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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

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 

 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; 

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; 

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. 

 

2. Наставни план 

 

Ред.

број 

А. 

ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 
ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

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

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

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око  2 72 2 72 - - - - 

5. 
Природа и 

друштво 
- - - - 2 72 2 72 

6. 
Ликовна 

култура 
1 36 2 72 2 72 2 72 

7. 
Музичка 

култура 
1 36 1 36 1 36 1 36 

8. 
Физичко 

васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

9.  
Дигитални свет 

1 36 1 36 1 36 1* 36* 

УКУПНО: А 20 720 20 720 20 720 20 720 



БРОЈ ОДЕЉЕЊА 4 4 3 3 4 4 3 3 

СВЕГА 80 2880 60 2160 80 2880 60 2160 

Ред.

број 

Б. 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

1. 

Верска настава/ 

грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Пројектна 

настава 
/ / / / / / 1 36 

укупно: Б 1 36 1 36 1 36 2 72 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 4 4 3 3 4 4 3 3 

СВЕГА 4 144 6 216 8 216 6 288 

укупно:А+Б 21 756 21 756 21 756 22 792 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 4 4 3 3 4 4 3 3 

СВЕГА 84 3024 63 2268 84 3024 66 2376 

Ред.

број 

Облици васпитно-

образовног рада 

којима се остварују 

обавезни наставни 

предмети, изборни 

програми и активности 

 

 

1. 
Допунска 

настава 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Додатна 

настава 
/ / / / 1 36 1 36 

3. 
Настава у 

природи 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

Ред.

број 

Остали облици 

васпитно-

 



образовног 

рада 

1. 

Час 

одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Ваннаставне 

активности 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

 

Ред. 

Број 

А. 

ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

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

2. 
Енглески језик 

 
2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Ликовна 

култура 
2 72 1 36 1 36 1 34 

4. 
Музичка 

култура 
2 72 1 36 1 36 1 36 

5. 
Историја 

 
1 36 2 72 2 72 2 68 

6. 
Географија 

 
1 36 2 72 2 72 2 68 

7. 
Физика 

 
- - 2 72 2 72 2 68 

8 Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 



10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. 
Техника и 

технологија 
2 72 2 72 2 72 2 68 

12. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 102 

13. 
Информатика и 

рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: A 25 864 26 936 28 1008 28 952 

Број одељења 4 4 3 3 3 3 3 3 

Укупно А x број 

одељења 
100 3600 78 2808 84 3024 84 2856 

 

Обавезни 

изборни  

предмети 
        

1. 
Верска/грађанск

о 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Руски 

језик/Француски  
2 72 2 72 2 72 2 68 

 
Хор и оркестар 

 
/ / / / 1 36 1 36 

 
Цртање, 

сликање, вајање 
/ / / / 1 36 1 34 

 Чувари природе 1 36 1 36 / / / / 

 
Допунска 

настава 
1 36 1 36 1 36 1 34 

 Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 



 

Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

1-2 

36-72 

1-2 

36-72 

1-2 

36-72 

1-3 

34-68 

 Екскурзије 1 дан 1 дан 2 дана 3 дана 

*дигитални свет у четвртом разреду од школске 2023/24. 

3. НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

3.1.Школски програм за први разред 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

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. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 180 часова 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 



 

1. ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

Глас и слово; штампана и 

писана слова ћириличког 

писма. 

Речи и реченице као говорне 

и писане целине. 

Текстови засићени словима 

која се обрађују/текстови 

предвиђени за глобално 

читање. 

Све врсте текстова који су 

написани штампаним или 

писаним словима. 

Језичке игре. 

Аналитичко-синтетичка 

вежбања; лексичка и 

синтаксичка вежбања; 

моторичке вежбе. 

Писање (преписивање, 

самостално писање и диктат). 

Читање 

(шчитавање/глобално 

читање, гласно и тихо 

читање); питања којима се 

проверава разумевање 

прочитаног. 

Изговор и писање гласова 

који ученицима причињавају 

тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 

-испитивање и 

уважавање искуства 

и знања ученика; 

-активности кроз 

игру 

-слушање и 

правилна 

артикулација 

гласова; 

- аналитичка 

вежбања; 

-синтетичка 

вежбања; 

-моторичке вежбе; 

-

монографски/групни 

поступак обраде 

слова; 

-принцип 

индивидуализације; 

-игре словима и 

речима; 

-графичко увезивање 

слова у речима; 

-просторна 

оријентација у 

свесци; 

-проверавање 

степена 

-разликуjе изговорени глас и 

написано слово; 

изговорене и написане речи и 

реченице; 

– влада основном техником читања и 

писања 

ћириличког текста; 

– разуме оно што прочита; 

 



савладаности 

технике читања и 

писања и 

разумевања 

прочитаног; 

 

 

2. КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија  

Народна песма, Ја сам чудо 

видео 

Јован Јовановић Змај, Зимска 

песма 

Војислав Илић, Пролетња 

зора/Воја Царић, 

Пролеће/Мира Алечковић, 

Ветар сејач 

Десанка Максимовић, Првак; 

Хвалисави зечеви/У 

гостима/Ливадско звонце 

Гвидо Тартаља, Китова 

беба/Мрави/Постеља за зеку 

Бранко Ћопић, Јежева кућица 

(читање у наставцима) 

Душан Радовић, Јесења 

песма/Срећна Нова година 

Љубивоје Ршумовић, Ау што 

је школа згодна; Дете/Деца 

су украс света 

уважавање 

индивидуалних 

карактеристика 

ученика; 

-рад на школској 

лектири; 

- уочавање ликова  у 

књижевном 

делу,њихових 

особина и поступака; 

њихових 

емоционалних 

стања; 

- разумевање 

узрочно-

последичног 

распореда догађаjа; 

- уочавање формалне 

различитости 

поезиjе, прозе и 

драмског текста ( без 

увођења дефиниција 

); 

- упознавање 

ученика са 

-разуме оно што прочита; 

– активно слуша и разуме 

садржаjкњижевноуметничког текста 

коjи му се чита; 

– препозна песму, причу и драмски 

текст; 

– одреди главни догађаj, време 

(редослед догађаjа) 

и место дешавања у вези са 

прочитаним текстом; 

– уочи ликове и прави разлику 

између њихових 

позитивних и негативних особина; 

– изрази своjе мишљење о понашању 

ликова у 

књижевном делу; 

– препозна загонетку и разуме њено 

значење; 

– препозна басну и разуме њено 

значење; 

 



Стеван Раичковић, 

Цртанка/Бранислав 

Лазаревић, Сликар 

Перо Зубац, Добар друг ти 

вреди више 

Драгомир Ђорђевић, Није 

лако бити дете 

Проза 

Народна прича, Свети Сава и 

ђаци 

Народна прича, Деда и репа 

/Голуб и пчела 

Народна басна, Лисица и 

гавран 

Доситеј Обрадовић, Два 

јарца; Две козе 

Лав Николајевич Толстој, 

Два друга 

Драган Лукић, Јоца вози 

тролејбус/Игор Коларов, 

Дум-дум Оливер и његов 

бубањ 

Ђуро Дамјановић, Дан кад је 

јутро било слово/Весна 

Ћоровић Бутрић, Ноћни 

ћошак 

Избор из народних и 

ауторских загонетки 

(Десанка Максимовић, 

Загонетке лаке за прваке 

постоjањем народне 

и ауторске басне; 

- уочавање и 

тумачење 

непознатих и мање 

познатих  речи у 

тексту; 

-изражајно читање, 

рецитовање и 

извођење драмских 

текстова; 

-усвајање 

књижевних појмова 

и богаћење речника; 

-стицање читалачких 

навика; 

 



ђаке, Загонетке Григора 

Витеза и Бране Цветковића) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он 

унапред 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће 

увек да буде први 

Бора Ољачић, Први дан у 

школи 

Популарни и информативни 

текстови 

Избор из илустрованих 

енциклопедија и часописа за 

децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности 

и културе (Свети Сава, Вук 

Стефановић Караџић, 

знаменита завичајна личност 

и др.); Милан Шипка: Буквар 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић Змај, Песме 

за децу (избор) 

Избор из басни и сликовница 

за децу  

Књижевни појмови: 

– песма;  

– прича;  

– догађај; место и време 

збивања; 



– књижевни лик – изглед, 

основне особине и поступци; 

– драмски текст за децу;  

– шаљива песма; 

– басна; 

– загонетка. 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА-

ГОВОРЕЊЕ, СЛУШАЊЕ , 

ПИСАЊЕ и ЧИТАЊЕ 

Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и 

описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани 

текстови, сценска 

импровизација. 

Сценско извођење текста 

(драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке 

и синтаксичке вежбе. 

Разговорне, ситуационе и 

језичке игре. 

 

Стварне и симулиране 

ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне 

пажње 

 

 

 

Питања о сопственом 

искуству, бићима, 

предметима, појавама, 

- неговањекултуре 

говора, писменог 

изражавања, 

богаћење речника и  

развиjање 

комуникативних 

способности 

ученика; 

-говорне вежбе ( 

причање, 

препричавање 

,описивање); 

-богаћење речника и 

правилан говор кроз 

учење рецитација и 

драмских текстова; 

-језичке игре; 

-игре за развијање 

слушне пажње; 

-диктат и 

аутодиктат; 

-подстицање ученика 

према 

способностима и 

могућностима у 

писању; 

– обликуjе усмену поруку служећи се 

одговараjућим речима; 

-усмено препричава; усмено прича 

премаслици/сликама и о 

доживљаjима; 

– усмено описуjе ствари из 

непосредног окружења; 

– бира и користи одговараjуће речи у 

говору; направилан начин користи 

нове речи у свакодневномговору; 

– напамет говори краће књижевне 

текстове; 

– учествуjе у сценскомизвођењу 

текста; 

– пажљиво и културно слуша 

саговорнике; 

– слуша, разуме и парафразира 

поруку; 

– слуша интерпретативно читање и 

казивање 

књижевних текстова ради 

разумевања идоживљавања; 

– примењуjе основе правописа; 

– пише читко и уредно; П
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сликама, о књижевном и 

некњижевном тексту. 

Писана порука. 

Kраћа текстуална целина: о 

сопственом искуству, о 

доживљају, о сликама, 

поводом књижевног текста. 

Реченице/кратак текст 

погодан за диктирање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевни текстови. 

Текстови са практичном 

наменом: позивница, 

упутство, списак за куповину 

и др. 

Нелинеарни текстови: текст у 

табели, распоред часова, 

стрип, улазница и др. 

Информативни текстови: 

1. уџбенички: Милан 

Шипка, Буквар; текстови о 

знаменитим личностима 

српске културе; 

2. вануџбенички: о 

правилима учтивог 

понашања (бонтон); оместу у 

-учење самосталног 

писања текста 

спајањем више 

реченица у целину ( 

прича у 

сликама,опис 

догађаја ); 

-доследно 

примењивање 

правописа и 

богаћење речника; 

-увежбавање читања 

(гласно и тихо-

читање у себи ) са 

разумевањем; 

-илустровање 

књижевног дела; 

– писмено одговара на постављена 

питања; 

– спаjа више реченица у краћу 

целину; 

– пише реченице по диктату 

примењуjући основна правила у 

писању; 

– гласно чита, правилно и са 

разумевањем; 

тихо чита (у себи) са разумевањем 

прочитаног; 

– пронађе информациjе експлицитно 

изнете у тексту; 
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којем ученици живе; о 

животињама итд. 

 

4. ЈЕЗИК, 

ГРАМАТИКА, 

ПРАВОПИС И ОРТОЕПИЈА 

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. 

- указивање на 

разликовну функциjу 

гласа у оквиру речи 

(џак/ђак ); 

-уочавање језичких 

јединица ( 

слово/глас, реч, 

реченица ); 

-писање почетка 

реченице, 

реченичног знака и 

изговарање 

(интонација) 

реченице; 

-практична примена 

правописа; 

 

-разликуjе слово, реч и реченицу; 

– правилно изговори и напише 

кратку и потпунуреченицу 

jедноставне структуре са 

одговараjућоминтонациjом, односно 

интерпункциjским знаком накраjу; 

– правилно употреби велико слово; 

– учтиво учествуjе у вођеном и 

слободномразговору; 

 

 

  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

У складу са важећим  законима и прописима (Законом о основама система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању и 

Правилник о оцењивању у основној школи), осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први разред) у формативном приступу 

имати  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда.  

 

Часови допунске наставе ће бити реализовани кроз наставне теме : 



-Почетно читање и писање 

-Књижевност 

-Језик, граматика , правопис и ортоепија 

-Језичка култура-говорење, слушање, писање и читање 

а број часова по темама зависиће од напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда постигнућа 

 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

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. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 180 часова 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. ГЕОМЕТРИЈА – 

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. 

-уважавање искуства 

и знања ученика 

-уочавање предмета 

и бића у окружењу и 

њихових 

међусобних односа.   

-посматрање 

-одреди међусобни положаj предмета 

бића ињихов положаj уодносу на тло; 

-упореди предмете и бића по 

величини; 

-уочи и именуjе геометриjске облике 

предмета из непосредне околине; 

-именуjе геометриjска тела и фигуре; 



-манипулисање 

објектима 

-уочавање 

-именовање 

-упоређивање 

положаја 

-игролике 

активности 

-коришћење 

очигледних 

средстава 

-моделовање, 

сецкање, 

лепљење,прекла-

пање фигура 

- групише предмете и бића са 

заjедничким 

своjством; 

- сложи/разложи фигуру коjа се 

састоjи од познатих облика; 

2.ГЕОМЕТРИЈА-ЛИНИЈЕ 

Права, крива и изломљена 

линија. 

Затворена и отворена линија. 

Тачка и линија. Дуж. 

-уважавање искуства 

и знања ученика 

 -разликовање и 

цртање линија 

-оучавање области 

(унутрашње, 

спољашње) 

-цртање и 

доцртавање започете 

слике у квадратној 

мрежи 

-моделовање 

положаја тачке у 

односу на линију 

помоћу траке и 

предмета, и обрнуто, 

цртање слике према 

реалној ситуацији; 

- разликуjе: криву, праву, 

изломљену,затворену иотворену 

линиjу; 

- црта праву линиjу и дуж помоћу 

лењира 

 

 



3. БРОЈЕВИ 

 

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 динара. 

-уважавање искуства 

и знања ученика 

-визуелна представа; 

-пребројавање, запис 

бројева, читање 

података из 

једноставних 

сликовних дијаграма 

и табела; 

-манипулација 

очигледним 

средствима; 

-упознавање бројева 

у блоковима (0-5, 

прва десетица, друга 

десетица и прва 

стотина ); 

-повезивање редних 

бројева и 

просторних 

релација; 

-упоређивање  и 

размена новца; 

-разлагање броја на 

могуће сабирке; 

-визуелно 

представљање 

сабирања и 

одузимања на 

бројевној прави; 

-спонтано 

запамћивање 

таблице сабирања и 

одузимања; 

-броjи унапред иуназад и са 

прескоком; 

- прочита, запише, упореди и 

уредиброjеве првестотине и прикаже 

их наброjевноj прав- оj; 

- користи реднеброjеве; 

- разликуjе парне и непарне броjеве, 

одреди наjвећии наjмањи броj, 

претходника и следбеника; 

- користи поjмове: сабирак, збир, 

умањеник, 

умањилац, разлика; 

-сабира и одузима два jедноцифрена 

броjа не 

записуjући поступак; 

- сабира и одузима до 100 без прелаза 

преко 

десетице; 

- растави броj на сабирке и примени 

замену места и 

здруживање сабирака ради лакшег 

рачунања; 

- реши текстуални задатак са jедном 

операциjом; 

-разликуjе новчане апоене до 100 

динара и упоредињихову вредност; 

-уочи правило и одреди следећи члан 

започетог низа; 

-прочита и користи податке са 

jедноставниjег 



-правилно 

коришћење 

математичког језика; 

-повезивање 

математичких 

садржаја са 

садржајима других 

предмета; 

-комбинаторни 

задаци; 

-моделовање 

проблема у 

математички запис; 

-решавање 

проблема; 

-стубичног и сликовног диjаграма 

или табеле; 

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење дужине 

нестандардним јединицама 

мере. 

 

-уважавање искуства 

и знања ученика; 

-мерење дужине 

предмета истом и 

различитом 

јединицом мере; 

-пресликавање 

фигуре на квадратној 

мрежи;померање 

тачака или дужи у 

одређеном смеру и 

ротирање фигуре из 

усправног у 

водоравни положај,и 

обрнуто; 

-повезивање знања о 

облицима,дужима и 

мерењу; 

- измери дужину задатом, 

нестандардном jединицоммере; 

-преслика тачке и фигуре у 

квадратноj мрежи на основу задатог 

упутства; 



-решавање 

текстуалних задатака 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

У складу са важећим  законима и прописима (Законом о основама система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању и 

Правилник о оцењивању у основној школи), осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први разред) у формативном 

приступу имати  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда. 

 

Часови допунске наставе ће бити реализовани кроз наставне теме : 

-Геометрија-положај, величина и облик предмета 

-Геометрија- линије 

-Бројеви 

-Мерење и мере, 

а број часова по темама зависиће од напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда постигнућа. 

 

Назив предмета СВЕТ ОКО НАС 

Циљ Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

Наставна тема  Наставни садржаји  
Начин и поступак 

остваривања 
Исходи 



  

 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ЈА И ДРУГИ 

Основна осећања (радост, 

страх, туга и бес). 

Основне животне потребе 

(дисање, храна, вода, 

спавање и потреба за 

тоалетом). 

Сличности и разлике по 

полу, старости, 

способностима и 

интересовањима. 

-Уважавање 

искустав  и знања 

ученика 

-Кооператина метода 

-Искуствена метода 

-Интерактивна 

настава 

-Препозна и искаже радост, страх, 

тугу и бес уважаваjући себе и друге 

-Уважава различитости својих 

вршњака и других људи 

 

2. ПОРОДИЧНИ ДОМ, ШКОЛА 

Групе људи: породица, 

школска заједница, разред, 

одељење, суседи. 

Права и обавезе чланова 

група. 

Правила понашања 

појединаца и групе. 

Празници: породични, 

школски. 

-Уважавање 

искустав  и знања 

ученика 

-Кооператина 

-Парципативна 

-Искуствена метода 

 

-придржава се договорених правила 

понашања  

-сарађује са вршњацима у 

заједничким активностима 

-чува своју, школску и имовину 

других 

 

3. ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

Здрав начин живота: 

становање, одевање, исхрана, 

лична хигијена, рад, одмор. 

Безбедно понашање у 

саобраћају на путу од куће до 

школе (кретање улицом са и 

без тротоара, прелажење 

преко улице, безбедно место 

за игру). 

Опасне ситуације по живот, 

здравље и околину, 

-Уважавање 

искустав  и знања 

ученика 

-Демоснстративна 

-Амбијентална 

метода 

 

 

-прати инструкције одраслих у 

опасним ситуацијама 

-примењује правила безбедног 

понашања на путу од куће до школе 

-зна да одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу очувања 

здравља 



превенција и правилно 

понашање (у дому и 

школској средини, 

саобраћају, током природних 

непогода). 

4. ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

Кретање и сналажење у 

простору у односу на 

просторне одреднице: 

напред-назад, лево-десно, 

горе-доле и карактеристичне 

објекте. 

Сналажење увремену у 

односу на временске 

одреднице: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у 

недељи, пре, сада, после, 

јуче, данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

 

Уважавање искустав  

и знања ученика 

Учењем путем 

открића 

 

-сналази се у простору помоћу 

просторних одредница 

-зна да одреди време својих 

активности помоћу временских 

одредница 

5. ЧОВЕК СТВАРА 

Човек ради и ствара 

(материјали и средства за 

рад, производи људског 

рада). 

Материјали за израду 

предмета (дрво, камен, 

метал, стакло, гума, 

пластика, папир, тканина) и 

њихова својства (тврдо-меко, 

-Уважавање 

искустав  и знања 

ученика 

-Учење путем 

открића 

-Игровна 

-Експериментална 

 

 

-посматра и опипава предмете и 

одређује основна својства материјала 

-учествује у извођењу једноставних 

огледа 



провидно-непровидно, 

храпаво- глатко) 

6.РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ 

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; 

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 

Уважавање искуства  

и знања ученика 

 

Кроз игру, цртање, 

амбијенталну 

наставу омогућавамо 

да доживе,  искусе и 

разумеју сложеност 

свих чинилаца у 

окружењу 

-препознаје и именује облике рељефа 

-препознаје и именује биљке и 

животиље из непосредног окружења 

-препознаје и именује делове 

људског тела и зна улогу истих 

-практикује активности везане за 

очување свог окружења 



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). 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

У складу са важећим  законима и прописима (Законом о основама система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању и 

Правилник о оцењивању у основној школи), осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први разред) у формативном 

приступу имати  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда.  

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

 



Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ЛИКОВНА КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 

Простор. Отворени и 

затворени простор, природа и 

простор који је човек 

обликовао. Карактеристичне 

визуелне одлике по којима се 

препознаје врста простора. 

Значај чувања споменика или 

значајних објеката у 

најближем окружењу. Значај 

уређења простора у коме 

ученик борави. 

Уметничка занимања и 

продукти. Сликар – слика, 

вајар – скулптура, фотограф 

– фотографија... Изглед 

употребних предмета које су 

дизајнирали уметници. 

Установе културе (биоскоп, 

музеј, галерија, позориште, 

библиотека…). Правила 

понашања и облачења у 

различитим установама 

културе, договорена правила 

понашања. 

-Уважавање 

искустав  и знања 

ученика 

-Практично 

смисаоно учење 

-Искуствена метода 

-Интерактивна 

настава 

-Амбијентална 

метода 

-описује својим речима облике и 

простор 

-пореди своје утиске и утиске других 

о уметничким делима, изгледу 

објеката, предмета и облицима из 

природе и окружења 

-користи материјал и прибор у 

скалду са инструкцијама 

2. ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 
Облици. Облици из природе, 

облици које је створио човек, 

правилни и неправилни 

-Уважавање 

искуства  и знања 

ученика 

-одреди самостално и у сарадњи са 

другима положај облика у простору и 

у равни 



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. 

-Кооператина 

-Црта, боји 

-Искуствена метода 

 

-црта на различитим подлогама и 

форматима папира 

-користи материјал и прибор у 

скалду са инструкцијама 

3. ОБЛИКОВАЊЕ 

 

Материјал и 

прибор. Поступци правилног 

и безбедног руковања и 

одржавања материјала, 

прибора и радне површине, 

Уважавање искуства  

и знања ученика 

-Црта, ваја 

-Демоснстративна 

-обликује једноставне фигуре од 

меког материјала 

-одабере самостално начин спајања 

најмање два материјала 



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 

-Рад са различитим 

материјалима( тесто, 

пластика...) 

 

-уме да преобликује употребне 

предмете мењајући им намену 



за децу и уџбеника, 

уметничка дела... 

4. СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

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. 

