 

зависи постојање или непостојање човека; 

кроз старозаветни закон се открива 

Христос, тј. Тајна Христова као заједница 

слободе Бога и човека; 

погрешно схватање закона као да је он 

довољан за спасење; 

спасење света је у оваплоћењу Сина 

Божијег као човека а не у испуњењу закона  

4+4 

Читање делова из Старог 

Завета и тумачење из 

перспективе новозаветних 

догађаја и указивање да 

он има смисао у односу 

човека према Богу и 

другом човеку 

Ученици треба да уоче 

да у хришћанству нема 

сукоба и искључивости 

између једног и 

многих. 

Индивидуални  

фронтални 

да развије свест да Бог 

није одустао од 

првобитног циља због 

кога је створио свет, а 

то је да се свет сједини 

с Њим посредством 

човека и да тако живи 

вечно 

5. Старозаветна историја спасења 

православна иконографјиа показује 

јединство старозаветне и новозаветне 

цркве; 

спасење света и људи ће бити на крају 

9 

 

Описивање и објашњење 

икона Старог Завета и 

јединства старозаветне и 

новозаветне Цркве кроз 

иконе 

-Схвата повезаност 

својстава створене 

природе и Божије 

благодати - Отворено и 

радознало поставља 

 

Индивидуални  

фронтални 

да развије способност 

уочавања сличности у 

структури страозаветне 

и новозаветне цркве 

 



  

историје кад Христос поново дође у сили 

и слави и кад васкрсну сви људи у 

Христу, а природа се преобрази из смртне 

у бесмртну. 

 питања. 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци  

Општи циљ предмета 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће  у животу школе и локалне заједнице, проширивање знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

Задаци предмета 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз 

праксу; 

-упознавање школских правила и процедура 

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

-развијање комуникацијских вештина неопходних  за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; 

- обучавање техникама групног рада; 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања. 

 

Редни 

број 
Наставна тема Број часова 

1 Упознавање основних елемената програма 6 

2 Сагледавање услова школског живота 4 

3 Избор проблема на коме ће севрадити 1 

4 Сакупљање података о изабраном проблему 8 

5 Активизам и партиципација – план акције 12 

6 Јавна презентација плана акције 1 

7 Осврт на научено -евалуација 4 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

Активности 

наставника у 

образовно-

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 



  

васпитном раду васпитном 

раду 

програма 

1.Упознавање 

основних елемената 

програма 

6 

-разговарају, 

-цртају, 

-дискутују, 

-изводе закључке 

Презентује 

програм, уводи 

ученике у 

предмет,  

-радионичарска, 

-симулацијска 

-интерактивна , 

-игровна 

-размена мишљења о заједничким     

очекивањима, потребама, захтевима и 

тешкоћама везаним за остваривање 

програма грађансклог васпитања                                                

-омогућавање слободе изражавања 

мишљења и ставова, 

-оспособљавање за активно и одговорно 

учешће у животу и раду школе и 

друштва, 

-проширивање практичних знања о 

демократији, њеним принципима и 

вредностима, 

-схватање међусобне повезаности права, 

дужности, правила и закона, 

-обучавање техникама групног рада- 

група - тим 

2. Сагледавање 

услова школског 

живота 

4 

Разговарају, 

-износе сопствене 

идеје и 

мишљење, 

-читају штампане 

изворе, 

-симулирају 

Води разговор –

наводи на тему, 

упознаје са 

правима и 

одговорности у 

школи 

Радионичарска, 

-интерактивна, 

-истраживачка, 

-тимска, 

-мале групе, 

-игра улога 

-слободно изражавање, 

-упознавање школских правила и 

процедура 

-упознавање права и одговорности свих 

актера на нивоу школе, 

-развијање комуникацијских вештина, 

-упознавање и вођење ученика са и кроз 

демократске процедуре одлучивања 

како би дошли до заједничког решења  

проблема за које се залажу 

3. Избор проблема на 

коме ће се радити 
1 

Разговарају, 

-цртају, 

 пишу, 

-изводе закључке, 

Мотивише, 

упућује, ствара 

ситуације, 

-радионичарска, 

-групна, 

-тимска 

-слободно, демократсо  изражавање 

сопствених идеја, 

-слободно аргументовање ставова и 

идеја 



  

-бирају 

4. Сакупљање 

података о изабраном 

проблему 

8 

Истражују, 

-прикупљају 

податке, 

-интервјуишу, 

-фотографишу, 

-пишу, 

-дискутују, 

анализрају, 

-изводе закључке 

Координира 

радом помаже у 

стварању тима 

и групе, упућује 

на изворе 

сазнања 

-радионичарска, 

-тиски рад, 

-истраживачки 

рад, 

-групни, 

-интерактивна ,      

улоге, 

-симулативна 

-подстицање ученика  да креативно и 

дивергентно мисле о могућим начинима 

за постизање њихових циљева, 

-развијање комуникацијских вештина 

неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање 

мишљења, 

-припремање ученика за различите 

ситуације са којима се раније нису 

суочавали, као што су разговори са 

представницима школе, локалне 

средине итд. 