 

Уважавање искуства  

и знања ученика 

-Кроз посете 

установама културе 

развија се свест о 

правилима 

понашања  

-Амбијентална 

настава 

 

-изрази познате појмове мимиком и 

покретом тела  

-повеже одабрану установу културе 

са њеном наменом 

-поштује договоре и правила 

понашања и облачења приликом 

посете установама културе 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

У складу са важећим  законима и прописима (Законом о основама система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању и 

Правилник о оцењивању у основној школи), осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први разред) у формативном 

приступу имати  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда.  

 



 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ 

Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним 

и анимираним филмовима. 

Однос звук – лик, музика – 

радња. 

Композиције које илуструју 

различита осећања. 

Звук и тон (извори). 

Звуци тела (пулс, куцање 

срца, дисање...). Звуци из 

природе и окружења. Звучни 

знак (школско звоно, 

аутомобилска сирена...). 

Тон: боја (различити гласови 

и инструменти), трајање 

(кратак – дуг), јачина (гласан 

-Уважавање 

искустав  и знања 

ученика 

-Практично 

смисаоно учење 

-Искуствена метода 

-Интерактивна 

настава 

-Слушање музике 

-Аудитивна метода 

-разликуjе одабране звукове и 

тонове, певање,свирање, хор, jедан 

певач, група 

певача,  оркестар, jедан свирач,група 

свирача, боjу различитих певачких 

гласова и 

инструмената и музичке изражаjне 

елементе 

– препозна музички почетак и краj и 

понављање теме или 

карактеристичног 

мотива у слушаном делу 



– тих), висина (висок – 

дубок). 

Тишина и одсуство звука. 

Композиције које илуструју 

различите боје људског гласа 

и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и 

хор, глас и инструмент, два 

гласа, два инструмента, један 

свирач, група свирача, 

оркестар). 

Различити жанрови везани за 

ситуације значајне за 

ученике (празници, 

приредбе, свечаности, 

рођендани, венчања, 

новогодишње и божићне 

песме...). 

Музичка прича. 

Карактер дела и елементи 

музичке изражајности 

(условљеност). 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (це-де плејер, 

ем пе 3 плејер, рачунар...). 

– повезуjе музичко дело у односу на 

њему блиске ситуациjе, врсту гласа и 

боjу 

инструмента са карактером дела 

– поштуjе договорена правила 

понашања при слушању музике 

2. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Изговор бројалице у ритму 

уз покрет – пљескање, 

пуцкетање прстима, 

корачање, дланом о 

надланицу, ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и 

илустрације. 

Држање тела и дисање – 

правилaн начин певања. 

 Уважавање искуства  

и знања ученика 

-Практично 

смисаоно учење 

-Демонстративна 

-Црта, боји 

-Аудитивна  

 

 

-изговара бројалице у ритму уз 

покрет  

– пева по слуху песме различитог 

садржаjа и расположења 

– пева по слуху уз покрет народне 

песме, музичке игре 



Правилна дикција – 

изговарање брзалица и 

бројалица. 

Певање песама по слуху 

различитог садржаја и 

карактера. 

Певање песама уз покрет – 

песме уз игру и народне 

песме. 

Певање модела и наменских 

песама и повезивање 

њихових почетних тонова уз 

боју (до-зелено, ре-браон, 

ми-жуто, фа-плаво и сол-

црвено). 

Дечји ритмички инструменти 

и начииа свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње уз 

бројалице и песме – пулс, 

ритам, груписање удара. 

Певање и извођење музичких 

игара уз свирање на дечјим 

инструментима – песме уз 

игру, дидактичке игре, 

музичке драматизације. 

Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим 

ритмичким инструментима и 

на алтернативним изворима 

звука. 

Свирање графички 

представљеног ритма. 

Музички бонтон. 

 – примењуjе правилан начин певања 

и договорена правила понашања у 

групном 

певању и свирању 

– објашњава својим речима доживљај 

свог и туђег извођења 

-учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 

 



3. МУЗИЧКО  

СТВАРАЛАШТВО 

 

Израда дечјих ритмичких 

инструмената од различитих 

материјала. 

Стварање звукова из 

непосредне околине и 

природе спонтаном или 

договореном 

импровизацијом. 

Креирање сопствених 

покрета уз музику која се 

изводи или слуша. 

Стварање звучних ефеката и 

једноставне ритмичке пратње 

користећи различите изворе 

звука. 

Бирање инструмената на 

основу звука и стварање 

једноставне ритмичке пратње 

уз бројалице, песме и 

музичке игре. 

Стварање мањих ритмичких 

целина на основу музичког 

искуства – изговором у 

ритму, различитим 

покретима, предметима и 

дечјим ритмичким 

инструментима. 

Стварање музичких питања и 

одговора на дечјим 

ритмичким инструментима у 

дијалогу. 

Стварање једноставне 

мелодије на краћи текст. 

Бирање познатих музичких 

садржаја, звучних 

Уважавање искустав  

и знања ученика 

-Практично 

смисаоно учење 

-Црта, прави 

-Демоснстративна 

-Рад са различитим 

материјалима( 

пластика, лименке, 

дрвени штапићи...) 

-Аудитивна 

 

-уме да направи дечjе ритмичке 

инструменте 

– ствара звучне ефекте, покрете уз 

музику,  jедноставну мелодиjу на 

краћи задати текст; 

 



ономатопеја и илустрација за 

стварање звучне приче – 

праћење литерарног текста. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

У складу са важећим  законима и прописима (Законом о основама система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању и 

Правилник о оцењивању у основној школи), осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први разред) у формативном 

приступу имати  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда.  
 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 108 часова 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ХОДАЊЕ И ТРЧАНЕ Ходање: 

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом ритму, 

– ходање са реквизитом, 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

-изведена кретања,комбинуjе и 

користи усвоjене моторичке вештине 

у 

игри и у свакодневном животу; 



– ходање са променом, 

правца и смера. 

Техника трчања: 

– трчање преко препрека, 

– трчање са променом правца 

и смера, 

– брзо трчање 20 m са 

стартомиз различитих 

почетних положаја, 

– игре са коришћењем 

научених облика ходања и 

трчања. 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

-одржава равнотежу у различитим 

кретањима;разликуjе правилно од 

неправилног држања тела и 

-правилно држи тело;примењуjе 

правилну технику дисања приликом 

 

2. СКАКАЊЕ И ПРЕСКАКАЊЕ 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис. 

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања 

упором рукама. 

Игре уз коришћење 

различитих облика скакања и 

прескакања. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-изведена кретања,комбинуjе и 

користи усвоjене моторичке вештине 

у 

игри и у свакодневном животу; 

-одржава равнотежу у различитим 

кретањима;разликуjе правилно од 

неправилног држања тела и 

-правилно држи тело;примењуjе 

правилну технику дисања приликом 

-поштуjе мере безбедности током 

вежбања 

 

 

3. БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ 

 

Бацање лоптице из места у 

даљину и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Вођење лопте. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

-поштуjе мере безбедности током 

вежбања; 



Додавање лопте. 

Игре са вођењем, додавањем 

лопте и гађањем у циљ. 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

-одговорно се односи према 

обjектима, справама и реквизитима у 

просторима за вежбање; 

-поштуjе правила игре; 

-навиjа фер и бодри учеснике у игри; 

-прихвати сопствену победу и пораз; 

 

 

4. ПУЗАЊА, ВИШЕЊА, УПОРИ 

И ПЕЊАЊА 

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у 

вису лежећем и вису 

слободном. 

Упори. 

 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-изведена кретања,комбинуjе и 

користи усвоjене моторичке вештине 

у 

игри и у свакодневном животу; 

-одржава равнотежу у различитим 

кретањима;разликуjе правилно од 

неправилног држања тела  

-правилно држи тело;примењуjе 

правилну технику дисања приликом 

вежбања 

-поштуjе мере безбедности током 

вежбања 

 

5. ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

Основни садржаји 
Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у 

чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

-изведена кретања,комбинуjе и 

користи усвоjене моторичке вештине 

у 

игри и у свакодневном животу; 

-одржава равнотежу у различитим 

кретањима 



Састав од научених 

елемената. 

Игре са усвојеним вежбама. 

Проширени садржаји 
Колут назад из чучња у 

чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са 

задатом комбинацијом 

вежби. 

 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-разликуjе правилно од неправилног 

држања тела  

-примењуjе правилну технику 

дисања  

-поштуjе мере безбедности током 

вежбања 

-поштује правила понашања на 

просторима за вежбање 

 

6. ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској 

клупи или ниској греди. 

Кратак састав на линији 

обележеној на тлу, шведској 

клупи и ниској греди. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

- зна да хода по шведској клупи, 

-одржава равнотежу у различитим 

кретањима 

-разликуjе правилно од неправилног 

држања тела  

-примењуjе правилну технику 

дисања  

-поштуjе мере безбедности током 

вежбања 

-поштује правила понашања на 

просторима за вежбање 

-правилно држи тело 

 

7.ВЕЖБЕ СА РЕКВИЗИТИМА 

Вежбе обликовања са 

реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови 

уз коришћење реквизита. 

Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите 

начине. 

Елементарне игре са 

реквизитима. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

-одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима 

-навиjа фер и бодри учеснике у игри 

-прихвати сопствену победу и пораз 

-користи основну терминологију 

вежбања 

-примењуjе правилну технику 

дисања  



Игре са ластишом. Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-поштуjе мере безбедности током 

вежбања 

 

 

8. ПЛЕС И РИТМИКА 

Ходање и трчање са 

променом ритма, темпа и 

динамике уз пљесак и уз 

музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом 

или траком. 

Суножни скокови кроз 

вијачу са обртањем напред. 

Народно коло по избору. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-комбинуjе и користи усвоjене 

моторичке вештине у плесу 

-изводи кретања, вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу 

-игра дечји и народни плес 

-одржава равнотежу у различитим 

кретањима 

поштуjе мере безбедности током 

вежбања 

 

9. ПОЛИГОНИ Комбиновани полигон од 

усвојених вештина (вежби). 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

-примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања 

-користи основну терминологију 

вежбања 

-поштује правила понашања на 

просторима за вежбање 

-навија фер и бодри учеснике у игри 

-прихвата сопствену победу и пораз 



 

10. КУЛТУРА ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. 

победим. 

Навијам фер. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-поштује правила понашања на 

просторима за вежбање 

-навија фер и бодри учеснике у игри 

-прихвата сопствену победу и пораз 

-уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања 

11. ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме 

живим. 

Хигијена простора у коме 

вежбам. 

Животне намирнице и 

правилна исхрана. 

Заједно за столом. 

 

 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-наводи делове свога тела и 

препознаје њихову улогу 

-уочава промену у расту код себе и 

другог 

-уочава разлику између здравог и 

болесног стања 

-примењује здравствено хигијенске 

мере 

-одржава личну хигијену 

-схвата значај коришћења воће у 

исхрани 

-учествује у одржавање простора у 

коме живи и борави 

--правилно се понаша столом 

 

12. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за 

развојпокретљивости. 

Разговор 

Демонстрација 

Активност у 

природи 

-изводи једноставне вежбе 

обликовања 

-комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине 



Вежбе за развој 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој 

координације. 

Показивање, 

исправљање, 

вежбање 

Остваривање 

активности из 

пројекта 

«Покренимо нашу 

децу» 

 

-правилно држи тело 

-примењује правилну технику 

дисања 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

У складу са важећим  законима и прописима (Законом о основама система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању и 

Правилник о оцењивању у основној школи), осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први разред) у формативном 

приступу имати  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, на следећи начин: 

Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиђених исхода. 

Први ниво 

1. Стање физичких способности 

Ученик има висок степен развиjености физичких способности на основу оцене: 

а) координациjе: 

у цикличним кретањима и у повезивању jедноставних покрета у целину; 

– правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита; четири вежбе на рипстолу; 

и четири вежбе са палицом; 

– на основу брзине учења: вежби на тлу; трчања преко поређаних препрека у jеднаком ритму; 

– вођење лопте без прекида (неколико пута); 

– додавање лопте jедном или обема рукама и хватање лопте; 

б) гипкости: 

– раменог поjаса, кичме и у зглобу кука; 

– покрете трупа, руку и ногу изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, претклон, 

заножења, предножења и одножења...); 

в) одржавања равнотеже: 

– на суженим површинама (линиjама, шведскоj клупи, нискоj греди или ставовима на jедноj нози) 

покрете изводе без поремећаjа тежишта тела; 

г) експлозивне снаге, брзине и репетитивне снаге: 



– скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином; 

– брзо трчи са и без промене правца; 

– вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања; 

д) издржљивост: 

– трчи и учествуjе у игри дуже време без замора. 

2. Стање здравља и хигиjенске навике 

Ученик има висок степен развиjености хигиjенских навика и добар здравствени статус када: – има уредну опрему за вежбање и у потпуности 

усвоjене хигиjенске навике. 

3. Достигнути ниво савладаности моторичких вештина 

Ученик има висок степен развиjености моторичких вештина уколико jе успешно савладао кретања и 

захтеве предвиђене основним и проширеним садржаjима. 

4. Однос према раду 

Ученик има позитиван активан однос према раду уколико jе редован и активан на часовима и ако се 

ангажуjе у ваннаставним активностима. 

Ученик jе у потпуности достигао прeдвиђене исходе за први разред. 

Други ниво 

Ученик има задовољаваjући степен: развиjености физичких способности, здравствног стања и 

хигиjенских навика, савладаности моторичких вештина и однос према раду, ако значаjно не одступа 

од критериjума наведених за први ниво. 

Ученик на овом нивоу достигао jе предвиђене исходе уз одређене потешкоће (навести наjбитниjе), 

има позитиван однос према раду ако jе редован и активан на свим, или на већини часова. 

Трећи ниво 

Ученик делимично или потпуно одступа од критериjума наведених за први и други ниво. 

Не носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развиjене хигиjенске навике. 

Делимично jе достигао, или у потпуности ниjе достигао већину предвиђених исхода (навести 

наjбитниjе), ниjе заинтересован за вежбање и не показуjе напредак. 

 

 

 

Назив 

предмета 
ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика 

ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, 

комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

Разред Први 



Годишњи 

фонд часова 
36 часова 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ДИГИТАЛНОДРУШТВО 

 

-Различит изглед дигиталних 

уређаја. 

-Дигитални уређаји у 

различитим занимањима. 

-Учење уз помоћ дигиталних 

уџбеника. 

-Креативно изражавање са 

дигиталним уређајима и без 

њих. 

-Комуникација посредством 

дигиталних уређаја. 

-Дигитални уређај и паметни 

дигитални уређај. 

-Коришћење дигиталних 

уређаја за повећање прилика 

за учење и стицање искуства 

ученика у области науке, 

културе и уметности. 

- повезивања 

познатог и 

непознатог, 

(коришћење 

ваншколских знања, 

вештина и 

искустава ученика;) 

- учења помоћу 

примера  

- коришћења 

информационих 

технологиjа 

- самостално 

проналажење 

информациjа; 

-

комуникацијапосред

ствомдигиталнихуре

ђаја. 

-

учењеузпомоћдигита

лнихуџбеника. 

– 

препознадигиталнеуређајеизокружењ

аиименујенекеодњих; 

– 

наведенекеодживотнихситуацијаукој

имадигиталниуређајиолакшавајуобав

љањепослова; 

– 

упорединачинерадаиживотаљудипре

ипослепојаведигиталнихуређаја; 

– 

упорединачинекреативногизражавањ

асадигиталнимуређајимаибезњих; 

– користидигиталнеуџбеникезаучење 

(самосталнои/илиузпомоћнаставника

); 

– 

упоредидигиталниипапирниуџбеник; 

 



-интерактивне 

радионице 

 

2. БЕЗБЕДНОКОРИШЋЕЊ

ЕДИГИТАЛНИХУРЕЂАЈ

А 

-Дигитални уређај и наше 

здравље (вид, положај тела, 

време пред екраном, 

дигитални уређај као отпад). 

-Подаци о личности и 

њихова заштита при 

комуникацији помоћу 

дигиталних уређаја. 

-Помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злон

амерним особама или 

особама које комуницирају 

на неприхватљив начин. 

-Одговорно руковање 

дигиталним уређајем (мере 

физичке заштите, коришћење 

лозинке). 

-метода разговора 

(разговор о дужини 

утрошеног времена 

испред екрана и сл.)  

 

-метода рада на 

тексту  

 

-примена начина 

коришћења 

дигиталних уређаја 

на  

безбедан начин по 

здравље.  

-

подациоличностиињ

иховазаштитаприком

уникацијипомоћудиг

италнихуређаја. 

-

дигиталниуређајина

шездравље (вид, 

положајтела, 

времепредекраном, 

дигиталниуређајкаоо

тпад). 

-

одговорноруковањед

игиталнимуређајем 

– 

упоредитрадиционалневидовекомуни

кацијесакомуникацијомпосредствомд

игиталнихуређаја; 

– наведенекеодкарактеристика 

„паметног“ дигиталногуређаја; 

– 

наведенакојиначиндигиталниуређаји

могудадопринесуупознавањукултурн

ебаштине; 

– 

наведеосновнаправилазакоришћењед

игиталнихуређајакаконебиугрозиозд

равље; 

– 

наведенекеодздравственихризикавеза

нихзапрекомерноилинеправилнокори

шћењедигиталнихуређаја; 

– 

доведеувезуначинодлагањаелектронс

коготпадасазагађењемживотнесредин

е; 

– набројиосновнеподаткеоличности; 

– 

објаснизаштосаопштавањеподатакао



(мерефизичкезаштит

е, 

коришћењелозинке). 

личностипредстављаризичнопонаша

њеприкомуникацијипомоћудигиталн

ихуређаја; 

– 

именујеособеилиинституцијекојимас

етребаобратитизапомоћуслучајуконт

актасанепримеренимдигиталнимсадр

жајем, непознатим, 

злонамернимособамаилиособамакоје

комуницирајунанеприхватљивначин; 

– 

наведеосновнепрепорукезаруковањед

игиталнимуређајемнаодговоранначин 

(применамерафизичкезаштите) 

иобјаснизаштојеважнопримењиватии

х; 

3. АЛГОРИТАМСКИНАЧИ

НРАЗМИШЉАЊА 

 

-Разлагање проблема на мање 

целине. 

-Осмишљавање корака који 

воде до решења једноставног 

проблема. 

-Тумачење постојећих и 

креирање алгоритама 

изражених симболима. 

-Уочавање и исправљање 

грешака у алгоритму. 

-Тумачење понашања 

дигиталног уређаја у односу 

на приказани алгоритам. 

-

осмишљавањекорака

којиводедорешењаје

дноставногпроблема. 

-

разлагањепроблеман

амањецелине 

- самостално учење; 

-дешифровање 

симбола 

-интерактивне 

радионице 

-тестирање 

ваљаности 

алгоритма, 

- 

анализираједноставанпознатипоступа

к/активностипредлажекоракезањегов

оспровођење; 

- 

протумачисимболепознатог/договоре

ногзначењаиспроведепоступакописан

њима; 

– 

уочииисправигрешкуусимболимаизр

аженомупутству (алгоритму), 

провериваљаностсвогрешењаипопотр

ебигапоправи 

(самосталноилисараднички); 



исправљање 

грешака, 

осмишљавање и 

тестирање 

унапређеног решења 

 

 

– 

доведеувезуалгоритамипонашањедиг

италногуређаја 

 
Дигитално друштво - Препоручени број часова је 18. 

 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја - Препоручени број часова је 8. 

 

Алгоритамски начин размишљања - Препоручени број часова је 10. 
 
 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ:  

У складу са важећим  законима и прописима (Законом о основама система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању и 

Правилник о оцењивању у основној школи), осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први разред) у формативном 

приступу имати  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода. 

Практична  примена стеченог знања и повезивање са реалним животним ситуацијама, примена принципа очигледности. редовним и осмишљеним 

прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању предметних исхода и постигнутом степену развоја компетенција 

ученика. 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

Назив предмета ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна 

према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно 

учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 



Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ЉУДСКА ПРАВА, ЈА И 

ДРУГИ У ОДЕЉЕЊУ 

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, 

у чему смо успешни, у чему 

бисмо волели да 

напредујемо. 

Таленти и интересовања која 

поседујемо. 

Наше сличности и разлике. 

Основна осећања (радост, 

страх, туга, бес) и како се 

препознају. 

Потребе и права 
Разлике између жеља и 

основних животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 
Препознавање кршења права 

детета. 

Коме се обратити у 

ситуацијама кршења права 

детета. 

Одговорност према себи и 

другима 

-Интерактивне 

радионице 

-Структуриране 

игровне активности 

-Дискусија 

-Играње улога 

 

-уочава међусобне разлике и 

сличности са другимученицима у 

одељењу 

-понаша се на начин коjи не 

угрожава потребе, права и осећања 

других 

-понаша се на начин коjи не 

угрожава потребе, права и осећања 

других 

-препознаjе примере поштовања и 

кршења правадетета у свом 

окружењу, причама, филмовима 

 

2.ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

ОДЕЉЕЊЕ, 

КАО ЗАJЕДНИЦА 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као 

заједница. 

Вредности одељења/групе – 

равноправност, одговорност, 

Интерактивне 

радионице 

-Структуриране 

игровне активности 

-Дискусија 

 

-препознаjе примере поштовања и 

кршења правадетета у свом 

окружењу, причама, филмовима 



солидарност, поштовање и 

брига за друге, толерантност, 

праведност, поштење. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и 

њихова функција. 

Одлучивање у 

одељењу/групи. 

Одговорност деце и одраслих 

за функционисање заједнице. 

-Употреба медија  

 

 

– преиспитуjе своjе поступке и 

прихвата 

да не мора увек да буде у праву 

-слободно износи мишљење, 

образлаже идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу имати 

другачије мишљење 

 

 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ И  

КОМУНИКАЦИJА 

 

Комуникација 
Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се 

теме. 

Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и 

сарадња са вршњацима и 

одраслима. 

-Интерактивне 

радионице 

-Структуриране 

игровне активности 

-Дискусија 

-Употреба медија  

 

 

-слободно износи мишљење, 

образлаже идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу имати 

другачије мишљење 

-сарађује и преузима различите улоге 

у групи 

-договара се и одлучује у доношењу 

одељењских правила и понаша се у 

складу са њима 

 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

АКЦИJА 

ОДЕЉЕЊА 

Планирање и извођење 

једноставне акције у 

одељењу/групи 
Кораци у планирању и 

извођењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме 

нисмо задовољни у одељењу. 

Избор 

теме/проблема/aктивности 

којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда 

плана акције – подела улога, 

договор о роковима, начину 

реализације. 

-Интерактивне 

радионице 

-Структуриране 

игровне активности 

-Дискусија 

-Употреба медија  

 

 

-Интерактивне радионице 

-Структуриране игровне активности 

-Мини истраживања 

-Дискусија 

- Самосталан рад и једноставне 

акције 

-Самостално осмишљавање 

активности 



Извођење и документовање 

акције – видео, фотографије, 

текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу 

школе – приказивање другим 

одељењима, родитељима и 

сл., прављење постера или 

паноа, објављивање прилога 

у школском листу. 

Вредновање акције – чиме 

смо задовољни, шта је могло 

бити боље. 

 

 

    ДОПУНСКА НАСТАВА - СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА  

Напомена: Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и потешкоћа на које ће наилазити у  овладавању 

предвиђених програма наставе и учења. У табели је дат оквирни предлог наставнох јединица. 

Ред. број 

часа 

Наставна јединица 

1. Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у почетну 

наставу писања) 

2. Вежбе оријентације у простору 

3. Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у почетну 

наставу писања) 

4. Линија, тачка, дуж, врста линије 



5. Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у почетну 

наставу писања) 

6. Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата 

7. Гласови и шчитавање слова 

8. Задаци за вежбање у оквиру скупова 

9. Писање и читање штампаних слова 

10. Задаци за вежбање у оквиру бројева 

11. Писање обрађених писаних слова 

12. Задаци за вежбање у оквиру бројева 

13. Писање слова и читање 

14. Знаци: +, -, = 

15. Преписивање штампаног текста писаним словима 

16. Сабирање и одузимање на бројевној правој 

17. Преписивање штампаног текста писаним словима 

18. Сабирање и одузимање до 5 

19. Писање текстова писаним словима 

20. Бројеви прве десетице 

21. Писање реченица – преписивање штампаног текста писаним словима 



22. Сабирци и збир; умањеник, умањилац и разлика; Замена места и здруживање 

сабирака 

23. Стихови које си научио напамет 

24. Сабирање и одузимање у оквиру прве десетице 

25. Читање текстова из читанке 

26. Сабирање и одузимање бројева до 20 

27. Читање обрађених текстова 

28. Сабирање и одузимање бројева до 20 

29. Састављање и писање реченица на тему „Пролеће“ 

30. Писање и читање бројева до 100 

31. Читање текстова који су обрађени на часовима српског језика 

32. Писање и читање бројева до 100 

33. Читање текстова из читанке 

34. Сабирање и одузимање бројева до 100. Meрење 

35. Преписивање текстова писаним словима 

36. Сабирање и одузимање бројева до 100. Meрење 



ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ПРВИ РАЗРЕД 2022/2022. 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

1. Име моје школе је „Стеван Дукић” 

2. Правила понашања, кућни ред школе 

3. Игре које нас зближавају; 

4. Безбедност деце у саобраћају 

5. Доношење интерног правила - Возић правила 

6. Уредимо учионицу да личи на нас 

7. На који начин се одмарам 

8. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

9. Мама и тата од мене очекују 

10. Права и обавезе деце у породици и школи 

11. Кад сам био код зубара 

12. Насиље као негативна појава 

13. Здравље на уста улази – правилна исхрана  

14.Шта је лепо а шта је ружно у мом понашању? 

15.Зашто је важно поштовати школска правила 

16.Одевање у различитим приликама 

17.Превенција и заштита деце од трговине људима 

18.Окитимо јелку за Нову годину 

19.Како ћу провести зимски распуст 



20. Школска слава Свети Сава 

21. Заштита од пожара, као и заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода 

22. Зашто је важно одржати обећање? 

23. Посета школској библиотеци 

24. Бонтон за почетнике 

25. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

26. Слагао сам маму, друга  

27.  Осми март празниk мама,бака... 

28. Кобајаги донела ме рода 

29.Час смеха 

30..Шта је то љубав? 

31. Велики одмор мог одељења 

32. Шта ме радује а шта жалости? 33.Моји родитељи на послу 

34.  Моја најчешћа осећања 

35. .Припреме за излет 

36. Шта да радим када ме нешто дели од онога што желим? 

СЕКЦИЈЕ 

ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ, СЕКЦИЈА  -ДЕЧЈЕ РУКОТВОРИНЕ 

Годишњи фонд наставних часова:36 

Циљ наставе ове секције је подстицање  развоја фине моторике и овладавање мануелним вештинама. 



Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Свет око нас, Музичка култура, Дигитални 

свет 

 

Назив теме/наставне једнице 

Број часова   

36 

Међупредметне 

компетенције 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

1. Играчке од папира 

2. Играчке од папира 

3. Играчке од папира 

4. Рукотворине од картона 

5. Рукотворине од картона 

6. Рукотворине од различитих материјала ( 

папир,новина,картон,пластика,дрво...) 

7.Рукотворине од различитих материјала ( 

папир,новина,картон,пластика,дрво...) 

8.Рукотворине од различитих материјала ( 

папир,новина,картон,пластика,дрво...) 

9. Декупаж 

10. Декупаж 

11. Декупаж 

12. Декупаж 

 

 

 

 

 

компетенција за 

учење,компетенциј

азасарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

дигиталнакомпете

нција, 

решавањепроблем

а 

 

- да се развија и подстиче учениково 

стваралачко мишљење 

-оспособљавање ученика да рукотворинама 

изразе своја опажања из непосредне 

околине  

-развијање мануелне вештине и 

креативности  

-мотивисати ученике да се слободно 

изражавају, својствено узрасту и 

индивидуалним способностима  

-упознавање нових поступака и идеја за рад 

 

 
 



13. Декупаж 

14. Изложба радова 

15. Израда украсних предмета од глине 

16. Израда украсних предмета од глине 

17. Израда украсних предмета од глине 

18. Израда украсних предмета од глине 

19. Израда украсних предмета од глине 

20. Изложба радова 

21. Израда предмета од различитих материјала 

22. Израда предмета од различитих материјала 

23. Израда предмета од различитих материјала 

24. Израда предмета од различитих материјала  

25. Израда предмета од различитих материјала 

26. Изложба радова 

27. Правимо слике од семенки 

28. Правимо слике од семенки 

29. Правимо слике од семенки 

30. Правимо слике од семенки 

31. Изложба радова 

32. Правимо лутке од различитих материјала 

33. Правимо лутке од различитих материјала 



34. Правимо лутке од различитих материјала 

35. Правимо лутке од различитих материјала 

36. Изложба радова 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Годишњи фонд наставних часова:36 

- Циљсекције је развијање еколошке свести, бриге о непосредном окружењу и развијање љубави према  природи. 

Развијање еколошке културе деце, стицање основних знања о екологији и еколшком раду.  Упознавање са појмом 

рециклаже и њеним значајем. Развијање и неговање другарства , креативности, тимског рада, стицање добрих навика и 

естетских вредности. 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Свет око нас, Музичка култура, Дигитални 

свет. 

 

Назив теме/наставне једнице 

Број часова   

36 
Међупредметне 

компетенције 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 



1. Формирање групе и организација рада 

секције 

2. Упознавање са појмом екологије 

3. Еко радионица 

4. Припрема за изложбу 

5.  Дан заштите животиња  

6. Израда јесењег еко кутка 

7. Нега саксијских биљака 

8. Здрава храна 

9. Еко радионица 

10.  Нај учионица 

11. Значај рециклаже 

12. Рециклирани папир 

13. Еко радионица 

14. Еколошке поруке на рециклираном папиру 

15. Новогодишњи еко украси 

16. Зимски еко кутак 

17. Урађивање учионице и кићење јелке 

18. Еко радионица 

19. Уређење паноа 

20. Сакупљање секундарних сировина 

 

 

 

 

 

компетенција за 

учење,компетенциј

а засарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

дигиталнакомпете

нција, 

решавањепроблем

а 

- Развој еколошке свести 

- Унапређење заштите животне средине 

- Едукација 

- Проширивање знања и доношење 

закључака о узајамној повезаности живе и 

неживе природе 

- Еколошко образовање у оквиру 

образовног система 

-Сарадња и размена искустава 

- Развијање такмичарског духа 

 



21. Брига о биљкама 

22. Еко радионица 

23. Уређивање учионице 

24. Изложба собног цвећа 

25. Кућице и хранилице за птице 

26. Еко радионица 

27. Пролећни еко кутак 

28. Како да спасемо земљу 

29. Изложба ликовних радова „Сањај о оваквој 

планети Земљи“ 

30. Дан планете Земље – Еко карневал 

31. Загађење животне околине 

32. Уређење школског дворишта 

33. Еко радионица 

34. Еко кутак 

35. Уређење летње учионице 

36. „Велико спремање Србије“ 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

Годишњи фонд наставних часова:36 



Циљеви  секције: 

 • Усвајање елемената кошарке и основних правила. Утврђивање технике додавања лопте у сложеним условима које намеће 

игра. Развијање смисла за креативни израз.  Развијање спретности,сналажљивости и брзине креативног реаговања и 

способности просторне и временске оријентације.  Развијање борбености и такмичарског духа. Васпитање позитивних 

особина:упорности,истрајности,такмичарског духа,свесне дисциплине,одважности,сналажљивости... Навикавање на сарадњу 

у групи. Развој моторике подстицање раста,развоја и утицање на правилно:држање тела. Формирање морално вољних 

квалитета личности. Оспособљавање уценика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневном животу. 

Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром. 

Корелација садругим предметима: 

Српскијезик, Математика, Ликовнакултура ,Физичко и здравственоваспитање, Природа и друштво, Музичкакултура, 

Пројектнанастава 

 

 

Назив теме/наставне једнице 

Број часова   

36 

Међупредметне 

компетенције 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

1. Договор о раду секције 

2. Физичка припрема 

3. Хватање лопте у месту и кретању 

4. Скок шут 

5. Хватање лопте у месту и кретању 

6. Хватање лопте у месту и кретању(2) 

 

 

 

 

 

 

 компетенција за 

учење,компетенциј

азасарадњу, 

 

-подстиче сарадњу и договарања,               

-развија способности прихватања и 

придржавања  унапред договорених 

правила 

-развија другарске односе и међусобног 

поштовање 

-развија одговорност и толеранцију и 

прихвата различитости 



7. Убацивање лопте у кош 

8. Шутирамо на го 

9. Играмо  спорт по избору                             

10. Ја сам спортиста,мој спорт       

11. Вук и овце 

12. Црна,црвена Марица 

13. “Олимпијаде”-игре ластишем 

14. ”Моје кућице нема” 

15. Игре по избору ученика 

16. Истрајно трчање 

17. Трчање са препрекама                                          

18. Брзо трчање из различитог почетног старта     

19. Скокови 

20. Скокови (2) 

21. Трка 

22. Буди прав,бићеш здрав 

23. Вежбе за рамени појас 

24. Вежбе за правилно држање тела 

25. Вежбе за стопала 

26. Вежбе са реквизитима 

27. Полигон 

естетичка 

компетенција, 

дигиталнакомпете

нција, 

решавањепроблем

а 

-подстиче и даље развија самопоуздање  

-развија сарадничке односе у групи и 

целом одељењу 

-подстиче слободно ликовно 

изражавање коришћењем различитих 

материјала и техника; 

-очува зсвоје дравље 

 

 

 



28. Штафетне игре 

29. Кошарка 

30. Фудбал 

31. Између две ватре 

32. У кругу 

33. Полигон у природи 

34. Најбржи,бржи 

35. Прво.друго и треће место 

36. Сви за једног,један за све 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – ЛЕПО ПИСАЊЕ 

Годишњи фонд наставних часова:36 

Циљ секције је оспособљавање ученика за лепо, правилно, читко и уредно писање. Развијање свести о значају лепог писања. 

Корелација са другим предметима: 

Српскијезик, Математика, Ликовнакултура ,Физичко и здравственоваспитање, Природа и друштво, Музичкакултура, 

Пројектнанастава 

 

Назив теме/наставне једнице 

Број часова   

36 
Међупредметне 

компетенције 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 



1. Упознавање ученика са садржајем предмета, 

начином рада и  материјалом за писање 

2. Бојимо  линијама омиљене ликове из цртаћа 

3.Вежбанке и бојанке 

4. Порекло писма 

5. На чему се  и чиме некада писало( Вук 

Караџић, ћирилица) 

6. Играмо се линијам 

7. Играмо се линијама 

8. Правимо лепе шаре од слова 

9. Правимо лепе шаре од слова 

10. Јесењи плакат 

11. Иницијали – Моје слово 

12. Мој знак-знак по коме сам препознатљив 

13. Постер ћириличних слова 

14. Знаци  и симболи око нас 

15. Зимски плакат 

16. Новогодишња честитка 

17. Мотиви на народној ношњи  од слова 

18. Украшавамо словима 

19. Украшавамо словима 

 

 

 

 

 

 

 компетенција за 

учење,компетенциј

аза сарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

решавање 

проблема 

 

 

- правилно повлачење уских, широких, 

косих, усправних и положених линија; 

- обједињавање линија у слова; 

- повезивање слова у речи и реченице; 

- коришћење различитих материјала и 

подлога за писање 

- развијене моторичке способности у 

процесу лепог писања. 

  

 



20. Лепо пишемо речи 

21. Лепо пишемо речи 

22. Украсна слова 

23. Пишемо честитке за маме и баке 

24. Пословице 

25. Пролећни плакат 

26.Лепо пишемо речи 

27. Лепо пишемо речи 

28. Ускршње јаје украшено словима(избор) 

29. Мој потпис 

30. Плакат – наша имена 

31. Знак мог одељења 

32. Позивница за прославу  

33. Лепо пишемо речи и реченице 

34. Лепо пишемо речи и реченице 

35. Пишемо писмо 

36. Посебно ми се допало... 

 

3.2. Школски програм за други разред 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

 Годишњи фонд наставних часова:  180, обрада 92, други типови 88. 



 

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. 

 

Корелација: 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура 

Ликовна култура 

 

Уџбеници: 

Уз речи растемо, читанка за други разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Маја Костић, Нови Логос 

Латиница,уџбеник за други разред основне школе, Душка Милић, Татјана Митић, Нови Логос 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности, за други разред основне школе, Нови Логос 

Граматика: ”Дар речи”,Јелена Срдић,Нови Логос (помоћна литература) 

 

 

 

циклус Први  циклус основног образовања и васпитања 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред Други 

Годишњи 

фонд часова: 
180 



Недељни фонд 

часова: 
5 

Наставне 

методе 
Монолошка, дијалошка, метода писаних радова, рада на тексту, ИКТ у настави 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад 

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. 

 

 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА   

Поезија Народна песма: Да 

вам певам што истина 

није/Мишја моба Народна 

песма: Мајка Јова у ружи 

родила/Санак иде низ улицу 

Јован Јовановић Змај: 

Пролећница/Хвала Војислав 

Илић: Први снег Бранко 

Ћопић: Огласи „Шумских 

новина“ (одломци), Болесник 

на три спрата Душан 

Радовић: Лепо је све што је 

Читање и 

разумевање текстова 

из читанке; Читање и 

разумевање 

информативних и 

популарних текстова 

из часописа за децу; 

Читање текстова у 

наставцима; 

Увођење у ченика у 

основне књижевне 

појмове и уочавање 

формалне разлике 

истих:,песма, прича 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– разликује књижевне врсте: песму, 

причу, басну, бајку, драмски 

текст;        

 – одреди главни догађај, време и 

место дешавања у прочитаном 

тексту;                   

 – одреди редослед догађаја у тексту ; 

– уочи главне и споредне ликове и 



мало, Мама Драган Лукић: 

Школа, Равнотежа Мирослав 

Антић: Тајна Душко 

Трифуновић: Два јарцаног 

дана, Др, Десет љутих 

гусара, Ишли смо у Африку, 

Ако желиш мишице, Уторак 

вече ма шта ми рече, Има 

један, Телефонијада, Дете, 

Вуче вуче бубо лења, Вук и 

овца) 5. Драгомир Ђорђевић, 

избор песама (Кад сам био 

мали, Бабе су нам сјајне, 

Рецепт за деду, Све су мајке, 

Ја сам био срећно дете, 

Једном давно ко зна када, 

Првоаприлска песма, Ми 

имамо машту, Тајанствена 

песма, Бити пекар то је 

сјајно, Успон једног лава, 

Стонога, Вештице су само 

трик) 6. Избор из кратких 

прича за децу: Бранко 

Стевановић, Прича из 

ормана, Весна Видојевић 

Гајевић, Бркљача, Дејан 

Алексић, Једном је један 

дечко зевнуо. Књижевни 

појмови: − стих, строфа, 

рима; − народна успаванка; − 

басна;                       − 

бајка;                         − тема, 

место и време збивања, 

редослед догађаја;       − 

главни и споредни лик 

(изглед, основне особине и 

поступци); − лица у 

драмском тексту за децу. 

драмски текст; 

Уочавање ликова у 

тексту, хронолошког 

низа догађаја, места 

и времена дешавања 

радње;                   Фо

рмирају и исказују 

своје ставове о делу 

које слушају или 

читају; Изводе 

драмски текст на 

сцени; Стичу 

читалачке навике 

читањем домаће 

лектире; Илуструју 

одређени мотив из 

текста.Богаћење 

речника путем 

усвајања непознатих 

речи из прочитаних 

текстова. 

 

разликује њихове позитивне и 

негативне особине;                    

 – разликује стих и строфу;                 

  – уочи стихове који се римују;            

– објасни значење пословице и поуке 

коју уочава у басни;                       

 – наведе једноставне примере 

поређења из текстова и свакодневног 

живота 



 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА (говорење, писање, 

слушање, читање) 

 

Друго писмо (латиница): 

штампана и писана слова. 

Разумевање прочитаног кроз 

одговоре на питања. План за 

препричавање кратких 

текстова (лирских, епских, 

драмских) састављен од 

уопштених питања. План 

описивања на основу 

непосредног посматрања. 

Правописне вежбе: 

преписивање, диктат и 

самостално писање. Језичке 

вежбе: загонетке, ребуси, 

укрштене речи, осмосмерке, 

асоцијације, састављање 

реченица, проширивање 

задатих реченица. Лексичко-

семантичке вежбе: 

допуњавање реченица, опис 

бића и предмета. Сценско 

приказивање 

драмског/драматизованог 

текст 

Крајњи циљ је да 

ученици буду 

оспособљени да 

квалитетно и 

сврсисходно усмено 

и писмено 

комуницирају. 

Подстицати ученике 

да уоче шта је битно, 

а шта може остати 

непоменуто када 

препричавају, како 

се не би догодило да 

препричани текст 

буде дужи од оног 

који препричавају. 

Вредновати 

препричавање, тј. 

указати ученицима 

на мање или више 

успеле сегменте овог 

облика изражавања. 

Причање – обухвата 

причање догађаја и 

доживљаја, причање 

на основу маште, на 

задату тему, 

причање на основу 

слике или низа 

слика. Описивање – 

најсложенији облик 

усменог и писменог 

изражавања у 

разредној настави. 

Због бројних 

узрасних ограничења 

у раду са најмлађим 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

-влада основном техником читања и 

писања латиничког текста;                   

  – пронађе експлицитно исказане 

информације у једноставном тексту 

(линеарном и нелинеарном);  

   – користи различите облике 

усменог и писменог изражавања: 

препричавање, причање, 

описивање;              

 – правилно састави дужу и потпуну 

реченицу и споји више реченица у 

краћу целину;            

– учествује у разговору и пажљиво 

слуша саговорника;          

 – разликује основне делове текста 

(наслов, пасус, име аутора, 

садржај);                 

– изражајно чита ћирилички текст 

– чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха;     

– изражајно рецитује песму;    

  – изводи драмске текстове;                 

 – износи своје мишљење о тексту 



ученицима, овој 

врсти језичког 

изражавања 

потребно је 

приступити посебно 

одговорно и 

поштовати принципе 

наставне условности 

и поступности 

приликом 

постављања захтева: 

оспособљавати 

ученике да пажљиво 

посматрају, уочавају, 

откривају, запажају, 

упоређују, па тек 

онда дату 

предметност да 

мисаоно заокруже и 

језички уобличе. 

Будући да се 

описивање често 

доводи у блиску везу 

са читањем и 

тумачењем текста 

(посебно 

књижевноуметничко

г), потребно је 

стално усмеравати 

пажњу ученика на 

она места у овој 

врсти текстова која 

обилују описним 

елементима (опис 

природе, годишњих 

доба, предмета, 

биљака и животиња, 

књижевних ликова и 

сл.), јер су то и 



најбољи обрасци за 

спонтано усвајање 

техника описивања 

као трајне вештине. 

Језичка култура 

ученика негује се и 

кроз игровне 

активности, посебно 

кроз језичке вежбе. 

Врсте игара 

потребно је одабрати 

према 

интересовањима 

ученика или у 

контексту наставног 

садржаја. То могу 

бити разговорне 

игре, на пример, 

разговор са 

књижевним ликом, 

затим ситуационе 

игре, односно 

стварне ситуације, 

на пример, разговор 

у продавници, 

разговор код лекара. 

Могу се одабрати и 

ребуси, загонетке, 

питалице, брзалице, 

разбрајалице, 

једноставне 

укрштене речи, 

осмосмерке, 

асоцијације, 

састављање 

реченица, 

проширивање 

задатих реченица. 

Лексичко-



семантичке вежбе 

служе да се богати 

речник ученика и да 

се укаже на 

различите 

могућности 

приликом избора 

речи и израза и 

упути на њихову 

сврсисходнију 

употребу. Применом 

лексичко-

семантичких вежби 

код ученика се 

ствара навика да 

промишљају и траже 

адекватан језички 

израз за оно што 

желе да искажу (у 

зависности од 

комуникативне 

ситуације) и 

повећава се фонд 

таквих израза у 

њиховом речнику. 

Врсте ових вежби, 

такође, треба 

усагласити са 

интересовањима 

ученика и наставним 

садржајима. Смисао 

за прецизно 

изражавање и 

разумевање значења 

речи и израза развија 

се кроз различите 

вежбе, на пример 

опис бића и 

предмета, а за 



ученике овог узраста 

изазовне могу бити и 

вежбе допуњавања 

реченица (на 

пример, дати 

реченице у којима 

недостаје глагол). 

Учење другог писма 

Усвајање другог 

писма – латинице 

планира се најчешће 

за друго 

полугодиште јер су 

ученици у првом 

разреду овладали 

ћириличким писмом, 

али је потребо добро 

утврдити читање и 

писање ћириличког 

писма и радити на 

што бољој техници 

читања. Због свега 

наведеног, учитељ 

има могућност да 

самостално одлучи 

када ће почети са 

усвајањем другог 

писма. У срединама 

у којима би писање 

представљало 

оптерећење за 

ученике, писана 

слова другог писма 

могу се обрадити у 

првом полугодишту 

трећег разреда. 

Учитељи посебну 

пажњу треба да 

обрате на писање 



слова ч и ћ, џ и ђ, њ 

и љ. Код учења 

писаних слова 

латинице посебну 

пажњу треба 

посветити 

графичком 

увезивању слова у 

речима. Писање се 

може увежбавати 

кроз преписивање, 

допуњавање 

реченица, 

састављање 

реченица на основу 

слике, састављање 

реченица на основу 

низа слика, диктате 

и самостално писање 

реченица и краћих 

текстуалних целина. 