5. Активизам и 

партиципација-План 

акције 

12 

-разговарају, 

-илуструју, 

-класификују 

податкле, 

-дискутују, 

-пишу, 

-размењују 

мишљења, 

-играју улоге, 

-бирају, 

-трагају за 

заједничким 

ставовима и 

доносе закључке 

Координира 

радом помаже у 

стварању тима 

и групе, упућује 

на изворе 

сазнања 

-радионичарска, 

-интерактивна, 

-игровна, 

-улоге, 

-тимски рад, 

-кооперативни 

рад, 

-'' мозгалица'', 

-групна 

дискусија 

-да науче не шта да мисле, него како да 

мисле 

-да активно и самостално учествују у 

свим активностима, 

-да разумеју суштину тимског рада-чија 

је специфичност подела улога међу 

члановима тима, тако да свако обавља 

само одређени вид активности, а сви 

заједно доприносе решењу проблема на 

коме тим ради, 

-боље разумевање нових и непознатих 

ситуација  и за ублажавање страха од 

непознатог, као ометајућег фактора у 

различитим приликама јавног наступа. 

6. Јавна презентација 

плана акције 

1 Презентују, 

-одговарају  на 

питања, 

-бране своје 

ставове,- 

Ослобађа од 

треме, развија 

слободно 

мишљење 

Симулативна, 

Самосталан рад 

-упознавање свих структура школе, 

родитеља, са оствареним резултатима 

програма 



  

-изводе закључке 

7. Осврт на научено -

евалуација 
4 

Разговарају, 

-процењују, 

-закључују 

Слуша, изводи 

закључке 

-интерактивна, 

демонстративна, 

-игровна 

-развијање споеобности процењивања и 

критичког мишљења о свом раду, раду 

групе и тима 

Писмени задаци са 

исправкама 
3 (1+2)  

  

-индивидуални 

 

-сагледати како су 

ученици савладали 

пређени пограм 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗБОРНИ СПОРТ 

 

 

Наставни  

садржаји 

Број 

часова 

Активности ученика 

у васпитно-

образовном раду 

Активности наставника у 

баспитно-образовном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање 

демонстрација 

-дијалог 

-физичко 

вежбање  

-турнир  

-излет 

-познаје правила спортске 

игре и придржава их се 

-стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких активности 

-развијање такмучарског 

духа 

 

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ и задаци 

Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара.  

    С П О Р Т      обрада увежбавање                  укупно        

  О Д Б О Ј К А 14 22 36 

Фудбал 14 22 36 



  

Задаци образовно-васпитног рада:  

упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;  

развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  

подстицање креативног рада на рачунару;  
оспособљавање за рад на рачунару. 
Оперативни задаци: 

- упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система;  

- упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума;  

- упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику;  

- упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма;  

- упознавање ученика са радом у програму за обраду текста;  

- упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији;  
- оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 

Ред.бр. Наставна тема Укупно 

1. ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 14 

2. РАД СА ТЕКСТОМ 14 

3. УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ 8 

 У К У П Н О  36 

 

Садржај 

програма 

Број 

часо

ва 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Начини и 

облици 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1.Оперативни 

систем 
14 

- Уученици уче о оперативном 

систему Windows или Linux, 

- Упознају се са графичким 

радним окружењем, падном 

површином, Windows Explorer-

- Упознаје ученике са 

врстама оперативних 

система  радом у њима, 

-Упознаје ученике са 

радним окрузењем па 

- Фронтални, 

- Групни, 

- Рад у пару, 

-Индивидуални 

-Упознавање са интерфејсом 

Windows-a, 

-Упознавање са радом у 

Windows Еxplorer-у, 

-Да ученици науче да врше 



  

oм, 

- Уче основне радње на рачунару, 

рад са флешом и СD-ом, рад са 

мишом и тастатуром, 

-Уче и практично изводе рад на 

рачунару, рад са контролном 

таблом. 

рачунару и како да изводе 

поједине операције, 

-Показује ученицима како 

да врше пренос података 

на преносиве меморије, 

-Надгледа и усмерава 

практичан рад ученика. 

преношење и чување података 

на спољашње меморијске 

јединице, 

- Да ученици науче да 

формирају, именују и 

премештају фолдере и фајлове 

-Да знају да  изврше, 

инсталацију нових програма и 

њихово уклањање. 

2. Рад са 

текстом 
14 

- Уче основне појмове у 

програму за обраду текста,  

-Раде  у  програму за обраду 

текста 

-Раде са тастатуром и упознају се 

са функцијом појединих типки 

-Уче и практично раде са 

функцијама листе за набрајање-

Bullets and numbering 

-Word Art 

-Уче да врше форматирање 

текста 

- Упознаје учнике са 

појмом интерфејс,  

-Упознаје ученике са 

програма за обраду текста 

и практично их обучава за 

рад у истим, 

-Упознаје ученике са 

тастатуром и функцијом 

појединик типки 

-Учи ученике како да 

користе функције листе за 

набрајање-Bullets and 

numbering 

-Word Art 

-Показује ученицима како 

да врше форматирање 

текста 

- Фронтални, 

- Групни, 

- Рад у пару, 

- 

Индивидуални. 

- да науче шта је то интерфејс,  

-да се упознају са радом у  

програма за обраду текста 

-упознавање са тастатуром и 

функцијом појединик типки 

-да науче функције листе за 

набрајање-Bullets and 

numbering 

-Word Art 

-знају да врше форматирање 

текста 

3. Увод у 

мултимедију 
8 

-Уче о појму мултимедија                            

-Оспособљавају се  да користе: 

Media Player, Real Player, Micro 

DVD ...).  

–Добијају основне информације 

о преносу ,обради и 

-упознати ученике са 

појмом мултимедија                            

–оспособити ученике да 

користе: Media Player, Real 

Player, Micro DVD ...).           

–дати ученицима основне 

- Фронтални, 

- Групни, 

- Рад у пару, 

- 

Индивидуални. 

-упознавање ученика са појмом 

мултимедија                            –

оспособљавање ученика да 

користе: Media Player, Real 

Player, Micro DVD ...).           –

добијају основне информације 



  

репродукцији слике и звука на 

рачунару     

- Врше практичну употребу 

едукативних  CD-a i DVD-a 

(електронске књиге, 

енциклопедије, атласи...). 

информације о преносу 

,обради и репродукцији 

слике и звука на рачунару     

-практично реалиизовати 

употребу едукативних  

CD-a i DVD-a (електронске 

књиге, енциклопедије, 

атласи...). 

о преносу ,обради и 

репродукцији слике и звука на 

рачунару    

-науче практично реалиизују 

употребу едукативних  CD-a i 

DVD-a  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

При реализацији тематске целине "Оперативни систем" треба упознати ученике са оперативним системом Wиндоwс или Линуx. 

Потребно је на самом почетку упознати ученике са графичким радним окружењем, са посебним нагласком на радну површину - 

Десктоп и његове делове (Таскбар, иконице, позадинска слика). Објаснити ученицима шта је Схортцут и употребу десног и левог 

клика мишем. Објаснити ученицима рад са објектима у Мy Цомпутер-у. У оквиру ове наставне јединице упознати их са организацијом 

дискова, датотека и директоријума. Објаснити преносне и фиксне меморијске медијуме: дискете, ЦД и ДВД, Фласх меморије као и 

хард дискове. Пошто су ученици савладали овај део програма треба их упознати са програмом за управљање датотекама и 

директоријумима, Wиндоwс Еxплорер. Ученицима указати на сличности са иконом Мy Цомпутер, објаснити им рад са објектима и 

функцију десног тастера миша у овом програму, а посебан акценат ставити на Цлипбоард (на копирање и премештање објеката). Сваки 

ученик треба да научи да копира односно премести објекат са диска на преносни меморијски медијум (дискету, фласх меморију, ЦД и 

друго) и обрнуто. Након што су ученици савладали основе, објаснити им и остале појмове у Еxплорер-у, манипулацију групама 

објеката (помоћу тастера Схифт или Цтрл) и акценат ставити на проналажење фајлова односно на наредбу Финд. Након што су 

савладали Еxплорер, ученицима омогућити да вежбају један час те да самостално праве директоријуме и да проналазе одређене врсте 

датотека коришћењем џокер знакова * и ? (на пример слике, *.јпг), као и на основу датума измене или величине фајла.  

Објашњавање Цонтрол Панел-а почети са подешавањем изгледа радне површине и тастатуре. Сваки ученик треба да научи да промени 

позадинску слику и да подеси српску ћириличну и латиничну тастатуру. Остала подешавања, као што су датум и време, подешавање 

миша, мултимедијалних уређаја, звука и постављање пассwорд-а показати ученицима без детаљније обраде ових опција. Објаснити им 

шта су то фонтови. Ученицима омогућити један час да понове стечена знања кроз вежбу. Ученицима треба показати како се инсталира 

програм, а такође и како се уклања непотребан програм опцијом Адд/Ремове програмс. Један час допустити ученицима да вежбају 

инсталирање програма, а уклањање програма им допустити само уз надзор наставника. Објаснити групе програма (Аццессориес, 

Цоммуницатион, Фаx, Мултимедиа) и како се њима манипулише.  



  

Инсталацију нових додатних уређаја ученицима објаснити на практичном примеру. Објаснити им појам плуг&плаy (прикључи и почни 

да користиш) као и ток инсталације. На посебном часу за вежбање сваки ученик треба да инсталира програм са ЦД-а, да га покрене и 

на крају да га под надзором наставника уклони са рачунара.  

Објаснити појам рачунарског вируса и злонамерног програма. Објаснити опасности од рачунарских вируса и злонамерних програма и 

како се од њих треба штитити. Објаснити појам легалног и пиратског софтвера.  