ЈЕЗИК 

Граматика,правописиортоепија 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 

ортоепија 

 

 

Садржај/кључни појмови:  

Глас и слог; самогласници и 

сугласници. Врсте речи: 

именице (властите и 

заједничке); род и број 

именица; глаголи; глаголска 

времена: прошло, садашње, 

будуће време; потврдни и 

одрични глаголски облици; 

придеви (описни); бројеви 

(основни и редни). Реченице: 

обавештајне, упитне, 

заповедне и узвичне. 

Потврдне и одричне 

реченице. Велико слово: 

писање назива држава, 

Разликовање гласа и 

слога у изговорном 

смислу ‒ слог се 

објашњава само на 

основу типичних 

случајева са 

самогласником на 

крају слога док се 

други случајеви 

обрађују у вишим 

разредима. Пожељно 

је направити 

корелацију са 

наставом музичке 

културе (указати им 

на то да песме певају 

тако што деле речи 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

разликује глас и слог и препозна 

самогласнике и сугласнике;  

– разликује врсте речи у типичним 

случајевима;            

– одређује основне граматичке 

категорије именица и глагола;               

    – разликује реченице по облику и 

значењу;                

– поштује и примењује основна 

правописна правила;                  



градова и села (једночланих 

и вишечланих) и једночланих 

географских назива. Спојено 

и одвојено писање речи: 

писање речце ли и речце не 

уз глаголе. Интерпункција: 

тачка (на крају реченице и 

иза редног броја); две тачке и 

запета у набрајању; писање 

датума арапским и римским 

цифрама. Писање 

скраћеница: (мерне јединице 

и опште скраћенице ОШ, бр., 

итд., стр. и нпр.). 

на слогове). Из 

морфологије се 

развијају основна 

знања о именицама, 

глаголима, 

придевима и 

бројевима. За сваку 

врсту речи најпре се 

уводи појам, а затим 

разликовање 

подврста. Нпр. 

најпре треба радити 

на схватању појма 

именице као врсте 

речи и то на 

типичним 

примерима 

властитих и 

заједничких 

именица. Након тога 

уводи се 

разликовање 

подврста именица: 

властитих и 

заједничких. У вези 

са глаголима, најпре 

се обрађује глагол 

као врста речи, а 

онда се уводи 

разликовање 

категорије времена. 

Бројеве као врсту 

речи треба повезати 

са наставом 

математике. 

Синтаксичка знања 

се надовезују на већ 

научена и проширују 

разликовањем 

 – влада основном техником читања и 

писања латиничког текста; 

 



реченица по облику 

и значењу. Правопис 

Правописна правила 

ученици усвајају 

постепено, уз 

понављање и 

вежбање већ 

наученог и уз 

упознавање са новим 

садржајима, и то 

путем различитих 

вежбања како на 

нивоу речи тако и на 

нивоу реченица и 

текстова. Пожељно 

је направити 

корелацију са 

наставом математике 

у вези са писањем 

скраћеница за мерне 

јединице 

ћириличким и 

латиничким писмом. 

Потребно је да 

ученици усвоје 

правилно писање 

општих скраћеница 

које свакодневно 

користе, и то само 

пет: ОШ, бр., итд., 

стр. и нпр. 

Правописне вежбе 

омогућавају 

ученицима да 

посебно обрате 

пажњу на 

правописне захтеве и 

на њихову улогу у 

тексту. Системска 



примена 

одговарајућих 

правописних вежби 

омогућава да 

теоријско 

правописно знање 

благовремено пређе 

у умење, као и да 

правописна правила 

ученици практично и 

спонтано примењују. 

Правописне вежбе 

представљају 

најбољи начин да се 

правописна правила 

науче, провере, као и 

да се уочени 

недостаци отклоне. 

У овом узрасту 

требало би 

примењивати просте 

правописне вежбе 

које су погодне да се 

савлада само једно 

правописно правило 

из једне правописне 

области. Правописне 

вежбе је потребно 

припремити и 

притом поштовати 

принцип 

поступности, 

систематичности, 

јединства теорије и 

праксе. Приликом 

савлађивања 

правописних начела 

погодне могу бити 

следеће правописне 



вежбе: преписивање, 

диктат и самостално 

писање. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Математика 

Годишњи фонд наставних часова:  180, обрада 76, други типови 104. 

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

појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 

задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

 

Корелација: 

Српски језик 

Свет око нас 

Физичко васпитање 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Уџбеници: 

Математика  2,уџбеник за други разред основне школе (први,други,трећи и четврти део) Ива Иванчевић Илић, Сенка 

Тахировић, Нови Логос 

 

 



циклус Први  циклус основног образовања и васпитања 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
МАТЕМАТИКА 

Разред  

Годишњи 

фонд часова: 
180 

Недељни фонд 

часова: 
5 

Наставне 

методе 

Монолошка, дијалошка, метода писаних радова, рада на тексту, ИКТ у настави 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад 

ЦИЉ 

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и 

вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици,  способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и 

вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за 

даљи развој математичких појмова. 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

Сабирање и одузимање 

са преласком. Замена 

места и здруживање 

сабирака. Веза сабирања 

и одузимања. Једначине 

са једном операцијом 

(сабирање или 

Потребно је темељно 

обнављање таблица 

сабирања и одузимања 

до 20, јер су оне основ за 

даље упознавање ових 

операција у блоку 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– одреди десетице најближе датом 

броју;                       



одузимање). Римске 

цифре I, V, X, L, 

C  Множење и дељење 

(таблично) Нула и 

јединица као чиниоци; 

нула као дељеник. 

Замена места и 

здруживање чинилаца.  

Редослед рачунских 

операција. Множење и 

дељење збира и разлике 

бројем. Веза множења и 

дељења. Једначине са 

једном операцијом 

(множење или дељење). 

Бројевни изрази. 

Формирање израза на 

основу реалистичних 

ситуација. Разломци 

облика , 1 ≤ n ≤ 10, 

визуелно и симболичко 

представљање 

бројева до 100. Правила 

замене места сабирака и 

здруживања сабирака 

обнављају се кроз 

очигледне примере и 

описују реторички, без 

формулског записа. За 

илустрацију правила 

користе се 

манипулативна средства 

као и визуелни прикази. 

Ученике кроз примере 

наводити на логичко 

разумевање и 

функционалну примену 

замене места сабирака и 

здруживања сабирака. 

Овде пре свега треба 

водити рачуна о 

мисаоном процесу 

ученика који треба да 

буде у директној вези са 

оним што ученик 

записује приликом 

решавања проблема. 

Ученици ће кроз 

примере увидети 

сврсисходност замене 

места сабирака, као и 

њихово здруживање, а не 

постојање ових својстава 

ради њих самих. При 

обради поступака 

 – усмено сабира и одузима бројеве 

до 100;                         

  – користи појмове чинилац, 

производ, дељеник, делилац, 

количник, садржалац;              

  – примени замену места и 

здруживање сабирака и чинилаца 

ради лакшег рачунања;    

– усмено множи и дели у оквиру прве 

стотине;                   

 – израчуна вредност бројевног 

израза са највише две операције;          

– реши текстуални задатак 

постављањем израза са највише две 

рачунске операције и провери 

тачност решења;              

 – одреди непознати број у једначини 

са једном аритметичком 

операцијом;              

 – одреди делове (облика  ) дате 

величине;              

  – изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена; – прочита број 

записан римским цифрама и напише 

дати број римским 

цифрама;                   

– прикаже мањи број података у 

таблици и стубичастим дијаграмом; 

– уочи правило и одреди следећи 

члан започетог низа; 



сабирања и одузимања у 

блоку бројева до 100, 

поред већ упознатог, 

упознају се случајеви са 

преласком десетице (25 + 

7, 25 + 37, 45 – 8, 45– 38). 

С обзиром да се 

поступци сабирања и 

одузимања заснивају на 

већ познатим 

поступцима, ученици 

могу бити охрабрени да 

сами откривају поступке 

рачунања уз употребу 

упознатих правила 

замене места сабирака и 

здруживања сабирака 

(Нпр. 25 + 7 = 25 + (5 + 

2) = (25 + 5) + 2 = 30 + 2 

= 32). Потребно је 

одвојити довољно 

времена за активности 

рачунања без коришћења 

папира и оловке, уз 

подстицање разговора о 

различитим поступцима 

које су ученици 

применили. Омогућити 

ученицима слободу 

избора поступка 

рачунања. Писмени 

поступак рачунања није 

предвиђен у другом 

 

 

 



разреду. Аритметичка 

операција множења 

упознаје се као 

поновљено сабирање 

(сабирање једнаких 

сабирака). Скуповно, 

производ је број 

елемената уније 

дисјунктних 

једнакобројних скупова. 

Посматрају се разни 

примери који 

представљају 

мултипликативну схему 

тј. описују се ситуације 

(речима, скуповима, 

визуелно м x н 

дијаграмима) када на м 

места имамо по н 

елемената. 

По аналогији, 

аритметичка операција 

дељења формира се кроз 

посматрање разбијања 

(растављања) скупова са 

коначним бројем 

елемената на дисјунктне 

једнакобројне 

подскупове (у 

случајевима када је то 

могуће). До таблице 

дељења се долази на 

основу везе множења и 

дељења. Нпр. 7 ∙ 3 = 21 

па је 21 : 3 = 7. Након 



формирања таблице 

дељења, формира се 

појам дељивости броја, 

утврђује се који бројеви 

су дељиви датим бројем, 

односно који број је 

садржалац датих бројева. 

Нпр. број 12 је дељив 

бројевима 1, 2, 3, 4, 6 и 

12, односно број 12 је 

садржалац бројева 1, 2, 3, 

4, 6 и 12. Један од 

важних циљева је 

памћење таблице 

множења и дељења до 

100, због чега треба 

предвидети довољно 

времена и различитих 

активности за 

увежбавање и стицање 

сигурности рачунања. 

Непотпуном индукцијом 

кроз примере и анализом 

сликовних представа 

долази се до правила 

замене места чинилаца, 

здруживања чинилаца, 

множења и дељења збира 

и разлике бројем као и 

множења бројевима 1 и 

0, дељења нуле и дељења 

са 1, без симболичког 

записа правила. На 

основу наведених 

правила прелази се на 

случајеве вантабличног 

множења (односно 

дељења) једноцифреним 

бројем. На пример: 13 ∙ 2 



= (10 + 3) ∙ 2 = 10 ∙ 2 + 3 ∙ 

2 = 20 + 6 = 26 72 : 4 = 

(40 + 32) : 4 = 40 : 4 + 32 

: 4 = 10 + 8 = 18. У 

другом разреду се ради 

искључиво усмени 

поступак рачунања. 

Разматрају се случајеви 

једначина – 

математичких реченица 

исказаних помоћу 

бројева, знака 

аритметичке операције и 

релације једнакости у 

којима је један од 

елемената непознат број 

представљен словом. На 

основу веза сабирања и 

одузимања, множења и 

дељења, као и добро 

савладаних таблица 

сабирања, одузимања, 

множења и дељења, 

ученици одређују 

непознати сабирак, 

умањилац, умањеник, 

чинилац, дељеник и 

делилац (нпр. 7 = x + 5, 

12 : х = 4). Користе се 

примери једначина које 

се решавају и 

проверавају искључиво 

директном применом 

таблица множења и 

дељења. Ученицима 

треба указати на значај 

провере тачности 

резултата и навикавати 

их да самостално врше 



проверу решења, али 

треба водити рачуна да 

пречеста употреба 

провере резултата 

доводи до 

аутоматизованог 

преписивања добијених 

бројева, чиме се губи 

смисао самог поступка. 

Решавање једначина 

помаже у утврђивању 

веза аритметичких 

операција и уочавања 

могућности да се 

различите проблемске 

ситуације могу 

представити истом 

математичком 

реченицом, што 

представља развој 

концепта математичког 

моделовања. Задаци са 

теразијама треба да буду 

присутни и у другом 

разреду, у циљу 

разумевања концепта 

решавања једначина. 

Изграђивање појма 

разломка започиње 

повезивањем са 

искуством везаним за 

реалистичне ситуације 

деобе целине (јединице) 

на једнаке делове, 

почевши од половине, а 

надовезује се визуелним 

приказима фигура 

подељених на подударне 

делове. Разломци се 



визуелизују на различите 

начине и записују 

симболички. На почетку 

је корисна манипулација 

очигледним средствима, 

нпр. прављење модела 

разломка пресавијањем 

папира. Половина датог 

броја јесте број чија 

удвостручена вредност 

даје дати број. Половина, 

трећина, четвртина... 

десетина, односно н-ти 

део броја, где је 0 < н ≤ 

10, одређује се на основу 

табличних случајева 

дељења (нпр. једна 

трећина броја 18 је 6 јер 

је 18 : 3 = 6). У оквиру 

ове теме, ученици 

упознају и други начин 

записа бројева, односно 

записивање бројева 

римским цифрма (I, V, X, 

L, C) и принцип читања 

и писања бројева помоћу 

њих. Решавање проблема 

са штапићима и 

сабирање бројева 

записаних помоћу I, V, X 

доприноси бољем 

разумевању овог 

бројевног система. 

Показати ученицима на 

интернету програме који 

конвертују римске цифре 

у арапске и обрнуто. 

Такође је корисно и 

приказати краћи 



анимирани филм о 

историји бројева. 

Решавање проблемских 

задатака датих у 

текстуалној форми веома 

је важан сегмент наставе, 

јер омогућава 

повезивање и примену 

математичких знања у 

реалистичним 

ситуацијама. 

Моделовање проблема у 

математички запис 

омогућава ученицима да 

немеханички приступају 

задацима и шире и 

примењују математичка 

знања. Наставник треба 

да подржи ученике у 

различитим приступима 

и начинима решавања 

задатака. Потребно је 

дати ученицима довољно 

времена за решавање 

оваквих задатака. 

Корисно је тражити да 

се, где је прикладно, 

подаци дати у задатку 

или добијени у процесу 

решавања, прикажу у 

табели или стубичастим 

дијаграмом. Задаци са 

новцем нису издвојени у 

посебну тему, већ их 

треба обрађивати у 

оквиру ове теме. Идеја 

пресликавања се развија 

прављењем табела 

зависности. Нпр. 



приказивањем како се у 

зависности од промене 

вредности променљиве 

х, мења вредност израза 

х + 2. Комбинаторни 

задаци, задаци 

одређивања следећег 

члана низа или уочавање 

правила у делимично 

попуњеној табели и 

попуњавање остатка 

табеле посебно су 

подстицајни за развој 

математичко логичког 

мишљења. Нпр. одреди 

правило за формирање 

низа задатог почетним 

члановима или 

попуњавање започете 

табеле и обрнуто, на 

основу датог упутства 

одреди чланове низа или 

попуни табелу. Важно је 

размотрити различита 

решења, уколико их има. 

При решавању задатака 

пажњу усмерити на 

анализу услова задатака 

и састављање плана 

његовог решења: 

операције које треба 

обавити, бројеви над 

којима се обављају 

операције и редослед 

којим се извршавају те 

операције. Ученицима 

треба показати 

најрационалнији начин 

решавања задатка, али не 



треба инсистирати на 

таквом решавању 

задатака. Коришћење 

дијаграма, схема и 

других средстава 

приказивања може 

помоћи при решавању 

проблемских задатака. 

Ученици се подстичу да 

правилно користе 

математички језик и 

употребљавају термине: 

десетица, јединица, 

сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика, 

чинилац, производ, 

дељеник, делилац, 

количник, садржалац. 

Развој писане 

комуникације подстиче 

се увежбавањем писања 

поступка рачунања, 

представљања 

информација и описа 

поступка решавања 

задатка. Математички 

диктат, на пример, 

користан је за 

увежбавање коришћења 

одговарајуће 

терминологије. Усмена 

комуникација, посебно 

подстицање ученика да 

образложе поступак и 

решење проблема, 

помажу ученицима да 

развију способност 



математичке 

комуникације. 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

Дуж, права и полуправа. 

Тачка и права. Отворена 

и затворена изломљена 

линија. Графичко 

надовезивање дужи. 

Дужина изломљене 

линије. Обим 

геометријских фигура 

без употребе формула.  

 Цртање правоугаоника, 

квадрата и троугла на 

квадратној мрежи, на 

тачкастој мрежи. 

Симетричне фигуре. 

Подударност фигура 

(интуитивно). 

 

На почетку ове теме 

обновити градиво првог 

разреда које је повезано 

са овом темом: тачка, 

права, крива и 

изломљена линија, дуж, 

отворена и затворена 

линија. У другом разреду 

наставља се развој 

просторног сазнања. 

Права се уводи као права 

линија која нема ни 

почетак ни крај, а 

полуправа као део праве 

који је ограничен са 

једне стране. За 

означавање тачака, 

правих, полуправих и 

дужи користити 

правилну математичку 

нотацију (А, р, Ар и АВ). 

Разликују се отворене и 

затворене изломљене 

линије и уводи појам 

дужине изломљене 

линије (графички и 

рачунски) и њено 

обележавање. Упознаје 

се појам обима 

геометријске фигуре 

прво визуелно, као 

дужина линије добијене 

графичким 

надовезивањем дужи 

чије су дужине једнаке 

дужини страница 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– разликује дуж, полуправу и праву;  

– одреди дужину изломљене линије 

(графички и рачунски);              

  – одреди обим геометријске 

фигуре;                      

– нацрта правоугаоник, квадрат и 

троугао на квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи;                     

 – уочи подударне фигуре на датом 

цртежу;                     

– уочи симетричне 

фигуре;                     

 – допуни дати цртеж тако да 

добијена фигура буде симетрична у 

односу на дату праву. 

 

 

 



посматране фигуре, а 

затим рачунски, без 

употребе формула. 

Мерењем дужине 

добијене дужи ученици 

треба да се увере да је 

дужина добијене дужи 

једнака збиру дужина 

које су добили 

сабирањем дужина 

појединачних дужи. На 

овај начин одређивати и 

обим троугла, квадрата и 

правоугаоника, а 

одговарајуће формуле су 

предвиђене за следећи 

разред. Цртају се 

правоугаоник и квадрат 

пратећи линије 

квадратне мреже 

односно спајањем тачака 

на тачкастој мрежи. 

Цртање ових фигура на 

квадратној и тачкастој 

мрежи помоћу лењира је 

добра вежба за развој 

фине моторике и 

развијање прецизности и 

уредности код ученика. 

Осим тога, корисни су и 

задаци у којима дати 

правоугаоник, квадрат 

или троугао треба 

померити у квадратној 

мрежи за задати број 

страница квадратића 

нагоре, надоле, надесно 

или налево, како би се 

овај део градива повезао 



са градивом претходног 

разреда. На опажајном 

нивоу наставља се 

развијање појма фигуре 

симетричне у односу на 

дату линију на 

квадратној мрежи. 

Активностима 

препознавања 

симетричних фигура или 

доцртавања започетог 

цртежа, показује се 

разумевање идеје 

„пресликавања у 

огледалу” тј. 

симетричности. Уводи се 

идеја подударности 

фигура на интуитивном 

нивоу манипулацијом и 

разматрањем да ли би се 

две посматране 

дводимензионе фигуре 

могле довести до 

преклапања. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

 

Мерење дужине 

стандардним мерним 

јединицама (m, dm, cm). 

Мерење времена (дан, 

месец, година, час, 

минут). 

У оквиру области 

мерења уводе се 

стандардне мерне 

јединице за дужину 

метар, дециметар и 

центиметар (м, дм, цм), 

насупрот нестандардним 

јединицама мере које су 

ученици упознали у 

првом разреду. 

Стандардне јединице 

мере треба користити у 

практичним 

активностима које 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– изрази дужину у различитим 

јединицама за мерење дужине;    

  – измери дужину дужи и нацрта дуж 

дате дужине;       

 – чита и запише време са часовника; 

 – користи јединице за време у 

једноставним ситуацијам 



обухватају цртање дужи 

задате дужине, мерење и 

процењивање дужине 

објеката и растојања у 

непосредној околини. 

Решавањем задатка 

израчунавања дужине 

развијају се способности 

изражавања дужине у 

различитим мерним 

јединицама као и 

претварања већих 

мерних јединица у мање 

и обрнуто. При рачунању 

треба водити рачуна о 

правилном 

математичком запису. 

Исто тако, неопходно је 

и да ученици вежбају да 

процењују 

дужине/растојања, 

провере тачност процене 

мерењем, а потом и 

анализирају значајност 

направљене грешке. 

Овде треба ученике 

упознати са тим да се 

процењивање често 

користи у свакодневним 

ситуацијама. У оквиру 

мерења времена уводе се 

мерне јединице за време 

(дан, месец, година, час, 

минут). У једноставним 

свакодневним 

ситуацијама користе се 

јединице за мерење 

времена, чита и записује 

време са часовника. 

 



Ученицима задавати 

задатке у којима треба да 

допуне реченице 

одговарајућим 

јединицама за време, као 

и једноставније 

проблемске задатке са 

рачунањемвремена (без 

претварања јединица 

мере), укључујући и 

задатке „планирања 

времена”. Информације 

се у задацима дају на 

различите начине: 

текстуално, графички 

или табеларно. 

Математичке садржаје 

треба повезивати са 

садржајима и 

активностима других 

предмета (нпр. бројевну 

полуправу са 

временском лентом или 

мерење времена са 

оријентацијом у времену 

из Света око нас). 

Одређени број часова на 

крају школске години 

треба одвојити за 

систематизацију и 

повезивање градива. На 

овим часовима треба 

задавати текстуалне, 

проблемске задатке, 

задатке са геометријским 

приказом аритметичких 

задатака, текстуалне 

задатке у којима су дати 

и подаци који нису 



битни за решавање 

задатка, логички задаци 

са одричним реченицама. 

Циљ оваквих часова је да 

се утврди и повеже 

градиво, да се код 

ученика развија 

способност решавања 

проблема и 

логичкокомбинаторно 

мишљење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Свет око нас  

Годишњи фонд наставних часова:  72, обрада 36, други типови 36. 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију 

способности за одговоран живот у њему. 

Корелација: 

Српски језик 



Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

Математика 

Уџбеници: 

Свет око нас 2,уџбеник за други разред основне школе, Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаковић Симић,Нови 

Логос 

Свет око нас,радна свеска за други разред основне школе, Љиљана Стокановић,Гордана Лукић, Гордана Субаковић Симић, 

Нови Логос 

 

 

циклус Први  циклус основног образовања и васпитања 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
СВЕТ ОКО НАС 

Разред Други 

Годишњи фонд 

часова: 
72 

Недељни фонд 

часова: 
2 

Наставне методе Монолошка, дијалошка, метода писаних радова, рада на тексту, ИКТ у настави 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад 

ЦИЉ 
Циљ наставе и учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 



Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ 

 

1. Други и ја 

 

 

 

 

Групе људи: родбина (ван)школска 

заједница,становници насеља. 

Права и обавезе чланова група. Однос 

потреба и жеља. Правила понашања 

појединаца и група. Породични, школски 

и празници насеља. 