При реализацији тематске целине "Рад са текстом" показати ученицима на које се начине може покренути програм за обраду текста 

(иконица, Старт/Програмс, Старт/Рун). Посебну пажњу обратити на радни простор као и на главни мени и траку са алатима. Сваки 

ученик треба да научи како се постављају и уклањају тоолбар-ови. Показати ученицима како се креира нови документ, односно како 

се отвара већ постојећи. Објаснити како се снима документ и нарочито нагласити разлику између команди Саве и Саве Ас. Пошто су 

обрађене основне команде Филе менија објаснити ученицима како се одређује изглед и величина стране, као и маргине (дијалог Паге 

Сетуп).  

Пошто су се упознали са основним операцијама у програму за обраду текста, ученицима детаљно објаснити функције тастера са 

тастатуре, нарочито оних који су неопходни за рад у програму за обраду текста (Дел, Бацкспаце, Инсерт…), као и појам курзора. 

Показати како се селектује текст а након тога ученици сами треба да примене опције Цлипбоард-а које су научили у претходној теми 

(Цут, Цопy, Пасте).  

Појам форматирања објаснити на примеру знака, објашњавајући ученицима дијалог Фонт. Кроз практичан рад ученици треба да 

савладају технику промене изгледа карактера (промена величине, боје, врсте фонта).  

Код форматирања пасуса објаснити функцију тастера Ентер и дијалог Параграпх, односно како се врши поравнавање текста, увлачење 

редова и дефинисање прореда. У оквиру ове јединице показати ученицима и дијалог Буллетс анд Нумберинг. Ученицима обезбедити 

довољно времена да утврде стечено знање кроз практичну израду задатака.  

У наставној јединици штампање објаснити укратко ученицима како се инсталира штампач и посебно се осврнути на дијалоге Принт и 

Принт Превиеw са својим командама.  

Ученицима треба објаснити на који начин се ради са сликама у текстпроцесору коришћењем менија Инсерт. Такође демонстрирати 

употребу Wорд Арт-а. Након тога наставити са графиком у програму за обраду текста и то са тоолбар-ом Драwинг. У овој наставној 

јединици показати ученицима како се цртају објекти, готове објекте (Аутосхапес) као и текст боксове и објаснити им како се врши 

промена боје фонта, линија и површине.  

При реализацији тематске целине "Увод у мултимедију" ученике упознати са појмом мултимедија. Оспособити ученике да користе 

неке најчешће употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Медиа Плаyер, Реал Плаyер, Мицро ДВД ...). Дати им основне 

информације о преносу, обради и репродукцији слике и звука на рачунару. Демонстрирати и практично реализовати употребу 

едукативних ЦД-а и ДВД-а (електронске књиге, енциклопедије, атласи...) 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 



  

 

Циљеви и задаци 

- Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и теоретских знања 

ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: 

Цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација, у циљу развоја њиховог креативног 

мишљења. 

-омогућава и потстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у областима ликовне културе, 

-омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у оквиру одређених средстава и 

медијума, 

-мотивише ученике на упознавање основних елемената и законитости ликовног језика, 

-развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја; 

-ствара услове да учесници на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да креативним 

изражавањем боље упознају њихова визуелна и ликовна својства, 

-развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених информација као основе увођења у креативно 

визелно мишљење, 

-развија већу осетљивост за ликовне и визуене вредности које се стичу у настави, а примењују у раду и у животу, 

-развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање, 

-континуирано потстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача потребе код ученика за чување 

културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде, 

-ствара услове да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве, 

- омогућава разумевање позитивног емоционалног става према вредностима израженим у делима различитих подручја 

уметности. 

-развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

 

 

НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ САДРЖАЈ ПРОГРАМА СЕ САСТОЈИ ОД  

12 ЧАСОВА  ЦРТАЊА 

12 ЧАСОВА СЛИКАЊА 



  

12 ЧАСОВА ВАЈАЊА 

Укупно 36 часова 

 

 

                                                    САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Врсте и својства линија – 2 

1.Стварање различитих вредности линија 

2. Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо,трска- разни цртачки материјали. 

Линија као средство за стварање различитих квалитета површина – 2 

3.Перцепција, стварање различитих вредности квалитета површина. 

4.Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали. 

5. Естетско процењивање-1 

Односи величина – 2 

6. Перцепција, опажање ритма линија, б -оја, облика. 

7. Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали. 

Лепо писање са калиграфијом – 2 

8. Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

9.Цртање, цртачки материјали, обичне оловке са ознаком ,,Б,, пљоснато заоштрене оловке, метално перо, туш и перо и пенкало, 

разни цртачки материјали. 

Компоновање више ритмичких целина у простору -2 

10.Перцепција,опажање ритма линија,боја , облика. 

11.Цртање,сликање и вајање. 

12. Естетско процењивање – 1 

 

                                            СЛИКАЊЕ -12 

Својства сликарског материјалаи подлога – 2 

13. Перцепција. 

14. Сликање и цртање разним сликарским и цртачким материјалима. 



  

Ритмичко компоновање боја и облика – 2 

15.Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

16.Сликање, цртање и вајање, одговарајућа средства и материјали. 

Коришћење разних материјала за компоновање – 2  

17.Перцепција. 

18. Сликање, цртање и колаж-одговарајућа средства и материјали. 

Визуелно споразумевање -2  

19.Перцепција линија, боја и облика. 

20.Сликање, цртање и вајање- одговарајућа средства и материјали. 

Временски и просторни низови – цртани филм,стрип – 2+1 

21.Аперцепција,перцепција – асоцијације у низу покретне слике, боје,мрље, цртежи,облици. 

22. Сликање,цртање и вајање- одговарајућа средства и материјали. 

23. Сликање,цртање и вајање- одговарајућа средства и материјали. 

24. Сликање, естетско процењивање – 1  

 

 

                                           ВАЈАЊЕ -12 

 

Вајање,врсте вајарског материјала – 4  

25.Перцепција и аперцепција, стварање различитих вредности форме- конвексно, канкавно, отворено, затворено- и чврсти 

материјали. 

26.Вајање, глина, гипс и остала одговарајућа средства и чврсти материјали. 

Везивање тродимензионалних облика у простору -2 

27.Перцепција и аперцепција. 

28.Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

29. Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

Слободно компоновање – 2  

30.Перцепција и аперцепција 



  

31. Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

32. Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

                Обликовање употребних предмета ,ситна пластика,накит – 2+1  

33.Аперцепција, перцепција. 

34. Вајање, глина, керамичка глина,пластелин, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

35. Вајање, глина, керамичка глина,пластелин, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

36.Вајање,естетска анализа - 1 

 

Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика у  

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Падежи 10 

слушаjу, издвајају 

именске речи из 

текста, мењају речи 

по падежима 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

оспособљавање ученика да 

препознају облике именских 

речи и да их правилно користе 

2. Глаголски облици 7 

издвајају глаголске 

основе, мењају 

глаголе и проналазе 

их у тексту 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

рад у пару,  

фронтални 

 

бољи резултати на проверама, 

побољшање говорне културе 

3.Правопис 8 

пишу текст, 

исправљају 

неправилно 

написане реченице, 

питају 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

рад у пару,  

фронтални,  

индивидуални 

 

побољшање писмене културе 



  

4. Књижевно-

теоријски појмови 
6 

слушају, 

разговарају, питају, 

препознају 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

текстуални, 

фронтални, 

 

усвајање основних термина 

науке о књижевности 

5.Стилске фигуре 5 

слушају, издвајају 

стилска средства из 

обрађених 

књижевних дела 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

текстуални, 

фронтални, 

индивидуални 

 

развијање говорне и писмене 

културе 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја. 
                Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима 

организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који 

нису савладали неки од предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са 

артикулационим проблемима, итд.) 
 

Садржаји програма 
 Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 
 Циљеви  и  задаци  садржаја програма 

REVISION 

 How much do you 

remember? 

Personal and Possessive 

5 

-слушање 

-игра 

-питања и одговори 

-цртање по диктату. 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-демонстрација 

-потпун  физички 

одговор;  

-кооперативна;  

-тражење и давање обавештења; 

-описивање и именовање предмета; 

-изражавање припадности;  

- обнављање старог вокабулара и  



  

Pronouns -дискутује интерактивно. адекватна примена истог.  

SCHOOL LIFE  

 Who are they?  

  Do you have a minute? 

  Extra (Meet the Crew) 

William’s school      

 Time and timetables 

  A day at school  

7 

-певање;  

-извршавање команди; 

-рад у паровима, 

-питања и одговори 

-читање и писање 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-подстиче на  

логично 

мишљење 

-демонстрација;  

-дијалог;  

-игра.  

-исказивање једноставне усмене поруке; 

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- комуникација. 

FAMILY LIFE  

A short holiday        

 Susan’s home         

 English breakfast 

 Meet my family  

The Simple Present Tense    

 

8 

-слушање и понављање; 

-цртање по диктату; 

-слике и одговори; 

-читање. 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-кооперативно;  

-демонстрација;  

-интерактивно; 

-игра. 

-препознавање појмова; 

-разумевање наставникових инструкција; 

-постављање питања и давање исказа у 

основној 

комуникацији;  

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- писање кратких реченица. 

HEALTH / SHOPS / 

CLOTHES  

What’s the matter?               

 Dinner time 

 School dinners. 

 Can you cook? 

 Shopping                              

 Simple Past Tense 

6 

-групно и појединачно чи- 

тање;  

-препричавање 

прочитаног; 

-глума;  

-певање. 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

 

-кооперативна; 

-рад у пару; 

-мануелне  

активности. 

-исказивање просторних односа; 

-кратки одговори на постављена питања; 

-описивање активности; 

- лексика, 

- нови граматички појмови, 

- оброци; -специфичност одређених  

кухиња 

SPORTS / TRAVEL / 

HOLIDAYS 

 I’m a geography fan!       

 I hate rules! 