  

 

 

 

Интеракција са физичком и 

социјалном средином, јер 

доприносе спознавању света око 

нас, тако што се откривају односи 

и упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, 

појава и процеса и стичу се 

социјалне вештине. Најефикасније 

методе учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу 

развијања знања. Потребно је 

стварање ситуација учења у 

којима ће доћи до изражаја 

различите активности ученика 

које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности 

ученика у оквиру предмета Свет 

око нас су:  

– посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања света 

у окружењу (уочавање видних 

карактеристика); – описивање – 

вербално или ликовно изражавање 

спољашњих и унутрашњих 

запажања; 

По завршетку теме, ученик  ће 

моћи да: 

– идентификује групе људи 

којима припада и своју улогу у 

њима;        

– оствари права и изврши 

обавезе у односу на правила 

понашања у групама којима 

припада;           

 – се понаша тако да уважава 

различитости других људи;        

 – прихвати последице када 

прекрши правила понашања 

групе;  

 – сарађује са другима у групи 

на заједничким 

активностима;       

– разликује потребе од жеља на 

једноставним примерима из 

сопственог живота; 

 



 – процењивање; 

– самостално одмеравање; 

 – груписањe; 

 – уочавање сличности и 

различитости ради 

класификовања;  

– праћење; 

– континуирано посматрање ради 

запажања промена; 

 – бележење  

– записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања;  

– практиковање у настави, 

свакодневном животу и спонтаној 

игри и раду;  

– експериментисање – намерно 

модификоване активности, огледи 

које изводи сам ученик; 

 – истраживање – испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  

– сакупљање – прављење 

колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног 

окружења; 



 – стварање; 

 – креативна продукција;  

– играње – дидактичке, 

едукативне и спонтане игре; 

– активности у оквиру мини-

пројекта – осмишљавање и 

реализација.  

Ради прегледности, препоручени 

садржаји су дати у темама.   

 

2. Култура 

живљења 

 

 

Симболи Републике Србије: грб, застава 

и химна. Типови насеља: село, град. 

Здрав начин живота: хигијена тела, 

разноврсна исхрана, број оброка, боравак 

у природи и физичка активност. Врсте 

саобраћаја (копнени, водни и ваздушни и 

одговарајућа превозна средства). 

Безбедно понашање у саобраћају у 

насељу (кретање улицом и путем без 

тротоара, прелажење улице и пута без 

пешачког прелаза. Правила понашања у 

превозним средствима (аутомобил и 

јавни превоз). Временске непогоде 

(олуја, град, мећава) и безбедно 

понашање у затвореном и на отвореном 

простору. 

 

Интеракција са физичком и 

социјалном средином, јер 

доприносе спознавању света око 

нас, тако што се откривају односи 

и упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, 

појава и процеса и стичу се 

социјалне вештине. Најефикасније 

методе учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу 

развијања знања. Потребно је 

стварање ситуација учења у 

којима ће доћи до изражаја 

различите активности ученика 

које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности 

ученика у оквиру предмета Свет 

око нас су:  

По завршетку теме, ученик  ће 

моћи да: 

– препозна грб, заставу и 

химну Републике Србије и 

примерено се понаша према 

симболима;               

– одреди тип насеља на основу 

његових карактеристика;   

  – повеже личну хигијену, 

боравак у природи, физичку 

активност и разноврсну 

исхрану са очувањем здравља;  

– одржава личну хигијену              

руку, зуба и чулних органа;            

– примени правила културног и 

безбедног понашања у 

саобраћају и превозним 



– посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања света 

у окружењу (уочавање видних 

карактеристика);  

– описивање – вербално или 

ликовно изражавање спољашњих 

и унутрашњих запажања;  

– процењивање – самостално 

одмеравање;  

– груписање; 

– уочавање сличности и 

различитости ради 

класификовања; 

 – праћење – континуирано 

посматрање ради запажања 

промена;  

– бележење; 

– записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања;  

– практиковање; 

 – у настави, свакодневном 

животу и спонтаној игри и раду; 

 – експериментисање; 

средствима у насељу са 

околином;               

– безбедно поступа пре и током 

временских непогода; 

 



– намерно модификоване 

активности, огледи које изводи 

сам ученик;  

– истраживање; 

 – испитивање својстава и 

особина, веза и узрочно-

последичних односа;  

– сакупљање; 

– прављење колекција, збирки, 

албума из природног и 

друштвеног окружења;  

– стварање; 

– креативна продукција;  

– играње – дидактичке, 

едукативне и спонтане игре; 

– активности у оквиру мини-

пројекта – осмишљавање и 

реализација.  

Ради прегледности, препоручени 

садржаји су дати у темама.   

 

3. Човек 

ствара 

 

 

Материјали (дрво, камен, метал, стакло, 

гума, пластика, папир, тканина, 

глина/пластелин) и производи људског 

рада. Еластичност материјала. Својства 

материјала одређују њихову употребу. 

Нова намена предмета направљених од 

Интеракција са физичком и 

социјалном средином, јер 

доприносе спознавању света око 

нас, тако што се откривају односи 

и упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, 

По завршетку теме, ученик  ће 

моћи да: 



 различитих материјала. Занимања људи у 

граду и селу. 

 

појава и процеса и стичу се 

социјалне вештине. Најефикасније 

методе учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу 

развијања знања. Потребно је 

стварање ситуација учења у 

којима ће доћи до изражаја 

различите активности ученика 

које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности 

ученика у оквиру предмета Свет 

око нас су: 

 – посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања света 

у окружењу (уочавање видних 

карактеристика); 

 – описивање – вербално или 

ликовно изражавање спољашњих 

и унутрашњих запажања;  

– процењивање – самостално 

одмеравање;  

– груписање – уочавање 

сличности и различитости ради 

класификовања;  

– праћење – континуирано 

посматрање ради запажања 

промена;  

– истезањем, савијањем и 

сабијањем одреди својства 

материјала;             

 – одабере материјале који 

својим својствима највише 

одговарају употреби 

предмета;                  

  – пронађе нову намену 

коришћеним предметима; 

 

 



– бележење – записивање 

графичко, симболичко, 

електронско бележење опажања; 

– практиковање – у настави, 

свакодневном животу и спонтаној 

игри и раду;  

– експериментисање – намерно 

модификоване активности, огледи 

које изводи сам ученик; 

 – истраживање – испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  

– сакупљање – прављење 

колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног 

окружења; 

 – стварање – креативна 

продукција; – играње – 

дидактичке, едукативне и 

спонтане игре; 

– активности у оквиру мини-

пројекта – осмишљавање и 

реализација.  

Ради прегледности, препоручени 

садржаји су дати у темама.   

4. Кретање и 

оријентација у 

Различити облици кретања тела (хода, 

скаче, трчи, пада, лети, плива, котрља се, 

клизи). Утицај облика тела, подлоге и 

Интеракција са физичком и 

социјалном средином, јер 

доприносе спознавању света око 

По завршетку теме, ученик  ће 

моћи да: 



простору и 

времену 

 

средине на кретање по равној подлози и 

пређено растојање тела. Сналажење у 

насељу помоћу адресе (улица, кућни 

број) и карактеристичних објеката. 

Сналажење у времену у односу на 

временске одреднице: минут, сат, дан, 

седмица, месец, година, датум, годишња 

доба. Средства за мерење времена: 

часовник, календар, лента времена. 

 

нас, тако што се откривају односи 

и упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, 

појава и процеса и стичу се 

социјалне вештине. Најефикасније 

методе учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу 

развијања знања. Потребно је 

стварање ситуација учења у 

којима ће доћи до изражаја 

различите активности ученика 

које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности 

ученика у оквиру предмета Свет 

око нас су:  

 – посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања света 

у окружењу (уочавање видних 

карактеристика); 

 – описивање – вербално или 

ликовно изражавање спољашњих 

и унутрашњих запажања;  

– процењивање – самостално 

одмеравање; 

– груписање; 

– уочавање сличности и 

различитости ради 

класификовања; 

– одабере начин кретања тела, 

узимајући у обзир облик тела, 

врсту подлоге и средину у којој 

се тело креће           

– измери растојање које тело 

пређе током свог кретања;  

  – пронађе тражени објекат у 

насељу помоћу 

адресе/карактеристичних 

објеката;                            

– именује занимања људи у 

свом насељу са околином;                         

– одреди време помоћу 

часовника и календара 

користећи временске 

одреднице: сат, дан, седмицу, 

месец, годину; 

 – забележи и прочита податке 

из личног живота помоћу ленте 

времена; 

 

 



 – праћење – континуирано 

посматрање ради запажања 

промена; 

 – бележење– записивање 

графичко, симболичко, 

електронско бележење опажања;  

– практиковање у настави, 

свакодневном животу и спонтаној 

игри и раду;  

– експериментисање– намерно 

модификоване активности, огледи 

које изводи сам ученик;  

– истраживање– испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  

– сакупљање – прављење 

колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног 

окружења;  

– стварање – креативна 

продукција;  

– играње – дидактичке, 

едукативне и спонтане игре; 

– активности у оквиру мини-

пројекта– осмишљавање и 

реализација. 



 Ради прегледности, препоручени 

садржаји су дати у темама.   

Разноврсност 

природе 

Рељеф и облици рељефа: узвишења, 

(брдо, планина) удубљења (долине, 

котлине) и равнице. Рељеф у насељу и 

околини. Облици појављивања воде: 

површинске воде (текуће, стајаће) и 

њихови делови (извор, ток, корито, 

обала). Површинске воде у насељу и 

околини. Заједничке особине живих бића 

(дисање, исхрана, раст, остављање 

потомства). Функције (улога) делова тела 

живих бића. Разноврсност биљака у 

окружењу (зељасте и дрвенасте; 

лишћарске и четинарске). Разноврсност 

животиња у околини (домаће и дивље; 

биљоједи, месоједи и сваштоједи). Значај 

биљака и животиња за човека. Улога 

човека у очувању природе (штедња 

производа који се користе у 

свакодневном животу, разврставање 

отпада на предвиђена места, брига о 

биљкама и животињама). Сунчева 

светлост и топлота, вода, ваздух и 

земљиште – неопходни услови за живот. 

Промене у природи и активности људи у 

зависности од годишњих доба. 

Интеракција са физичком и 

социјалном средином, јер 

доприносе спознавању света око 

нас, тако што се откривају односи 

и упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, 

појава и процеса и стичу се 

социјалне вештине. Најефикасније 

методе учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу 

развијања знања. Потребно је 

стварање ситуација учења у 

којима ће доћи до изражаја 

различите активности ученика 

које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности 

ученика у оквиру предмета Свет 

око нас су: – посматрање са 

усмереном и концентрисаном 

пажњом ради јасног запажања и 

уочавања света у окружењу 

(уочавање видних 

карактеристика); – описивање – 

вербално или ликовно изражавање 

спољашњих и унутрашњих 

запажања; 

– процењивање  

– самостално одмеравање; 

По завршетку теме, ученик  ће 

моћи да: 

– разликује облике рељефа у 

свом насељу и околини;                           

– разликује облике и делове 

површинских вода у свом 

насељу и околини; 

 – идентификује заједничке 

особине живих бића на 

примерима из окружења; – 

повеже делове тела живих бића 

са њиховом улогом/улогама;   

  – разврста биљке из окружења 

на основу изгледа листа и 

стабла;  – разврста животиње 

из окружења на основу начина 

живота и начина исхране;                             

– наведе примере који показују 

значај биљака и животиња за 

човека;          

 – штедљиво троши производе 

које користи у свакодневним 

ситуацијама;                      

 – разврста отпад на 

предвиђена места;                                

– негује и својим понашањем 

не угрожава биљке и животиње 

у окружењу;                       



 – груписање – уочавање 

сличности и различитости ради 

класификовања;  

– праћење 

 – континуирано посматрање ради 

запажања промена;  

– бележење; 

– записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања;  

– практиковање– у настави, 

свакодневном животу и спонтаној 

игри и раду;  

– експериментисање– намерно 

модификоване активности, огледи 

које изводи сам ученик;  

– истраживање– испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  

– сакупљање– прављење 

колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног 

окружења;  

– стварање– креативна 

продукција;  

– играње – дидактичке, 

едукативне и спонтане игре; 

 – препозна примере 

повезаности живих бића са 

условима за живот;    

– повеже промене у природи и 

активности људи са годишњим 

добима;                            

 – изведе једноставне огледе 

пратећи упутства;  

– повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 



– активности у оквиру мини-

пројекта; 

– осмишљавање и реализација.  

Ради прегледности, препоручени 

садржаји су дати у темама.   

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичко васпитање 

 

Годишњи фонд наставних часова:  36, обрада 26, други типови 10. 

Циљ 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

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

Корелација: 

Ликовна култура 

Свет око нас  

Српски језик 

Физичко васпитање 

Уџбеници:  

Музичка култура 2,уџбеник за други разред основне школе,Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац, Нови Логос 



 

 

 

циклус Први  циклус основног образовања и васпитања 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Разред Други 

Годишњи 

фонд часова: 
36 

Недељни фонд 

часова: 
1 

Наставне 

методе 
Монолошка, дијалошка, метода писаних радова, рада на тексту, аудио-визуелна метода, ИКТ у настави 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад 

ЦИЉ 

Циљ наставе и учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе  интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, 

естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и 

културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. СЛУШАЊЕМУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним 

и анимираним филмовима. 

Однос звук-лик, музика-

радња. Композиције које 

Слушање музике је 

активан психички 

процес који 

подразумева 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 



илуструју различита осећања. 

Звук и тон (извори) – звуци 

из природе и окружења. Тон: 

боја (различити гласови и 

инструменти), трајање 

(кратак-дуг), јачина (гласан-

тих), висина (висок-дубок). 

Композиције које илуструју 

различите боје људског гласа 

и инструмената. Музички 

дијалог (хор, глас и хор, глас 

и инструмент, два гласа, два 

инструмента, један свирач, 

група свирача, оркестар). 

Различити жанрови везани за 

ситуације значајне у животу 

ученика. Музичка прича. 

Композиције различитог 

карактера и елементи 

музичке изражајности 

(мелодијска линија, темпо, 

ритам, динамика). Музички 

бонтон. Музика и здравље. 

Носиоци звука (цеде плејер, 

рачунар...). 

 

емоционални 

доживљај и 

мисаону активност. 

Композиције које се 

слушају својим 

трајањем и 

садржајем треба да 

одговарају 

опажајним 

могућностима 

ученика. 

Композиција се 

први пут увек 

слуша у целини 

(демонстративно 

слушање), са 

унапред 

постављеним 

задатком за 

слушање музике − 

уочавање 

извођачког медија: 

инструментално 

или вокално (соло, 

групно) или 

оркестарско 

музицирање. Свако 

следеће слушање 

(три до четири 

пута) је 

фрагментарно у 

оквиру кога се 

издвајају 

– oбјасни својим речима утиске о 

слушаном делу, особине тона, 

доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело;  

– разликује различитe инструменте по 

боји звука и изражајним 

могућностима;   

 – издвоји основне музичке изражајне 

елементе; 

 – препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

 – повезује карактер дела са 

изражајним музичким елементима и 

инструментима; 

 



упечатљиве целине 

и анализирају 

носећи елементи 

музичког дела ‒ у 

случају литерарног 

садржаја 

(текстуална 

анализа), 

понављања, 

мелодија, темпо, 

ритам (аналитичко 

слушање). 

Повезујући 

постепено елементе 

музичког дела са 

карактером самог 

дела, ученик се 

развија у смеру 

активног слушања 

музике, а 

квалитетном 

комуникацијом 

између наставника 

и ученика долази до 

постепеног утицаја 

на развој естетске 

осетљивости, 

музичког укуса и 

интересовања и 

припремају се 

услови за развијање 

естетског 

процењивања. 



Ученичка знања из 

различитих области 

треба повезати и 

ставити у функцију 

разумевања 

слушаног дел 

2. ИЗВОЂЕЊЕМУЗИКЕ 

 

Изговор бројалице у ритму 

уз покрет. Звучне 

ономатопеје и илустрације 

Правилaн начин певања – 

држање тела и дисање. 

Правилна дикција – 

изговарање брзалица и 

бројалица. Певање песама по 

слуху различитог садржаја и 

карактера. Певање песама уз 

покрет – песме уз игру и 

народне песме. Певање 

модела и наменских песама и 

повезивање њихових 

почетних тонова уз боју (а1 

бела, ха1 љубичаста боја). 

Дечји и алтернативни 

инструменти и начини 

свирања на њима. 

Инструментална пратња по 

слуху уз бројалице и песме – 

пулс, ритам, груписање 

удара. Певање и извођење 

музичких игара уз свирање 

на дечјим инструментима – 

песме уз игру, дидактичке 

игре, музичке драматизације. 

Сваки аспект 

извођења музике 

има непосредан и 

драгоцен утицај на 

развој ученика. 

Извођењем музике 

активира се велики 

број когнитивних 

радњи, развија 

дугорочно памћење 

и фине моторичке 

радње. Посебну 

пажњу треба 

усмерити на 

спонтане покрете 

као одговор на 

музички доживљај. 

Бројалице 

Бројалице су 

драгоцен музички 

садржај у настави 

музичке културе за 

развијање 

ритмичких 

способности 

ученика. Слогови 

бројалице 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– изговара бројалице у ритму, уз 

покрет;  

– пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења;  

– изводи уз покрет музичке и 

традиционалне игре;  

– примењује правилан начин певања и 

договорена правила понашања у 

групном певању и свирању;  

– свира по слуху ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма;  

– повезује почетне тонове песама-

модела и једноставних наменских 

песама са бојама;  

– повезује ритам са графичким 

приказом: 



Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим 

ритмичким инструментима и 

на алтернативним изворима 

звука. Музички бонтон. 

 

изговарају се у 

ритму, прецизно и 

увек праћени 

одговарајућим 

покретом. Покрет 

који прати 

бројалицу 

представља 

извођење пулса, 

ритма или 

груписање удара. 

Учењем и 

извођењем 

бројалица, развијају 

се ритмичке 

способности и 

припрема свирање 

на дечјим 

инструментима, 

због чега је 

извођење бројалице 

добра уводна 

активност пре 

учења песме или 

свирања на дечјим 

ритмичким 

инструментима. 

Певане бројалице 

подразумевају 

мелодију малог 

обима од неколико 

тонова, па су 

погодне за почетак 

– објашњава својим речима доживљај 

свог и туђег извођења;  

– учествује у школским приредбама и 

манифестацијама. 

 

 

 



наставе и као 

уводна активност 

пре певања песама, 

уколико садржај 

бројалице корелира 

са садржајем текста 

нове песме. 

Правилан исход 

учења бројалице 

видљив је 

добијањем 

ритмички 

уједначеног 

покрета целе групе. 

Певање - Избор 

песме треба да буде 

примерен узрасту 

ученика и њиховим 

интересовањима 

(тематика, 

ритмичка 

конструкција, 

форма, 

артикулација 

мелодијских 

скокова, садржај, 

мелодија и ритам). 

Вежбе правилног 

држања тела, 

дисања и говорне 

артикулације треба 

да претходе 

обнављању 



познатих песама, 

које су опет 

садржајно и/или 

музички сличне 

оној коју ће учити. 

Рад на песми 

почиње обрадом 

литерарног текста 

(мотивациони 

разговор), а након 

тога следи звучна 

демонстрација. 

Песма се учи по 

деловима, а затим 

спаја у целину. 

Важно је увек 

обратити пажњу на 

правилну дикцију и 

инсистирати на 

изражајном 

извођењу песме. 

Једноставни модели 

и наменске песме 

чији се почеци 

везују за боје служе 

за стварање звучног 

фонда и представа. 

На овом нивоу 

модели се уче по 

слуху. Музичке 

игре - У настави 

музичке културе 

пожељно је што 



чешће повезивати 

покрет и певање 

извођењем 

различитих врста 

музичких игара. 

Поред музичких 

игара са певањем, 

музичких игара са 

певањем уз 

инструменталну 

пратњу, 

инструменталних 

музичких игара, 

традиционалних 

музичких игара са 

певањем и без 

певања (само уз 

инструменталну 

пратњу), 

дидактичких 

музичких игара, 

музичку игру може 

да представља и 

било која песма 

чији литерарни 

садржај може да 

буде исказан 

покретом. Музичка 

игра се обрађује као 

песма по слуху, 

након чега следи 

усвајање покрета. 

Циљ извођења 



сваке игре је 

постизање 

уједначеног 

покрета целе групе. 

Група се формира 

слободним 

избором, тако што 

се води рачуна о 

броју ученика који 

чине групу (ако 

није другачије 

прецизирано, група 

максимално треба 

да има до шест 

ученика). Сви 

ученици учествују у 

извођењу музичке 

игре, међусобним 

смењивањем група, 

све док игру не 

изведе цело 

одељење. Свирање - 

Ова активност се 

реализује на дечјим 

и алтернативним 

инструментима 

(тело, предмети из 

окружења, 

инструменти које 

деца направе по 

узору на Орфове). 

Тонску боју 

инструмената треба 



повезивати са 

музичким 

садржајем. 

Примери ритмичке 

пратње могу бити: – 

извођење пулса 

(основне ритмичке 

јединице), – 

извођење ритма 

(који се поклапа са 

говорним ритмом 

бројалица и песама 

па се као такав 

једноставно учи по 

слуху), – груписање 

удара – различитим 

покретима и 

различитим 

изворима звука се 

на један начин 

изводи наглашена 

прва у такту, а 

лакшим покретом и 

слабијим извором 

звука друга, 

односно остале 

слабије наглашене у 

такту, – 

ономатопеја 

звучних 

илустрација – 

специфична места у 

тексту песама могу 



се звучно 

илустровати 

адекватним 

инструментом или 

неким другим 

предметом. У 

извођењу 

инструменталних 

аранжмана ученике 

делити у две групе. 

3. МУЗИЧКОСТВАРАЛАШТВО 

 

Израда дечјих ритмичких 

инструмената од различитих 

материјала. Креирање 

сопствених покрета уз 

музику. Стварање 

једноставне ритмичке пратње 

коришћењем различитих 

извора звука. Музичка 

питања и одговори и музичка 

допуњалка. Стварање звучне 

приче од познатих музичких 

садржаја, звучних 

ономатопеја и илустрација на 

краћи литерарни текст. 

 

Дечје музичко 

стваралаштво 

подстиче музичку 

машту, утиче на 

развој стваралачког 

мишљења, 

продубљује 

интересовања и 

тако доприноси 

квалитетнијем 

остваривању 

позитивних исхода 

наставе. 

Стваралаштво може 

бити заступљено 

кроз: – 

импровизацију 

игре/покрета на 

одређену музику – 

израду дечјих 

ритмичких 

инструмената од 

различитих 

По завршетку теме, 

ученик  ће моћи да: 

 

 – направи дечје ритмичке 

инструменте; – осмисли покрете уз 

музику; – осмисли ритмичку пратњу 

за бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука;  

– осмисли одговор на музичко 

питање; 

 – осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст;  

– према литерарном садржају изабере 

од понуђених, одговарајући музички 

садржај;  

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и извођењу 

музике; 



материјала – 

музичке 

импровизације – 

музичка питања и 

одговоре – 

компоновање 

мелодије на задати 

текст – илустрацију 

доживљаја музике – 

одабир познатог 

музичког садржаја 

у односу на 

литерарни. Сви 

видови музичког 

стваралаштва 

реализују се 

искључиво по 

слуху, без 

записивања 

мелодија. 