10 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

 

 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-кооперативно;  

-дијалог;  

-скеч, 

 

-писање кратких реченица на основу  

дате слике; 

- лексика, 

- нови граматички појмови, 



  

Promises! Promises!       

Holidays in Greece  

Let’s have a party!           

Prepositions 

Comparison of Adjectives     

 

 

-читање;  

-глума.  

-подстиче на 

логично 

мишљење 

-развија  

кооперативност 

 

 

-дијалог, 

Кооперативно. 

-стране земље и знаменитости, 

 

-усвајање новог вокабулара. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду 
Начини и 

поступци 

остваривања 

рада  

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
Учениka Наставниka 

Скупови 1 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-уређује 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-помаже ученицима у 

савладавању градива 

 

-фронтални 

индивидуални 

-формирање појма скупа, подскупа, 

кардинал скупа, правилна употреба 

симбола 

-схватање смисла речи и, или, неки, 

сваки 

-извођење скуповних операција 

Скупови тачака 1 

-разликује 

-именује 

-открива 

релације и 

изражава их 

-упоређује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

индивидуални 

-схватање геометријских фигура као 

скуп тачака (дуж, права, полуправа, 

раван, кружница, круг) 

-уочавање њихових међусобних 

односа 

-препознавање и правилно цртање 

Дељивост бројева 1 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

 
 
-презентује 
-усмерава ученика 
-утиче на развој свести 
ученика о значају математике  

-фронтални 

индивидуални 

 

-уочавање дељивост бројева са 

остатком и без остатка 

-тумачење једначине а=b·g+r 

-увођење појма делилац садржалац 

-прости и сложени бројеви 

-одузимање НЗС и НЗД 

-растављање сложених бројева на 

просте чиниоце 



  

Угао ﴾сабирање и 

одузимање 

углова,графички 

и аналитички) 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-фронтални 

индивидуални 

 

 

-формирање појма угла као 

геометријске фигуре 

-уочавање односа централног угла и 

одговарајућег лука и тетиве 

-преношење углова и упоређивање 

-мерење углова 

-операције са угловима у мерама 

Врсте углова 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

способност да брже 

усвајају знања 

-фронтални 

индивидуални 

 

-формирање појма угла као 

геометријске фигуре 

-уочавање односа централног угла и 

одговарајућег лука и тетиве 

-преношење углова и упоређивање 

-мерење углова 

-операције са угловима у мерама 

Разломци  

(опште,децимални 

запис,процентни 

запис) 

3 

-именује 

-упоређује 

 

-презентује 
-усмерава ученика 
-утиче на развој свести 
ученика о значају математике 

-фронтални 

индивидуални 

 

-стварање појма разломка као 

количника два броја 

-скраћивање, проширивање и 

упоређивање разломака 

-приказивање на бројној прави 

-основне операције са разломцима 

Осна  симетрија 

(симетрала дужи 

и угла,нормала) 

1 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

индивидуални 

 

-стварање осне симетрије као релације 

-препознавање осносиметричних 

фигура и одређивање осе симетрије 

-цртање осносиметричних фигура 

-конструкција симетрале дужи, 

симетрале угла и нормале 

 

 

 



  

 

 

 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА  

СРПСКИ  ЈЕЗИК  

 

 

Садржаји 

програма 

 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у  образовно-васпитном 

раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

Језик 

 
- Граматика 

 

- Правопис 

 

 

 

 

 

24 

- примењује претходно 

стечена знања; овладава 

новим граматичким и 

правописним   законитостима 

(падежни систем, променљиве 

и непроменљиве речи, писање 

великог слова и одричне 

речце не); 

- уочава на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника решава 

тестове са ранијих такмичења. 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

 

 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко такмичење из 

Српског језика. 

Књижевност 

 
     - Школска 

лектира 

 

     - Домаћа лектира 

 

 

 

 

 

8 

 

- чита, анализира и 

интерпретира дела по избору 

ученика и на- уочава главне 

мотиве и песничке слике; 

- запажа основне 

карактеристике 

ликова.ставника; 

 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

- демонстративни 

 

- увођење ученика у 

структуру и анализу дела; 

- тумачење главних 

мотива и песничких слика 

у лирској песми; 

- развијање осећања за 

аутентичне естетске 

вредности у књижевној 

уметности. 



  

Култура 

изражавања 
    - Говорно 

изражавање 

    - Писмено 

изражавање 

 

 

 

4 

- усваја општа правила о 

писму као облику општења; 

- увежбава технике у изради 

писменог састава и анализира 

стилске грешке оцењених 

радова. 

- Мотивише на 

стваралачки однос према 

језику; 

- Подстиче креативност у 

усменом и писменом 

изражавању. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- развијање смисла и 

способности за правилно, 

течно, економично и 

уверљиво усмено и 

писмено изражавање; 

- богаћење речника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се 

организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  

делатности које пружа знање енглеског језика. 

 

Садржаји програма 
  Број 

часова 

Активности 

ученика у образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви  и  задаци  садржаја  

програма 

1.Школа: 

-Школски простор,давање 

информација. 3 

-слушање 

-игра 

-понављање(ЦД) 

-цртање по диктату. 

-координира 

-наводи на  

повезивање и  

примену знања 

-демонстрација 

-потпун  физички 

одговор;  

-кооперативна;  

интерактивно. 

-тражење и давање обавештења; 

-описивање и именовање предмета; 

-изражавање припадности;  

- усвајање новог вокабулара и  

адекватна примена истог.  

2.Породица и окружење: 

-Дружење и спорт; Мој  

албум; Обичаји у Србији и  

Британији (поређење);  

Навике и хоби. 

3 

-певање; 

 -извршавање команди; 

-рад у паровима. 

-подстиче на 

логично мишљење 

-развија  

кооперативност 

-демонстрација;  

-дијалог;  

-игра.  

-исказивање једноставне усмене  

поруке; 

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- комуникација. 



  

4.Код доктора:- 

Здравље; Медицина;  

Хигијена) 
3 

-групно и појединачно  

читање;  

-препричавање  

прочитаног; -певање. 

-анализира 

-мотивише 

-сугерише 

-поставља проблем 

-кооперативна; 

-рад у пару; 

-мануелне 

активности. 

-исказивање просторних односа; 

-кратки одговори на постављена  

питања; 

-описивање активности. 

5.Храна: - 

Храна и пиће;  

У ресторану; 

Рецепти. 

3 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање; -глума.  

-координира 

-анализира 

-мотивише 

 

-кооперативно;  

-дијалог;  

-скеч. 

-писање кратких реченица на основу  

дате слике; 

-усвајање новог вокабулара; 

- оброци; -специфичност одређених 

кухиња. 

7.Слободне активности:- 

Забава; Филм; Музика. 

1 

-слушање и понављање; 

-индивидуални рад; 

-погађање појмова. 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-подстиче на 

логично мишљење 

-физички одговор; 

-дијалошка; 

-групни рад. 

-усвајање новог вокабукара;  

-саопштавање дијалога  или  

наративног текста уз помоћ  

Постављеног питања;  

-ширење вокабулара. 

8. Конверзација: 

-Употреба текста из уџбени- 

ка као подлога за нове рече- 

ничне целине 5 

-читање познатих  

текстова 

-дијалози; 

-диктат;  

-глума; 

-игра асоцијација. 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче на 

логично мишљење 

-индивидуални рад; 

-рад у групама; 

-дијалог. 

--самостално сналажење у  

проблемима за  

правилно коришћење граматичких  

целина, синтаксе реченице;  

издвајање и писање кључних речи  

текста. 

9. Граматичке целине: 

Именичке групе; 

Чланови; 

Заменице; 

Садашња времена; 

Прошло време;  

Будуће време 

Перфекат 

15 

-индивидуални  

одговори на питања; 

--рад у паровима; 

- решавање тестова 

писаним путем. 

. 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

 

-интеракција; 

-демонстрација; 

-рад у групама; 

-дијалог. 

- правилно коришћење врста речи и  

реченица у монолозима и дијалозима;  

-упознавање нових правила фонетике 

 и морфологије; 

-правилно казивање реченице у  

зависности од времена казивања. 

10. Правопис: 

Спеловање и реченични 

делови 

        3 

-писање 

-читање 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

интеракција; 

-демонстрација; 

-дијалог. 

-правилна интерпункција; 

-сналажење да саслушано правилно  

стави у писану форму; 



  

  -препознавање саслушаног текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду 
Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Учениka Наставниka 

Скупови; решавање 

текстуалних задатака 

применом Веновог 

дијаграма 

3 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-уређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-проширивање знања о 

појму скупа 

кардиналној вредности 

скупа, операцијама са 

скуповима кроз израду 

задатака веће тежине и 

задатака са ранијих 

такмичења 



  

Геометријске фигуре као 

скупови тачака, логичке 

операције у 

унији,пресеку и разлици 

2 

-открива 

релације и 

изражава их 

-упоређује 

-уочава 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-уочавање њихових 

међусобних односа 

-препознавање и 

правилно цртање 

Бинарни бројни систем 2 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 
-усмерава ученика 
-утиче на развој свести 
ученика о значају и примени 
математике при  решавању 
проблема из свакодневног 
живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-упознати ученике са 

појмом бинарног 

бројног сиситема и кроз 

израду различитих 

задатака увежбати рад 

са бинарним системом 

Рационални поступци 

при рачунању,одабрани 

задаци 

2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

 

 

-коришћењем олакшица, 

за што краће време 

доћи до решења 

Дијаграми и њихова 

примена у решавању 

математичких проблема, 

метод дужи 

2 

-уочава 

-именује 

-открива 

релације 

-упоређује 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

- прављење и читање 

дијаграма у решавању 

математичких проблема 

Права и 

кружница,конструктивни 

задаци 

2 

-уочавање 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

 

-презентује 
-усмерава ученика 
-утиче на развој свести 
ученика о значају и примени 
математике у свакодневном 