 – користи самостално или уз помоћ 

одраслих, доступне носиоце звука. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Ликовна култура 

 

Годишњи фонд наставних часова:  72, обрада 46, други типови 26. 

 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

 



Корелација: 

Српски језик 

Музичка култура 

Математика 

Свет око нас 

 

 

 

 

циклус први циклус основног образовања и васпитања 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред Други 

Годишњи фонд 

часова: 
36 

Недељни фонд 

часова: 
1 

Наставне 

методе 
Монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

ЦИЉ 

Циљ наставе и учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и 

естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван 

однос према  култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 



Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. Облици 

 

 

Облици (светло као 

услов за опажање 

облика,визуелне 

карактеристике 

природних и вештачких 

облика; дизајн предмета 

за свакодневну 

употребу). Супротности 

(обојено и безбојно, 

једноставно и сложено, 

испупчено и удубљено, 

ближе и даље...). Облик 

и целина (истакнути део 

целине; везивање и 

спајање облика) 

 

Облици се истражују 

посматрањем предмета из 

свих углова и/или са свих 

страна. Наставник пита 

ученике по чему 

препознају облик, на 

пример, флаше. Затим, 

тражи да поставе флашу 

у одговарајући положај 

тако да се види само дно. 

Ученици разговарају о 

томе да ли би препознали 

предмет да су видели 

само дно. Истраживање 

се током године наставља 

тако што ученици окрећу 

предмете за свакодневну 

употребу или облике из 

природе све док не 

пронађу положај када 

предмет/облик више не 

може да се препозна. 

Исто може да се ради са 

текстуром. Када се 

увелича фотографија 

текстуре, да ли се 

препознаје облик? На 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин;   

 – изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли; 

– користи једноставне информације и 

одабрана ликовна дела као подстицај 

за стваралачки рад;  

– изражава, светлим или тамним 

бојама, свој доживљај уметничког 

дела;                   

– идентификује истакнути део целине 

и визуелне супротности у свом 

окружењу;  

– преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, материјале и 

предмете за рециклажу. 

 

 



пример, када се 

посматрају увеличане 

шаре на крилима лептира 

или годови на пању? 

Наставник може да 

организује игру трагања 

за познатим облицима. 

Ученици посматрају 

мрље на поду, шаре на 

тлу, испупчења и 

удубљења на зидовима... 

и у њима траже познате 

облике. Ако у најближем 

окружењу има облутака, 

могу да цртају и сликају 

на њима лица или шаре... 

Могу да истражују облик 

и боју бачене сенке. 

Наставник може да 

покаже ученицима 

фотографије неколико 

дизајнираних предмета 

исте намене. На пример, 

торбе уметника Теда 

Нотена, Мери Френсис 

(Марy Францес) или 

Катлин Дастин (Катхлеен 

Дустин). Ученици треба 

да уоче како је уметник 

дошао до такве идеје, где 

је пронашао подстицај за 

стварање... Ове 

активности подстичу 

 

 

 

 



ученике да размишљају о 

облицима, да пажљивије 

посматрају и да 

самостално проналазе 

мотивацију за ликовни 

рад. Симетрија се учи 

искуствено. Ученици 

могу да савијају 

једноставне оригами 

фигуре. Почиње се од 

најједноставнијих: 

вртешка, писмо, 

обележивач страница... 

Важно је да вежбају 

прецизно савијање 

папира на пола (по 

дужини, ширини и 

дијагонали). Треба да 

испробају колико пута 

могу да пресавију папир 

различитих димензија. 

Додатни захтеви који 

могу да се поставе 

(уколико наставник 

процени да су реално 

изводљиви у конкретном 

одељењу) је истовремено 

цртање левом и десном 

руком или сликање 

одраза предела у води 

(као припрема, јер ће у 

старијим разредима 

учити о асиметричној 



равнотежи). Предлог 

тема за разговор: По чему 

препознајемо неки 

облик? У ком положају 

облик изгледа чудно? 

Како нам изгледају 

предмети када их 

осветљавамо из 

различитих углова? Да ли 

можемо да препознамо 

облик на основу његове 

сенке? Да ли постоје 

линије у облицима? Да ли 

облици могу да буду 

досадни и занимљиви? Да 

ли су лева и десна страна 

нашег лица исте? Како 

можемо да користимо 

облике из природе? Да ли 

неки предмети личе на 

жива бића?... 

Супротности 

Парови очигледних 

визуелних супротности 

уче се искуствено. 

Уочавање, поређење и 

приказивање супротности 

су активности везане за 

принцип компоновања, 

контраст, који ће се учити 

у старијим разредима. У 

другом разреду се не 

нуди стручни термин. 



Један од задатака може да 

буде заједнички цртеж на 

натрон-папиру 

постављеном на зид или 

цртање на школској 

табли. Ученици се деле у 

две групе. Један ученик 

из прве групе црта неки 

познати облик. Друга 

група се договара шта би 

била очигледна 

супротност том облику, а 

затим један ученик из 

друге групе црта 

договорени облик поред 

првог. Игра се наставља 

све док има места на 

папиру/табли. Рад се 

бележи фотографијом. 

Основна сврха ове игре је 

самостална изградња 

мреже појмова путем 

асоцијација и сарадња. 

Међутим, ако је 

ученицима игра 

занимљива и желе да је 

понове, наставник треба 

да повећа захтеве 

(квалитет линије и 

цртежа, организација 

композиције, повезивање 

мотива у причу и сл.). 

Предлог тема за разговор: 



О чему мислимо када 

кажемо: супротно? Шта 

значи: различито, а шта 

супротно? Да ли је бела 

овца супротност црној 

овци? Да ли бели предмет 

поцрни када искључимо 

светло? Да ли прво 

примећујемо црну фигуру 

или белу позадину?...  

Облик и целина  

Принцип компоновања, 

доминанта, учи се 

опажањем истакнутог 

дела (бића, предмета, 

боје, линије...) неке 

целине, без дефиниције и 

усвајања стручног 

термина. Наставник може 

да покаже ученицима 

неки непознати садржај 

(рекламну фотографију, 

фреску, илустрацију, 

кадар стрипа...) на 

кратко, да уклони садржај 

и провери шта су 

ученици упамтили, шта 

су прво видели. 

Наставник поново 

приказује садржај, тражи 

од ученика да уоче шта 

све нису одмах запазили, 



пита их шта мисле да је 

најважније на слици... У 

ликовним задацима 

ученици спајају 

различите материјале и 

предмете комбинованим 

поступцима који 

укључују и везивање 

чвора и/или машне. Могу 

да уче како да пакују 

поклоне, како да ушију 

дугме, спајају суве 

гранчице концем у 

скулптуру коју ће касније 

осликати темперама... 

Предлог тема за разговор: 

Шта смо данас прво 

угледали када смо 

изашли из куће? Шта 

прво видимо када 

посматрамо нечије лице? 

Шта прво видимо када 

посматрамо уметничко 

дело? Шта значе речи 

везивање и повезивање? 

Да ли смо везани за место 

у коме живимо? Да ли се 

уметници везују за своја 

дела? Како можемо да 

повежемо предмете у 

нову целину?... 



 

2. Споразумевање 

 

 

Тумачење (невербално и 

визуелно изражавање; 

садржај визуелних 

информација). Слика и 

реч (редослед радње у 

стрипу; знаци; лепо 

писање; честитке). 

 

Невербално изражавање 

се реализује на 

интегрисаним часовима 

или у корелацији са 

часовима Физичког и 

здравственог васпитања 

(драматизација вежбања). 

Наставник прича причу 

коју ученик прати 

одговарајућим 

покретима, мимиком и 

кретањем. На пример, 

опонаша кретање 

животиња (зеца, змије, 

кокошке...); радње 

(махање, руковање, 

дириговање, чишћење...); 

кретање услед струјања 

ваздуха (њихање 

крошње...) и слично. Ове 

активности су важне за 

целокупни развој, за 

укључивање 

интровертних ученика, 

као припрема за сценски 

наступ и за касније 

презентовање радова и 

пројеката. Тумачење 

слике учи се постепено. 

Користе се стрип и 

анимирани филм за 

одређивање редоследа 

радње, главних јунака, 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу; 

 

 

 



особина и изгледа 

јунака... Уводи се и 

разговор о теми, односно 

(једноставном) садржају 

ликовног дела, при чему 

наставник не нуди 

тумачења, већ дозвољава 

да ученици слободно 

исказују мишљење. 

Ученици треба да 

обраћају више пажње на 

знаке у окружењу, почев 

од важних саобраћајних 

знака за пешаке, до 

ознака на зградама 

поште, ресторана, 

апотеке... Могу да добију 

основне информације о 

томе како се знаци 

смишљају и ко их 

смишља. Предлог тема за 

разговор: Зашто је важно 

да се разумемо? Како 

саопштавамо оно што 

нам је важно? Да ли 

можемо да причамо без 

речи? Шта нам слике 

говоре? Да ли сваки знак 

нешто значи? Да ли свако 

може да разуме знак? 

Зашто људи праве печате 

и грбове?...  



Слика и реч  

Предлог је везан за значај 

учтиве и добронамерне 

комуникације. Ученици 

треба да повезују речи и 

реченице које изговарају 

и одговарајућу мимику и 

гест. Такође, треба да 

усклађују текст и слику. 

На крају полугодишта 

могу да дизајнирају 

честитке. Додатни 

захтеви су, као и у првом 

разреду, украшавање 

слова (иницијала), које ће 

нацртати или насликати и 

на мањем и на већем 

формату папира. Предлог 

тема за разговор: Шта је 

учтива комуникација и 

зашто је важна? Шта је 

најлепше што смо икада 

чули? Шта је најлепше 

што смо данас неком 

рекли? Како можемо да 

нацртамо лепу реч? Ко 

смишља изглед украсних 

слова? Како да смислимо 

позитивне поруке за 

честитке?... 



3. Ликовне игре 

 

 

Боја (светле и тамне 

боје; боја и облик; боја и 

звук). Замишљања 

(стварност и машта). 

 

У овој целини су 

груписани предлози који 

се односе на 

индивидуално 

изражавање и 

истраживање изражајних 

могућности материјала и 

техника. Боја - Ученици 

још увек уче о боји 

истраживањем, наставник 

не нуди дефиниције и 

објашњења шта су 

основне боје и како да 

направе изведене боје. 

Уколико то већ знају, 

наставник може да тражи 

да експериментом 

провере да ли мешањем 

различитих боја могу да 

добију основне боје. 

Тонове које добију треба 

да нанесу на папир, једне 

до других (папир касније 

могу да употребе за 

колаж). У току године се 

планира више задатака 

везаних за изражавање 

утиска или расположења 

светлим или тамним 

бојама, односно за 

повезивање светлих и 

тамних боја са неким 

појмом (радост, одмор, 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

 – изражава мимиком и/или телом 

различита расположења, покрете и 

кретања;  

– упоређује свој и туђ естетски 

доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела. 

 



туга, смиреност, брзина, 

бука, детињство...). Боја 

се повезује и са звуком. 

Наставник бира 

композиције без текста и 

тражи од ученика да 

насликају светлим или 

тамним бојама свој 

доживљај музичког дела. 

На исти начин могу 

светлим или тамним 

бојама да изразе 

доживљај књижевног, 

ликовног или филмског 

дела. Било би добро да се 

ликовни задаци не 

реализују само сликањем, 

већ и отискивањем 

(импровизованим 

печатима, згужваном 

кесом, дном пластичне 

флаше...). Предлог тема 

за разговор: Које боје 

називамо светлим, а које 

тамним бојама? Када 

користимо светле, а када 

тамне боје? Да ли се неке 

боје лепо слажу? Зашто 

нам се нека боја више 

свиђа од других? Да ли 

постоје боје за дечаке и 

боје за девојчице? Да ли 

постоје боје за децу и 



боје за одрасле? Да ли 

постоје јестиве боје? 

Како природа мења боју? 

Која бића мењају боју? 

Која је разлика између 

бојења и сликања? Чиме 

можемо да бојимо, а не 

можемо да сликамо? Ако 

насликамо љубичасту 

банану, да ли смо 

погрешили? Шта све 

можемо да 

отискујемо?...... 

Замишљања - Сврха 

задатака који се раде на 

основу разноврсних и 

непотпуних информација 

(фотографија, део текста, 

музичка вињета...), а које 

ученици треба да допуне 

и изразе у ликовном раду 

је развој маште. Од 

другог разреда и надаље 

ученици смишљају 

називе својих радова, јер 

се и на тај начин развија 

креативност. Предлог 

тема за разговор: Шта је 

стварност, а шта машта? 

Када јесте, а када није 

пожељно да измишљамо? 

Како себе замишљамо у 

будућности? О чему 



размишљамо када 

посматрамо непознату 

фотографију? Шта 

замишљамо када 

слушамо музичко дело?... 

4. Простор 

Простор (обликовање 

простора – школа, 

учионица, соба; музеј). 

Кретање (кретање једног 

облика у простору; 

кретање више облика у 

простору). Сцена (маске, 

костими, реквизити). 

 

У овој целини су 

предложени пројекти 

везани за обликовање 

простора, који могу да се 

реализују било када у 

току године. Простор - О 

амбијенту се учи тако 

што се ученицима 

постављају питања: какав 

утисак неки простор 

оставља на њих, како се 

осећају у том простору, 

шта им привлачи пажњу, 

а шта им смета, шта би 

променили и сл. Не нуде 

се дефиниције и не 

наводе елементи који 

чине амбијент. О 

амбијенту (утиску о 

простору) разговара се у 

свакој прилици која се 

укаже. Ученике би 

требало упознати са 

једним одређеним 

музејом, не само са 

изгледом зграде и 

локацијом, већ са 

ентеријером и врстом 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– повезује уметничко занимање и 

одговарајуће продукте;  

– пружи основне информације о 

одабраном музеју;  

– разматра, у групи, шта и како је 

учио/ла и где та знања може 

применити. 

 



експоната, са сврхом 

чувања експоната, са 

активностима, односно 

шта могу да очекују у 

музеју (тематске изложбе, 

едукативни програм...), 

на шта је потребно 

обратити пажњу... 

Пројекти везани за 

обликовање простора 

могу да буду обликовање 

макета и обликовање 

дела простора у школи. 

Најједноставније макете 

обликују се техником 

клуаж. Ученици обликују 

куће, зграде и друге 

делове насеља од 

разноврсне амбалаже 

(кутијице од лекова, 

кутије од кекса...), 

појединачне елементе 

лепе на картонску 

подлогу и премазују 

белом бојом (еколошка 

боја за зидове). Касније 

могу фломастерима да 

доцртају детаље (прозоре, 

врата...), али је важно да 

композиција не буде 

шарена. Осим насеља 

које им је познато, могу 

да обликују и насеља из 



прошлости, насеља 

других култура или 

насеље из маште. 

Основна сврха овог 

пројекта је организација 

композиције у простору и 

сарадња. Предлог тема за 

разговор: Шта нам се 

највише свиђа у нашој 

околини? Како се живело 

некад, а како сад? Како 

изгледају насеља у неким 

културама? Шта можемо 

да научимо у музеју? 

Како можемо сами да 

украсимо своју собу?... 

Кретање Ученици треба 

да опажају кретање бића 

и машина. На пример, 

како лети једна птица, а 

како јато птица; како се 

креће један пешак, а како 

група пешака... Затим, 

које материјале може да 

покрене струјање ваздуха 

у затвореном простору 

(лишће, папир, картон, 

камен, пластика...). 

Обликовање дела 

простора у школи може 

да буде израда мобилне 

скулптуре (и да се веже 

за кретање услед 



струјања ваздуха). Идеје 

за планирање пројекта 

могу се пронаћи на 

интернету ако се у 

претраживач унесе: 

„мобиле арт лессон 

планс” или „хангинг арт 

ин сцхоол”. Предлог тема 

за разговор: Шта се све 

креће у природи? Шта 

могу да покрену вода и 

ваздух? Шта се све само 

креће? ... 

Сцена - Обликовање 

елемената сцене, маски и 

костима за школску 

представу реализује се у 

пројектној настави (није 

нужно да представа буде 

реализована, важно је 

припремање). Ученици 

обликују маске, костиме 

и реквизите према 

садржају одабраног 

текста (бајке, песме, 

драмског текста...). 

Предлог тема за разговор: 

Шта је сцена? Од чега све 

можемо да направимо 

маске? Како од старе 

одеће можемо да 

направимо костим за 

представу? Ко и како 



шминка глумце? Како 

можемо да уредимо 

сцену у школи?... 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено  васпитање 

Годишњи фонд наставних часова:  108, обрада 53, други типови 55. 

 

Циљ наставе физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности, развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота и рада. 

 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, 

Свет око нас 

Ликовна култура, 

Музичка култура,  

Математика 

 

 

 

циклус Први  циклус основног образовања и васпитања 



НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Разред Други 

Годишњи фонд 

часова: 
108 

Недељни фонд 

часова: 
3 

Наставне 

методе 
Монолошка, дијалошка, демонстративна, практичних радова 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад 

ЦИЉ 

Циљ наставе и учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања 

здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге.Вежбе 

за развој покретљивости. 

Вежбе за развој 

издржљивости. Вежбе за 

развој брзине. Вежбе за 

развој координације.  

 

При планирању 

вежбања у 

припремној фази 

часа, треба узети у 

обзир утицај 

наставне теме на 

физичке 

способности ученика 

и применити вежбе 

чији делови 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– примени једноставнe, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања);  

– правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 



биомеханичке 

структуре одговарају 

основном задатку 

главне фазе часа и 

служе за обучавање 

и увежбавање 

конкретног задатка. 

Методе вежбања 

које се примењују у 

настави су тренажне 

методе 

(континуирани, 

понављајући метод), 

прилагођене 

узрасним 

карактеристикама 

ученика. У раду са 

ученицима 

примењивати 

диференциране 

облике рада, 

дозирати вежбања у 

складу са њиховим 

могућностима и 

примењивати 

одговрајућу 

терминологију 

вежби. Време 

извођења вежби и 

број понављања, 

задају се групама 

ученика или 

појединцима у 

 – комбинује усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу; 

 – одржава равнотежу у различитим 

кретањима;  

– разликује правилно од неправилног 

држања тела;  

– успостави правилно држање тела;  

– правилно дише током вежбања; 

 



складу са њиховим 

способностима, тако 

што се води рачуна о 

постизању што веће 

радне ефикасности и 

оптимизацији 

интензитета рада. 

Препоручени начини 

рада за развој 

физичких 

способности 

ученика. 1. Развој 

снаге – без и са 

реквизитима, – на 

справама и уз помоћ 

справа. 2. Развој 

покретљивости – без 

и са реквизитима, – 

уз коришћење 

справа. 3. Развој 

издржљивости – 

трчање, – 

елементарне игре, – 

вежбање уз музику, 

– плес. 4. Развој 

координације – 

извођење 

координационих 

вежби у различитом 

ритму и 

променљивим 

условима. 5. Развој 

брзине – једноставне 



и сложене кретне 

структуре изводити 

максималним 

интензитетом из 

различитих почетних 

положаја, изазване 

различитим чулним 

надражајима (старт 

из различитих 

положаја, итд.), – 

штафетне игре, – 

извођење вежби 

максималном 

брзином 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

 

-Ходање и трчање- 

Ходање:  

– кратким корацима,  

– дугим корацима, – у 

различитом ритму,  

– ходање опружањем стајне 

ноге,  

– ходање са реквизитом, 

 – ходање са променом 

правца и смера,  

– ходање комбиновано са 

различитим покретима,  

Усвојене моторичке 

вештине треба да 

омогуће ученицима 

њихову примену у 

свакодневним и 

специфичним 

животним 

ситуацијама. Учениц

има који нису у 

стању да усвоје неке 

од садржаја, задају 

се слична али лакша 

вежбања од 

предвиђених или 

предвежбе. Уколико 

ученик не достигне 

предвиђени ниво 

моторичке вештине, 

оставља се 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

– изведе кретања, вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу; – изведе 

дечји и народни плес;  

– користи основну терминологију 

вежбања;  

– поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање;  

– поштује мере безбедности током 

вежбања;  

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима у 

просторима за вежбање;  



– ходање преко ниских 

препрека, 

 – елементарне игрe са 

ходањем. Техника трчања:  

– трчање преко препрека,  

– трчање са променом ритма 

– трчање са променом правца 

и смера,  

– брзо трчање стартом из 

различитих почетних 

положаја, – трчање 30 m  

– елементарне игре са 

трчањем. 

-Скакање и прескакање- 

Прескакање вијача, палица и 

других реквизита поређаних 

на тлу једноножним и 

суножним одскоком. 

Комбинације скокова, Скок 

удаљ и увис из места и 

залета. Скок са повишене 

површине. Припремне вежбе 

за прескок: игре уз 

коришћење различитих 

облика скакања и 

прескакања. 

-Бацање и хватање- 

могућност да исти 

достигне у наредном 

периоду.Усаваршава

ње 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 проширени 

садржаји. Кроз 

процес реализације 

програма неопходно 

је пратити 

способности ученика 

за различите 

физичке 

активности. Различи

ти облици ходања и 

трчања уз правилно 

држање тела: брзо-

полако на предњем и 

задњем делу 

стопала; са високим 

подизањем колена; 

забацивањем ногу 

назад;са променом 

ритма и темпа; 

кретање кратким и 

– поштује правила игре;  

– навија и бодри учеснике у игри на 

начин којим никога не вређа;  

– прихвати победу и пораз као 

саставни део игре и такмичења; 

 

 

 



Ходање и трчање са 

котрљањем лопте. Бацање 

лоптице из места у даљину и 

у циљ. Бацање лоптице из 

кретања. Бацање лопте увис 

без и са окреом за 3600. 

Вођење лопте једном и 

другом руком у месту и 

кретању. Додавање лопте 

једном и другом руком. 

Вођење лопте у ходању и 

трчању. Гађање лоптом у 

импровизовани кош, ниски 

кош и гол. Елементарне игре 

са вођењем, додавањем и 

гађањем лоптом у циљ. 

Штафетне игре и друге 

елементарне игре лоптом 

(вођење, хватање, додавање). 

Пузања, вишења, упори и 

пењања 

Помицање на дохватном 

вратилу са погрченим ногама 

у вису предњем. Помицање у 

вису предњем окретањем за 

1800, са укрштеним хватом. 

Њихање уз помоћ. 

Проширени садржаји Узмак 

корацима уз косу површину. 