-фронтални 

-индивидуални 

 

 

-примена стеченог 

знања на решавање 

конструктивних 

задатака 

 



  

 животу 

Одабрани задаци са 

такмичења 
5 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-развијање логичког 

мишљења и 

закључивања 

Задаци логично-

комбинаторне природе 
2 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-развијање логичког 

мишљења и 

закључивања 

 

Разломци,одабрани 

задаци 

2 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 
-усмерава ученика 
-утиче на развој свести 
ученика о значају и примени 
математике при  решавању 
проблема из свакодневног 
живота 

-фронтални 

-индивидуални 

-усавршити рад са 

разломцима, операције 

са разломцима и 

примену у практичним 

задацима кроз израду 

такмичарских задатака 

Осна симетрија 6 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-применити и допунити 

знање о осној симетрији 

кроз израду практичних 

задатака и задатака из 

свакодневног живота 

Конструкција 

пресавијањем папира 
1 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-пресавијањем папира 

конструисати различите 

фигуре 

Одабрани конструктивни 

задаци-примена 

изометријских 

2 

-упоређује 

-открива 

релације 

-презентује 
-усмерава ученика 
-утиче на развој свести 

-фронтални 

-индивидуални 

-извођење различитих 

конструкција применом 

изометријских 



  

трансформација -изражава их ученика о значају и примени 
математике у свакодневном 
животу 

трансформација 

Разломци и примена, 

одабрани задаци 
4 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-примена разломака на 

решавање раѕличитих 

задатака 

Процентни рачун 

 

 

2 

 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-решавање проблема 

применом процентног 

рачуна 

 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

-септембар 

Упознавање ученика са правилима понашања у 

школи 
Усклађивање ставова породице и школе везаних за 

васпитање ученика 
Организовање индивидуалних разговора  
Сређивање педагошке документације 

-разговор  

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

-октобар 

Упознавање својих и потреба других 
Изражавање сопствених и разумевање туђих осећања 
Организовање индивидуалних разговора 
Сређивање педагошке документације 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

-новембар Развијање толеранције на различите ставове, особине -разговор -одељењски старешина 



  

и потребе 
Грађење сарадничког односа у групи (разреду) 
Анализа успеха на крају  I класификационог периода 
Сређивање педагошке документације 

-евиденција у 

Дневику рада 

-ученици 

-стручни сарадник 

-децембар 

Решавање проблема 
Подршка и значај социјалне групе у превазилажењу 

личних проблема 
Подршка и значај социјалне групе у превазилажењу 

личних проблема 
Сређивање педагошке документације 

-разговор  

-дискусија 

-евиденција у 

Дневику рада 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

-јануар 
Обележавање Дана Светог Саве 
Проблеми у учењу и савлађивању знања – грађење 

модела за превазилажење 
-разговор 

-одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар 

Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово 

превазилажење 
Помоћ ученицима при укључивању у такмичења 
Разрешавање сукоба 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-изабрани ученици-чланови ученичког 

парламента 

-стручни сарадник 

- сарадници Завода за јавно здравље 

-одељенски старшина 

 

-март 

 

 

 

Грађење и јачање личних вредности и ставова 
Праћење ученика на такмичењима 
Сређивање педагошке документације 
Развој сарадничке комуникације у разреду (активно 

слушање других ) 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-евиденција у 

дневику рада 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

-април 

Анализа успеха на крају III класификационог 

периода 
Стресогене животне ситуације 
Учење и изградња одбрамбених механизама за 

превазилажење стреса 
Организовање родитељског састанка 

-разговор 

-дискусија- 

-презентација 

-евиденција у 

дневнику 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

-мај 

Организовање и извођење екскурзије 
Ризична понашања (пушење, алкохолизам, 

наркоманија) 
Учење вредносних судова.  
Сређивање педагошке документације 

-чишћење учиноице 

-разговор 

-договор 

- ученици 

-одељенски старешина 

-родитељи 



  

-јун 
Анализа успеха на крају школске године 
Анализа рада одељенског старешине 
Сређивање педагошке документације 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски старешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ  

 

Садржаји, места и 

објекти које треба 

посетити 

Број 

дана 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Образовно-

васпитна област 

Циљеви и задаци садржаја програма 

-Јабучје-Манасија-
Деспотовац-
Ресавска пећина-
Јабучје 
 
-Јабучје-Крагујевац-
Крушевац-Јабучје 

1 

-Посматрање 

-Упоређивање 

-Дружење 

-Разговор (постављање питања 

и давање одговора) 

-певање 

-упознавање 

-проширивање знања  

-корелација међу предметима 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Ликовна култура 

Биологија 

 

-упознавање на терену  онога што је у 5. 

разреду научено из наведених наставних 

области 

-упознавање, проширивање и 

сагледавање географских објеката и 

појмова 

-упознавање и проширивање знања о 

културно -историјским елементима 

-упознавање са биљкама и животињама 

кроз геолошко-историјски развој 

-разгледање и упознавање фресака и 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других елемената ликовне културе 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