Бочно пењање уз лестве са 

наизменичним прехватањем 

дугим корацима; на 

прстима и петама уз 

узручење са 

истезањем 

тела;(користити 

обележене линије на 

спортским теренима 

са и без препрека-

палице и вијаче 

поређане на једном 

делу сале или 

спољних 

терена).Трчање уз 

правилно 

постављање стопала 

и правилан рад руку; 

укрштањем ногу и 

уназад из различитог 

положаја (седећи, 

лежећи, чучећи). 

Правилно трчи 

варијантама технике 

трчања на кратке, 

средње и дуге стазе 

и мери резултат. 

Ходање и трчање 

напред и назад на 

различитим 

деловима стопала са 

променом правца 

кретања, са 

променом темпа у 

комбинацији са 



и опирањем истовремено 

обема ногама. 

Вежбе на тлу 

Основни садржаји Два 

повезана колута напред. 

Колут напред и скок 

пруженим телом. Колут 

назад из чучња у чучањ, низ 

косу површину. Колут назад. 

Састав од научених 

елемената. Игре усвојених 

вежби. Проширени садржаји 

Колут напред из упора 

стојећег опружених ногу. 

Колут преко лопте. 

Одељењско такмичење са 

задатом комбинацијом 

вежби. 

Вежбе равнотеже 

Основни садржаји Мала вага 

на тлу, клупи и ниској греди. 

Ходање привлачењем на 

целом стопалу и успон. 

Ходање опружањем стајне и 

предножењем замајне ноге. 

Ходање уназад на греди. 

Састав из првог разреда 

допунити наученим вежбама. 

Проширени садржаји Наскок 

кораком на греду. Чучањ и 

окрет у чучњу за 900 и 1800. 

чучњевима; игре са 

различитим 

облицима ходања и 

трчања (Ледени 

чикица, жмурке, 

хваталице);брзо 

трчање на 30 метара; 

трчање на 40 метара 

уз промену темпа и 

правца кретања; брзо 

трчање на 40 метара 

са поласком из 

високог положаја и 

чучња; рад на 

техници трчања у 

месту и у кретању; 

трчање краћим и 

дужим кораком; 

техника високог и 

ниског старта; 

спринт на деоницама 

од 50 метара; 

штафетно трчање 

(стартови из 

различитог 

положаја);организов

ати игре са 

различитим 

облицима ходања и 

трчања.Скокови и 

поскоци у месту, 

напред, назад, бочно, 

суножно, 



Састав из првог разреда 

допунити вежбама ходањем 

уназад и окретом у чучњу за 

1800. Одељенско такмичење. 

Вежбе са реквизитима 

Вежбе обликовања 

сареквизитима. Трчања, 

поскоци и скокови уз 

коришћење реквизита. 

Прескакање вијаче на 

различите начине. Дизање и 

ношење предмета и 

реквизита на различите 

начине. Елементарне игре са 

реквизитима. Игре са 

ластишом. Полигон и 

елементарне игре уз 

коришћење реквизита 

Плес и Ритимика 

Основни садржаји Народно 

коло и дечији плес по избору. 

Повезивање елемената из 

првог разреда у композицију 

– састав. Основни ритмички 

покрети са реквизитима. 

Проширени садржаји 

Прескакање вијаче уназад. 

Комбиновано прескакање 

вијаче напред-назад. Ходање 

и трчање са бацањем и 

једноножно; 

прескакање 

реквизита поређаних 

на тлу (палице, 

вијаче, нацртане 

линије); скокови са 

једне на другу ногу; 

скок са окретом за 

900; наизменични 

поскоци (Школице, 

Ластиш).Скок удаљ 

и скок увис; 

прескакање вијаче; 

прескакање 

реквизита поређаних 

у низу или кругу 

(канал, рупа); упор и 

одскок на шведску 

клупу; прескакање 

препрека различите 

висине и 

удаљености; 

прескакање вијаче у 

покрету са променом 

брзине, окретања и 

трчања; скок увис 

(прекорачном 

техником)и скок 

удаљ (згрчном 

техником) као и 

усавршавање ових 

техника.Правилно 

хватање и бацање 



хватањем лопте и обруча. 

Вежбаса вијачом 

Полигони 

Кобиновани полигон од 

усвојених вештина (вежби) 

лоптице јачом и 

слабијом руком из 

места и у циљ (оквир 

од шведског 

сандука, обележени 

циљ на 

зиду...).Бацање лопте 

увис и после њеног 

одбијања од тло 

хватање обема 

рукама: уз цео окрет, 

после пљеска 

рукама, затварања 

очију, чучња, седа; 

вођење лопте у 

месту и ходању; 

додавање лопте у 

паровима, у месту, 

са груди и изнад 

главе; гађање лоптом 

у импровизовани 

кош или гол једном 

и са обе руке.Вођење 

лопте са једном и 

другом руком; 

вођење у месту и 

трчању; бацање 

лоптице у покретан 

циљ; бацање 

медицинки једном 

или обема рукама: са 

рамена, преко 

главе.Пењање уз 



рипстол, лестве, 

ниске справе 

(шведски сандук, 

клупа); пењање и 

спуштање на и са 

различитих справа; 

пењање уз мотку 1,5 

метар од дохватне 

висине; пењање уз 

стабло.Вис активни 

на свим справама на 

којима се може 

извести; издржај у 

вису на дохватном 

вратилу помицање 

рукама правим и 

згрченим 

ногама.Упор 

активни на свим 

справама на којима 

се може извести; 

клек, усправ без 

помоћи руку; клек 

суножни на 

струњаче; клек 

једноножни, усправ; 

четвороножно 

кретање у упору 

чучећем, лицем и 

леђима ка тлу; из 

чучња малим 

одразом доскок прво 

на руке а затим на 



стопала у упор 

чучећи (Жабљи 

поскоци); повањка 

на леђима; став на 

лопатицама (Свећа); 

поваљка низ косу 

површину (на 

рипстолу окачене 

шведске клупе и 

прекривене 

струњачама); колут 

напред из чучња у 

чучањ.Ваљање, 

љуљање у седу; 

колут напред уз 

помоћ; упор чучећи, 

померањем руку 

напред, упор лежећи 

за рукама; из лежања 

на леђима и рукама у 

узручењу, лећи 

потрбушке; колут 

напред до чучња; два 

повезана колута 

напред; (после 

колутова обавезно 

урадити неколико 

вежби за јачање 

мишића леђа); колут 

напред са пруженим 

телом; колут напред 

преко медицинке; 

колут назад из чучња 



у чучањ; свећа, мала 

вага и припрема за 

став о шакама; 

летећи колут; мост 

заклоном и усклон уз 

помоћ.Oрганизовати 

мале полигоне и 

одељењско 

такмичење.Ходање 

по линији напред, 

назад, са стране са 

правилним 

постављањем 

стопала и 

различитим 

положајем руку (о 

бок, одручење, 

узручење); ходање 

по широком делу 

шведске клупе или 

ниској греди, чучањ, 

саскок, усправ,окрет 

за 180°; лагано 

трчање по широком 

делу шведске клупе 

или ниској греди; на 

тлу и греди изводити 

малу вагу, окрет у 

чучњу за 90°; 

организовати 

такмичења са 

задатом 

комбинацијом; 



(књиге на глави, 

преносити предмете 

са једног места на 

друго, лоптице у 

кашикама, вода у 

пластичним чашама 

а да се не проспе или 

испадне); наскок: 

кораком, левом или 

десном ногом на 

почетак 

греде.Дизање и 

ношење предмета на 

различите начине: 

испод руке, на 

рамену, на глави уз 

придржавање 

рукама.Вежбе 

обликовања са 

палицама, тракама, 

вијачама, обручима, 

чуњевима, 

лоптицама; 

елементарне игре са 

реквизитима; 

штафета; игре 

лоптом; 

Имитирање 

животиња, биљака, 

предмета, јунака из 

прича и цртаних 

филмова, догађаја и 

доживљаја помоћу 



пантомиме уз 

музичку и ритмичку 

пратњу.Ритмичко 

ходање и трчање са 

променом ритма, 

темпа и динамике уз 

пљесак и 

одговарајућу 

музичку пратњу; 

галоп напред и 

странце; дечји 

поскоци. Сачинити 

композицију са 

музичком пратњом 

од научених 

елемената; естетско 

обликовање тела 

једноставним 

покретима руку, 

трупа и ногу; 

окретање обруча око 

струка и руке; 

вођење обруча 

напред, назад, у 

паровима;плесне 

једноставне 

кореографије по 

избору наставника 

(Ја посејах лан, Ми 

смо деца весела, 

Савила се бела лоза 

винова, Српско 

коло); скокови: 



маказице, мачји 

скок;окрет за 180° и 

360° ослонцем на 

једној или две ноге; 

припрема за 

валцер.Комбиновани 

полигон са задацима 

на тлу уз коришћење 

справа и ревизита 

(провлачења, 

ношења, 

котрљања...) 

Комбиновани 

полигон са 

елеменима пењања 

(на шведски сандук, 

рипстол, шведска 

клупа..) 

3.ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Моје здравље и вежбање. 

Мишићи, зглобови и кости 

мога тела. Телесни развој.. 

Лична хигијена. Хигијена 

простора за вежбање. 

„Шарени-разноврсни оброк” 

‒ правилна исхрана. Значај 

воде за организам и вежбање. 

 

Ова наставна област 

реализује се кроз све 

друге наставне 

области и теме уз 

практичан рад и 

састоји се од две 

наставне теме 

Култура вежбања и 

играња и 

Здравствено 

васпитање. Култура 

вежбања и играња - 

Основни термини у 

вежбању У раду са 

По завршетку теме,ученик  ће моћи 

да: 

 – уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања;  

– уочава улогу делова тела у 

вежбању;  

– уочи промене у расту код себе и 

других; 

 – препозна сопствено болесно стање 

и не вежба када је болестан; 



ученицима 

постепено уводити 

терминологију 

вежби и упознати их 

са утицајем 

примењених вежби 

на организам. 

Вежбам безбедно 

Упознати ученика са 

правилима 

понашања која важе 

у просторима за 

физичко вежбање 

како у школи, тако и 

ван ње. Истицати 

неопходност 

поштовања правила 

понашања током 

вежбања. Чувам 

своје и туђе ствари 

- Формирање свести 

о потреби чувања 

како својих тако и 

туђих ствари. 

Правила 

елементарних игара - 

Усвајање основних 

правила 

елементарних игара 

које се на часу 

реализују. Развијање 

свети о потреби 

поштовања правила 

 – примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања;  

– одржава личну хигијену;  

– учествује у одржавању простора у 

коме живи и борави; 

 – наведе врсте намирница у исхрани; 

 – препознаје везу вежбања и уноса 

воде;  

– повеже ходање и трчање са 

позитивним утицајем на здравље;  

– препозна лепоту покрета у 

вежбању;  

– се придржава правила вежбања;  

– вреднује успех у вежбању; 

 



игара, као и 

последицама 

њиховог 

непоштовања. Некад 

изгубим, а некада 

победим Неговање 

такмичарског духа. 

Прихватање победе 

и пораза на 

социјално 

прихватљив начин 

(без ругања и 

ниподаштавања 

противника...). 

Навијам пристојно 

Подстицати ученике 

да приликом игре 

или такмичења 

поштују своју и 

противничку екипу и 

награде сваки леп 

потез и поступак 

учесника у игри. 

Здравствено 

васпитање - Моје 

здравље и вежбање 

-  На начин 

прихватљив за 

ученике објаснити 

значај различитих 

вежбања за здравље. 

Развој свести о 

потреби да се буде 



здрав и шта значи 

здравље за човека. 

Неопходно је да уоче 

разлике између 

здравог и болесног 

стања организма. 

Мишићи зглобови и 

кости - Ученици 

именују делове тела, 

кости, зглобове и 

мишиће (груди, 

стомак, леђа, ноге, 

руке – рамени појас) 

и наводе њихову 

улогу. Могућности 

свог тела ученици 

показују кроз 

вежбање. Нагласити 

значај физичке 

активности и 

физичког и 

здравственог 

васпитања као 

предмета. Телесни 

развој - Проширити 

ученичка знања о 

сопственом расту и 

развоју. Оспособити 

их да уоче одређене 

промене током 

досадашњег развоја. 

Лична хигијена - 

Формирање свести о 



значају одржавања 

личне хигијене. 

Стварање навике да 

се опрема за физичко 

вежбање уредно 

одржава и чува. 

Хигијена простора за 

вежбање - 

Формирање навике 

да се хигијена 

простора у којем 

ученик вежба уредно 

одржава и чува 

(сала, свлачионице 

игралишта...) 

„Шарени – 

разноврсни оброк” 

правилна исхрана 

Упознавати ученика 

са значајем 

разноврсности 

исхране. Значај воде 

за организам и 

вежбање - 

Упознавати ученика 

са значајем редовног 

и довољног 

конзумирања 

течности – воде и 

њеним значајем у 

вежбању. 

 



 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима 

 

Годишњи фонд наставних часова: 36 

 

Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу 

образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге. 

Корелација: 

Свет око нас 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

Математика 

 

 

 



циклус први циклус основног образовања и васпитања 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред Други 

Годишњи фонд 36 

Недељни фонд 1 

Наставне методе 
Монолошка, дијалошка, метода писаних радова, рада на тексту, ИКТ у 

настави 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад 

ЦИЉ 

Општи циљ предмета Грађанско васпитање , Сазнање о себи и другима 1. је 

постицање развија личности и социјалног сазнања код ученика првог разреда 

основне школе . Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да 

постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне 

, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и 

сарадњу 

  

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној 

теми/области 

ученик ће бити 

у стању да: 



1. ЉУДСКА ПРАВА  

Ја и други у различитим 

групама 

 

Групни идентитет 

Ко смо ми – сличности и разлике? Групе 

којима припадамо (породица, одељење, 

школа, спортски клуб, музичка школа...). Од 

чега зависи функционисање и напредак 

групе: комуникација, сарадња, узајамно 

подржавање, блискост. Понашања појединаца 

која ојачавају или ометају односе у групи. 

Осећања Изражавање сопствених осећања. 

Осећања других, како их препознајемо и 

уважавамо. Веза осећања са мислима и 

понашањима. Потребе и права Моје потребе 

и потребе других. Осећања, потребе, 

вредности и начин њиховог остваривања. 

Веза са правима. Права детета Конвенција о 

дечјим правима. Различити смо, али су нам 

права иста. Људска права важе свуда и за 

сваког. Кршење и заштита права Нисам 

посматрач, реагујем на ситуације кршења 

права деце у одељењу и школи. Знам како и 

коме да се обратим за помоћ. 

Динамично смењивање разних 

видова активности и решења. 

Јасна артикулација циља 

активности и правила којих се 

сви придржавају. 

Охрабривање ученике да 

износе своје мишљење. Учење 

са другима и уз њихову помоћ. 

Рад у пару, групи. Размена у 

одељењу. Индивидуални рад. 

Помагање ученицима да 

формирају позитивну слику о 

себи, да стекну самопоуздање, 

да обогате своју личност и 

сазнање. Организовање 

активности дописивања, 

прикупљања помоћи, игра 

улога, пројеката. Као 

активност може се вршити 

анализа случаја. Ученици могу 

прибегавати дискусији, 

расправи, преговарању, 

дијалогу, интервјуу. Кроз 

цртање и размену ученици 

артикулишу своје потребе. 

Осећања могу да препознају 

на основу покрета и израза 

лица. Могу се користити игре 

асоцијација, симболички 

прикази осећања, евоцирање 

извора осећања. 

Осећања се могу препознавати 

и кроз моделовање и игру 

По завршетку 

теме,ученик  ће 

моћи да: 

– разликује 

понашања 

појединаца која 

доприносе или 

ометају 

функционисање 

и напредовање 

групе; 

 – успоставља, 

гради и чува 

успешне односе 

са члановима 

групе којој 

припада;  

– искаже своја 

осећања и 

потребе на 

начин који не 

угрожава друге; 

– препозна и 

уважи осећања 

и потребе 

других; 

 – наведе и 

својим речима 

објасни 

основна права 

детета 



улога. Кроз прављење 

заједничког цртежа ученици у 

малим групама уче да се 

договарају. Кроз игру 

слагалице ученици уче да 

сарађују. Кроз игру улога и 

размену ученици уче да 

артикулишу појам 

пријатељства, Да препознају 

осећања и да нађу 

конструктиван начин да 

превазиђу негативна осећања. 

Кроз цртање и разговор могу 

превазилазити 

стереотипе.Кроз 

демонстрирање ефеката 

разлика у гледању и примању 

порука ученици уочавају 

изворе неспоразума, као и за 

истицање ефеката нејасног 

изражавања. Кроз игру улога и 

игру маште могу уочити 

ефекте негативних порука. 

Употребом технике активног 

слушања могу побољшати 

међусобну комуникацију. 

Примена „жирафећих ушију“ 

(осећајног слушања) у 

ситуацијама се саговорник 

изражава насилно. 

Подстицати код ученика оне 

стилове понашања којима 

штите дечја/људска права. 

садржана у 

Конвенцији о 

дечјим 

правима;  

– прихвата и 

образлаже на 

примерима из 

живота да свако 

дете има иста 

права без 

обзира на 

различитости;  

– препозна 

ситуације 

кршења својих 

и туђих права и 

показује 

спремност да 

тражи помоћ. 

 

 

 



Користити Буквар дечијих 

права. Организовање игре 

улога из прича и игре 

опуштања. Упознавање са 

Конвенцијом о правима 

детета. Ученици евоцирају 

ситуације у циљу бољег 

разумевања истих. Кроз 

цртање, размену и 

драматизацију ученици уче о 

видовима понашања који их 

могу ојачати или ослабити. 

Кроз игру могу јасно да 

артикулишу захтеве у вези са 

оним што би променили у 

школи. Кроз размену ученици 

уче да развијају и негују 

основне људске вредности и 

да су сарадња и подршка 

значајни у оснаживању сваког 

појединца. Кроз сукоб и 

усаглашавање ставова 

дефинисати појам 

пријатељства. Кроз размену 

мишљења разоткрити лаж и 

решавати моралне 

дилеме.Размена мишљења о 

правима и одговорности, као и 

о томе како превазићи сукобе. 

Размена о слободи избора у 

одлучивању, као и о томе чему 

правила, како настају, као и о 

последицама њиховог 



кршења. Планирање акције 

којом ће побољшати простор у 

коме бораве. Размена 

мишљења о томе како 

ненасилно решити сукоб 

потреба, о казнама, као и о 

насиљу у школи и како се од 

њега заштитити. Кроз игру 

улога и цртање разрешити 

моралне дилеме. 

Организовање одлазака у 

природу, уређења школског 

дворишта, уређења учионице, 

неговања цвећа, израде 

новина, писања писама или 

предлога за новине, обраћања 

локалној управи, израде 

плаката. Заједничко 

осмишљавање и састављање 

правила понашања. 

Осмишљавање активости 

уколико се правила крше и 

уколико се правила поштују. 

Јасно истицање прописаних 

правила. Допуњавање правила 

или измене правила. Јачање 

демократског односа у групи, 

одељењу и у школи може се 

одвијати кроз симулирање 

доношења одлука, 

симулирање међукултуралних 

односа. Драматизација, игра 

улога из прича, игре 



опуштања, олуја идеја су 

такође применњиви у оквиру 

оснаживања демократских 

односа. Евалуација рада, 

анализа пројеката, активности, 

сарадње и дружења, анализа 

случаја, дискусије, расправе, 

преговарање, дијалог, 

интревју. Power Point 

презентација за родитеље, 

ученике, локалну заједницу и 

запослене у школи. 

2. 

ДЕМОКРАТСКО  ДРУШТВО 

Школа као заједница 

 

Школа као заједница Вредности школе као 

заједнице – равноправност, одговорност, 

солидарност, брига за друге, толерантност, 

праведност, поштење. Правила у школи и 

њихова функција. Одговорности ученика и 

одраслих за функционисање школе као 

заједнице. Односи у заједници Како радим 

сам, а како у групи? Шта у школи радимо 

заједно? У чему смо добри? У чему бисмо 

могли бити бољи? Како комуницирамо у 

групи? Насилна и ненасилна комуникација. 

Динамично смењивање разних 

видова активности и решења. 

Јасна артикулација циља 

активности и правила којих се 

сви придржавају. 

Охрабривање ученике да 

износе своје мишљење. Учење 

са другима и уз њихову помоћ. 

Рад у пару, групи. Размена у 

одељењу. Индивидуални рад. 

Помагање ученицима да 

По завршетку 

теме,ученик  ће 

моћи да: 

– се договара и 

одлучује у 

доношењу 

правила групе и 

да се понаша у 

складу са 

њима;  



Сукоби Узроци сукоба и шта са њима. Сукоб 

из угла оног другог. Посредовање у сукобу. 

Конструктивно решавање сукоба. 

 

формирају позитивну слику о 

себи, да стекну самопоуздање, 

да обогате своју личност и 

сазнање. Организовање 

активности дописивања, 

прикупљања помоћи, игра 

улога, пројеката. Као 

активност може се вршити 

анализа случаја. Ученици могу 

прибегавати дискусији, 

расправи, преговарању, 

дијалогу, интервјуу. Кроз 

цртање и размену ученици 

артикулишу своје потребе. 

Осећања могу да препознају 

на основу покрета и израза 

лица. Могу се користити игре 

асоцијација, симболички 

прикази осећања, евоцирање 

извора осећања. 

Осећања се могу препознавати 

и кроз моделовање и игру 

улога. Кроз прављење 

заједничког цртежа ученици у 

малим групама уче да се 

договарају. Кроз игру 

слагалице ученици уче да 

сарађују. Кроз игру улога и 

размену ученици уче да 

артикулишу појам 

пријатељства, Да препознају 

осећања и да нађу 

конструктиван начин да 

– наводи 

примере 

међусобне 

повезаности 

права и 

одговорности; 

 – разликује 

ненасилну од 

насилне 

комуникације 

међу члановима 

групе на 

примерима из 

свакодневног 

живота, из 

књижевних 

дела које чита и 

филмова које 

гледа; – 

саслуша 

излагање 

саговорника без 

упадица и са 

уважавањем;  

– даје и 

прихвата 

предлоге 

водећи рачуна о 

интересу свих 

страна у 

сукобу. 



превазиђу негативна осећања. 

Кроз цртање и разговор могу 

превазилазити 

стереотипе.Кроз 

демонстрирање ефеката 

разлика у гледању и примању 

порука ученици уочавају 

изворе неспоразума, као и за 

истицање ефеката нејасног 

изражавања. Кроз игру улога и 

игру маште могу уочити 

ефекте негативних порука. 

Употребом технике активног 

слушања могу побољшати 

међусобну комуникацију. 

Примена „жирафећих ушију“ 

(осећајног слушања) у 

ситуацијама се саговорник 

изражава насилно. 

Подстицати код ученика оне 

стилове понашања којима 

штите дечја/људска права. 

Користити Буквар дечијих 

права. Организовање игре 

улога из прича и игре 

опуштања. Упознавање са 

Конвенцијом о правима 

детета. Ученици евоцирају 

ситуације у циљу бољег 

разумевања истих. Кроз 

цртање, размену и 

драматизацију ученици уче о 

видовима понашања који их 

 

 

 

 



могу ојачати или ослабити. 

Кроз игру могу јасно да 

артикулишу захтеве у вези са 

оним што би променили у 

школи. Кроз размену ученици 

уче да развијају и негују 

основне људске вредности и 

да су сарадња и подршка 

значајни у оснаживању сваког 

појединца. Кроз сукоб и 

усаглашавање ставова 

дефинисати појам 

пријатељства. Кроз размену 

мишљења разоткрити лаж и 

решавати моралне 

дилеме.Размена мишљења о 

правима и одговорности, као и 

о томе како превазићи сукобе. 

Размена о слободи избора у 

одлучивању, као и о томе чему 

правила, како настају, као и о 

последицама њиховог 

кршења. Планирање акције 

којом ће побољшати простор у 

коме бораве. Размена 

мишљења о томе како 

ненасилно решити сукоб 

потреба, о казнама, као и о 

насиљу у школи и како се од 

њега заштитити. Кроз игру 

улога и цртање разрешити 

моралне дилеме. 

Организовање одлазака у 



природу, уређења школског 

дворишта, уређења учионице, 

неговања цвећа, израде 

новина, писања писама или 

предлога за новине, обраћања 

локалној управи, израде 

плаката. Заједничко 

осмишљавање и састављање 

правила понашања. 

Осмишљавање активости 

уколико се правила крше и 

уколико се правила поштују. 

Јасно истицање прописаних 

правила. Допуњавање правила 

или измене правила. Јачање 

демократског односа у групи, 

одељењу и у школи може се 

одвијати кроз симулирање 

доношења одлука, 

симулирање међукултуралних 

односа. Драматизација, игра 

улога из прича, игре 

опуштања, олуја идеја су 

такође применњиви у оквиру 

оснаживања демократских 

односа. Евалуација рада, 

анализа пројеката, активности, 

сарадње и дружења, анализа 

случаја, дискусије, расправе, 

преговарање, дијалог, 

интревју. Power Point 

презентација за родитеље, 



ученике, локалну заједницу и 

запослене у школи. 

 

3. ПРОЦЕСИ  У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Школа као безбедно место 

 

Безбедност ученика у школи. Ученици имају 

право на заштиту и безбедност. Правилник 

школе о безбедности ученика. Безбедност 

ученика у школи и школском дворишту, на 

путу између куће и школе, ван школе – на 

излету и на настави у природи. Безбедност 

ученика је одговорност свих – запослених у 

школи, ученика, родитеља, институција ван 

школе. Безбедно и небезбедно понашање на 

интернету. Одговорна употреба мобилног 

телефона. 

 

 

 

- Динамично смењивање 

разних видова активности и 

решења. Јасна артикулација 

циља активности и правила 

којих се сви придржавају. 

Охрабривање ученике да 

износе своје мишљење. Учење 

са другима и уз њихову помоћ. 

Рад у пару, групи. Размена у 

одељењу. Индивидуални рад. 

Помагање ученицима да 

формирају позитивну слику о 

себи, да стекну самопоуздање, 

да обогате своју личност и 

сазнање. Организовање 

активности дописивања, 

прикупљања помоћи, игра 

улога, пројеката. Као 

активност може се вршити 

анализа случаја. Ученици могу 

прибегавати дискусији, 

расправи, преговарању, 

дијалогу, интервјуу. Кроз 

цртање и размену ученици 

артикулишу своје потребе. 

Осећања могу да препознају 

на основу покрета и израза 

лица. Могу се користити игре 

асоцијација, симболички 

По завршетку 

теме,ученик  ће 

моћи да: 

– представи 

шта садржи и 

чему служи 

Правилник о 

безбедности 

ученика његове 

школе;  

– се понаша у 

складу са 

Правилником о 

безбедности 

ученика; 

 – наводи 

примере 

одговорности 

одраслих и 

ученика за 

безбедност у 

школи;  

– препознаје 

предности, 

ризике и 

опасности по 

себе и друге и 

одговорно 



прикази осећања, евоцирање 

извора осећања. 

Осећања се могу препознавати 

и кроз моделовање и игру 

улога. Кроз прављење 

заједничког цртежа ученици у 

малим групама уче да се 

договарају. Кроз игру 

слагалице ученици уче да 

сарађују. Кроз игру улога и 

размену ученици уче да 

артикулишу појам 

пријатељства, Да препознају 

осећања и да нађу 

конструктиван начин да 

превазиђу негативна осећања. 

Кроз цртање и разговор могу 

превазилазити 

стереотипе.Кроз 

демонстрирање ефеката 

разлика у гледању и примању 

порука ученици уочавају 

изворе неспоразума, као и за 

истицање ефеката нејасног 

изражавања. Кроз игру улога и 

игру маште могу уочити 

ефекте негативних порука. 

Употребом технике активног 

слушања могу побољшати 

међусобну комуникацију. 

Примена „жирафећих ушију“ 

(осећајног слушања) у 

ситуацијама се саговорник 

поступа при 

коришћењу 

мобилног 

телефона и 

интернета. 

 

 



изражава насилно. 

Подстицати код ученика оне 

стилове понашања којима 

штите дечја/људска права. 

Користити Буквар дечијих 

права. Организовање игре 

улога из прича и игре 

опуштања. Упознавање са 

Конвенцијом о правима 

детета. Ученици евоцирају 

ситуације у циљу бољег 

разумевања истих. Кроз 

цртање, размену и 

драматизацију ученици уче о 

видовима понашања који их 

могу ојачати или ослабити. 

Кроз игру могу јасно да 

артикулишу захтеве у вези са 

оним што би променили у 

школи. Кроз размену ученици 

уче да развијају и негују 

основне људске вредности и 

да су сарадња и подршка 

значајни у оснаживању сваког 

појединца. Кроз сукоб и 

усаглашавање ставова 

дефинисати појам 

пријатељства. Кроз размену 

мишљења разоткрити лаж и 

решавати моралне 

дилеме.Размена мишљења о 

правима и одговорности, као и 

о томе како превазићи сукобе. 



Размена о слободи избора у 

одлучивању, као и о томе чему 

правила, како настају, као и о 

последицама њиховог 

кршења. Планирање акције 

којом ће побољшати простор у 

коме бораве. Размена 

мишљења о томе како 

ненасилно решити сукоб 

потреба, о казнама, као и о 

насиљу у школи и како се од 

њега заштитити. Кроз игру 

улога и цртање разрешити 

моралне дилеме. 

Организовање одлазака у 

природу, уређења школског 

дворишта, уређења учионице, 

неговања цвећа, израде 

новина, писања писама или 

предлога за новине, обраћања 

локалној управи, израде 

плаката. Заједничко 

осмишљавање и састављање 

правила понашања. 

Осмишљавање активости 

уколико се правила крше и 

уколико се правила поштују. 

Јасно истицање прописаних 

правила. Допуњавање правила 

или измене правила. Јачање 

демократског односа у групи, 

одељењу и у школи може се 

одвијати кроз симулирање 



доношења одлука, 

симулирање међукултуралних 

односа. Драматизација, игра 

улога из прича, игре 

опуштања, олуја идеја су 

такође применњиви у оквиру 

оснаживања демократских 

односа. Евалуација рада, 

анализа пројеката, активности, 

сарадње и дружења, анализа 

случаја, дискусије, расправе, 

преговарање, дијалог, 

интревју. Power Point 

презентација за родитеље, 

ученике, локалну заједницу и 

запослене у школи. 

 

 

 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ Школа као 

безбедно место за све 

 

 

 

Како учинити школу безбедним местом за све 

– планирање и извођење једноставне акције. 

Кораци у планирању и извођењу акције. 

Избор теме/проблема/aктивности којом ћемо 

се бавити. Одређивање циља и израда плана 

акције – подела улога, договор о роковима, 

начину реализације. Извођење и 

документовање акције – видео-снимци 

фотографије, текстови и сл. Промоција акције 

на нивоу школе – приказивање другим 

одељењима, родитељима и сл., прављење 

постера или паноа, објављивање прилога у 

 

 

Динамично смењивање разних 

видова активности и решења. 

Јасна артикулација циља 

активности и правила којих се 

сви придржавају. 

Охрабривање ученике да 

износе своје мишљење. Учење 

са другима и уз њихову помоћ. 

Рад у пару, групи. Размена у 

одељењу. Индивидуални рад. 

Помагање ученицима да 

формирају позитивну слику о 

 

 

 

По завршетку 

теме,ученик  ће 

моћи да: 

– сарађује и 

преузима 

различите улоге 

на основу 

договора у 

групи; – износи 

мишљење, 



школском листу. Вредновање акције – чиме 

смо задовољни, шта је могло бити боље. 

 

 

себи, да стекну самопоуздање, 

да обогате своју личност и 

сазнање. Организовање 

активности дописивања, 

прикупљања помоћи, игра 

улога, пројеката. Као 

активност може се вршити 

анализа случаја. Ученици могу 

прибегавати дискусији, 

расправи, преговарању, 

дијалогу, интервјуу. Кроз 

цртање и размену ученици 

артикулишу своје потребе. 

Осећања могу да препознају 

на основу покрета и израза 

лица. Могу се користити игре 

асоцијација, симболички 

прикази осећања, евоцирање 

извора осећања. 

Осећања се могу препознавати 

и кроз моделовање и игру 

улога. Кроз прављење 

заједничког цртежа ученици у 

малим групама уче да се 

договарају. Кроз игру 

слагалице ученици уче да 

сарађују. Кроз игру улога и 

размену ученици уче да 

артикулишу појам 

пријатељства, Да препознају 

осећања и да нађу 

конструктиван начин да 

превазиђу негативна осећања. 

образлаже 

идеје, даје 

предлоге који 

могу 

унапредити 

безбедност 

ученика у 

школи; – 

учествује у 

изради плана 

једноставне 

акције;  



Кроз цртање и разговор могу 

превазилазити 

стереотипе.Кроз 

демонстрирање ефеката 

разлика у гледању и примању 

порука ученици уочавају 

изворе неспоразума, као и за 

истицање ефеката нејасног 

изражавања. Кроз игру улога и 

игру маште могу уочити 

ефекте негативних порука. 

Употребом технике активног 

слушања могу побољшати 

међусобну комуникацију. 

Примена „жирафећих ушију“ 

(осећајног слушања) у 

ситуацијама се саговорник 

изражава насилно. 

Подстицати код ученика оне 

стилове понашања којима 

штите дечја/људска права. 

Користити Буквар дечијих 

права. Организовање игре 

улога из прича и игре 

опуштања. Упознавање са 

Конвенцијом о правима 

детета. Ученици евоцирају 

ситуације у циљу бољег 

разумевања истих. Кроз 

цртање, размену и 

драматизацију ученици уче о 

видовима понашања који их 

могу ојачати или ослабити. 



Кроз игру могу јасно да 

артикулишу захтеве у вези са 

оним што би променили у 

школи. Кроз размену ученици 

уче да развијају и негују 

основне људске вредности и 

да су сарадња и подршка 

значајни у оснаживању сваког 

појединца. Кроз сукоб и 

усаглашавање ставова 

дефинисати појам 

пријатељства. Кроз размену 

мишљења разоткрити лаж и 

решавати моралне 

дилеме.Размена мишљења о 

правима и одговорности, као и 

о томе како превазићи сукобе. 

Размена о слободи избора у 

одлучивању, као и о томе чему 

правила, како настају, као и о 

последицама њиховог 

кршења. Планирање акције 

којом ће побољшати простор у 

коме бораве. Размена 

мишљења о томе како 

ненасилно решити сукоб 

потреба, о казнама, као и о 

насиљу у школи и како се од 

њега заштитити. Кроз игру 

улога и цртање разрешити 

моралне дилеме. 

Организовање одлазака у 

природу, уређења школског 



дворишта, уређења учионице, 

неговања цвећа, израде 

новина, писања писама или 

предлога за новине, обраћања 

локалној управи, израде 

плаката. Заједничко 

осмишљавање и састављање 

правила понашања. 

Осмишљавање активости 

уколико се правила крше и 

уколико се правила поштују. 

Јасно истицање прописаних 

правила. Допуњавање правила 

или измене правила. Јачање 

демократског односа у групи, 

одељењу и у школи може се 

одвијати кроз симулирање 

доношења одлука, 

симулирање међукултуралних 

односа. Драматизација, игра 

улога из прича, игре 

опуштања, олуја идеја су 

такође применњиви у оквиру 

оснаживања демократских 

односа. Евалуација рада, 

анализа пројеката, активности, 

сарадње и дружења, анализа 

случаја, дискусије, расправе, 

преговарање, дијалог, 

интревју. Power Point 

презентација за родитеље, 

ученике, локалну заједницу и 

запослене у школи. 



 

 

 

Енглески језик 

 

Наставна тема 

 

Наставни садржаји 

 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

1. УВОД У ПРЕДМЕТ 

Поздрављање и предстaвљање 

 

- речи изразе који се односе 

на поздрављање и 

представљање; 

(Наставник ће упознати 

ученике са наставним темама 

и исходима наставе у овој 

школској години.= 

Друга година учења 

страног језика има 

задатак да утврди 

претходно стечена 

знања и уведе 

ученике у вештине 

препознавања 

(правилно писање 

као опција) малих и 

великих латиничних 

слова Енглсеске 

абецеде и 

повезивање гласова 

и слова. 

Комуникативна 

настава језик сматра 

средством 

комуникације. 

Примена овог 

приступа у настави 

- разуме једноставне поздраве и 

реагује на њих; поздрави и 

отпоздрави користећи 

најједноставнија језичка средства; 

питај и каже како се зове. 



страних језика 

заснива се на 

настојањима да се 

доследно спроводе и 

примењују следеће 

технике и 

активности: 

 

2. HELLО 

            Здраво 

 

- имена ликова из уџбеника; 

изрази који се користе за 

поздрављање, представљање, 

и основну друштвену 

комуникацију са вршњацима 

– I’m (Miloš). Hello. Bye. How 

are you? I’m fine thank you. 

дани у недељи; 

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Aa, Bb; правилно писање 

бројева 1 и 2; речи које 

садрже гласове /æ/ и /b/ и 

повезују их са словима a и b 

– apple, Annie, boy, bat; 

кратка прича која се односи 

на тему; 

- кратка прича која се односи 

на тему. 

 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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 

- разуме и именује бића и предмете 

који се односе на тему; разуме 

једноставне исказе који се односе на 

поздрављање и представљање; 

поздравља, отпоздравља, размењује 

информације личне природе (пита и 

каже како се зове);  разуме 

једноставна упутства и налоге и 

реагује на њих; формулише 

једноставна упутства и налоге; 

разумеј и саопшти једноставне исказе 

који се односе на хронолошко време; 

поштује правила учтиве 

комуникације. 



информације, 

селектовати тачне и 

нетачне исказе, 

утврдити 

хронологију и сл.) 

Игре примерене 

узрасту и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 



или неке друге 

манифестације). 

 

3. WHAT COLOUR IS IT? 

       Које је боје ово? 

 

- речи којима се именују боје 

– red, blue, green, black, white; 

језичку структуру – What 

colour is it? It’s (red); 

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Cc, Dd; правилно писање 

бројева 3 и 4; речи које 

садрже гласове /k/ и /d/ и 

повезују их са словима c и d 

– cat, car, dog, duck; кратку 

причу која се односи на тему; 

- речи и изрази којима се 

описују временске прилике – 

What’s the weather like? It’s 

snowing/raining/ windy/cold… 

- кратка прича која се односи 

на тему. 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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.) 

- препозна и именује боје; разуме 

једноставне описе предмета и места; 

опишу предмете и места користећи 

једноставна језичка средства;  разуме 

и саопшти једноставне исказе који се 

односе на метеоролошко време; 

разуме начин разоноде код вршњака 

у циљној култури. 



Игре примерене 

узрасту и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

4. WHAT’S THIS? 

        Шта је ово? 

- речи којима се именују 

предмети из учионице – desk, 

chair, crayon, pencil, 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

- препозна и именује предмете из 

непосредног окружења; разуме 

једноставне описе предмета; опише 



 

 

notebook, језичка структура – 

What’s this? It’s a…; 

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Ee, Ff;  

- правилно писање бројева 5 

и 6; 

- речи које садрже гласове /e/ 

и /f/ и повезују их са словима 

e и f – egg, elephant, fish, 

farm; 

- кратка прича која се односи 

на тему. 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

предмете и места користећи 

једноставна језичка средства; уочава 

сличности и разлике у школском 

животу у циљној култури и код нас. 

 



јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

5. IS IT A PLANE? 

+ TEST 

Да ли је то авион? 

+ Teст 

 

 

- речи којима се именују 

играчке – plane, car, robot, 

puppet, balloon, teddy; језичка 

структура – Is it a... ? Yes, it 

is. No, it isn’t; 

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Gg, Hh, Ii;  

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

. - препозна и именује предмете из 

непосредног окружења; разуме 

једноставне описе предмета - 

играчака ;  опише предмете 

користећи једноставна језичка 

средства;  искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

начин;поштује основне норме учтиве 

комуникације у циљној култури; 



- правилно писање бројева 7 

и 8; 

- речи које садрже гласове 

/g/, /h/,  /ɪ/ и повезују их са 

словима g, h, i  – girl, guitar, 

hat, horse, insect, ill; 

- кратка прича која се односи 

на тему. 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

уочава сличности и разлике у изгледу 

школског простора у циљној култури 

и код нас. 



количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

6. THIS IS MY MUM 

Ово је моја мама 

 

- речи којима се именују 

чланови породице и 

просторије у кући– mum, dad, 

brother, sister, grandpa, 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

- препознаје и именује појмове који 

се односе на чланове породице; 

разуме једноставне исказе којима 

неко представља неког другог; 



 grandma, kitchen, living room, 

bathroom… ; језичка 

структура – This is my (mum). 

She's in the kitchen. He's in the 

hall.  

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова Jj, 

Kk, Ll;  

- правилно писање бројева 9 

и 10; 

- речи које садрже гласове / 

dʒ /, /k/,  /l/ и повезују их са 

словима j, k, l  – jug, juice, 

kangaroo, key, lion, lollipop;  

- кратка прича која се односи 

на тему. 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

представи другог користећи 

једноставна језичка средства; разуме 

једноставна питања личне природе и 

реагује на њих; размењује 

информације личне природе; уочи 

сличности и разлике у породичном 

животу у циљној култури и код нас. 

 



увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

7. CHRISTMAS 

                 Божић 

 

- речи које се односе на 

прославу Божића, изрази за 

честитање о захваљивање на 

честиткама; песма Jingle 

bells. 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

- разуме једноставне честитке и 

одговорa на њих; упути једноставне 

честитке; уочи сличности и разлике у 

начину прославе Божића у циљној 

култури и код нас. 



радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 



боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

8. HE’S HAPPY 

          Он је срећан 

. 

 

 - речи које се односе на 

потребе, осете и осећања – 

happy, sad, hungry, thirsty, 

hot, cold; језичка структура – 

He’s / She’s happy / sad / 

hungry…; 

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Mm, Nn, Oo;  

- правилно писање бројева 11 

и 12; 

- речи које садрже гласове 

/m/, /n/,  /o/ и повезују их са 

словима m, n, o  – man, 

mango, nose, neck, orange, 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

отвори/затвори 

свеску, итд.) 

 Рад у паровима, 

малим и великим 

- препозна и именује појмове који се 

односе на тему; разуме свакодневне 

исказе у вези са непосредним 

потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; изрази потребе, осете 

и осећања кратким, једноставним 

језичким средствима; разуме 

једноставне описе бића; опише бића 

користећи једноставна језичка 

средства; поштује правила 

пристојног понашања и 

комуникације. 

 



octopus; кратку причу која се 

односи на тему; 

- речи којима се оменују 

делови тела – head, eyes, ears, 

nose, mouth, arm, leg; језичка 

структуруа– It’s got (two 

heads). I’ve got (three eyes); 

- кратка прича која се односи 

на тему. 

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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 



тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

9. THEY’RE BEARS + TEST 

             Они су медведи + Тест 

 

 

 

- речи којима се именују 

дивље животиње –  bird, 

bear, hippo, crocodile, tiger; 

језичку структуру – What are 

they? They’re (bears). They're 

at the zoo.  

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Pp, Qq, Rr;  

- правилно писање бројева 13 

и 14; 

- речи које садрже гласове 

/p/, /kw/,  /r/ и повезују их са 

словима p, q, r  – panda, pen, 

queen, quilt, river, raibow; 

кратка прича која се односи 

на тему; 

- језичку структуру за 

изражавање способности – A 

bird can fly. I can’t fly. Can 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

отвори/затвори 

свеску, итд.) 

 Рад у паровима, 

малим и великим 

групама (мини-

дијалози, игра по 

улогама, симулације, 

итд.) Мануелне 

активности (израда 

паноа, презентација, 

- препозна и именује појмове који се 

односе на тему - животиње; разуме 

исказе у вези са темом и реагује на 

њих  једноставним језичким 

средствима; разуме једноставне 

описе животиња ; опише их 

користећи једноставна језичка 

средства; поштује правила 

пристојног понашања и 

комуникације. 

 



you swim? Yes, I can. No, I 

can’t.  

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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 



Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

10. BIRTHDAY 

         Рођендан 

 

- речи и изрази који се 

односе на прославу 

рођендана – This is my 

birthday cake. Look! Seven 

candles. We play games. We 

decorate the room with 

balloons. Happy birthday. 

  

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

отвори/затвори 

свеску, итд.) 

 Рад у паровима, 

малим и великим 

- разуме једноставне честитке и 

одговоре на њих; упути једноставне 

честитке; уочи сличности и разлике у 

начину прославе рођендана у циљној 

култури и код нас. 



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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 



тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

 

11. ARE THEY TEACHERS? 

           Да ли су они наставници? 

 

- речи којима се именују 

занимања –  pupil, teacher, 

waiter, vet, builder; језичку 

структуру – Are they 

(teachers)? Yes, they are. / No, 

they aren’t; 

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Ss, Tt, Uu;  

- правилно писање бројева 15 

и 16; 

- речи које садрже гласове /s/, 

/t/,  / ʌ / и повезују их са 

словима s, t, u  – sofa, sock, 

towel, turtle, umbrella, up; 

кратка прича која се односи 

на тему. 

 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

отвори/затвори 

свеску, итд.) 

 Рад у паровима, 

малим и великим 

групама (мини-

дијалози, игра по 

улогама, симулације, 

итд.) Мануелне 

активности (израда 

-препозна и именује појмове који се 

односе на занимања људи; разуме и 

искаже  једноставне описе користећи 

једноставна језичка средства; уочи 

сличности и разлике у занимањима у 

циљној култури и код нас. 

 



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 и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 



Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

 

12. I’VE GOT A SHIRT 

        Ја имам кошуљу 

. 

- речи којима се именују 

делови одеће –  jumper, shirt, 

jacket, hat, belt; језичку 

структуру – I’ve got а jumper. 

I’ve got a (red) (hat).  

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Vv, Ww, Xx;  

- правилно писање бројева 17 

и 18; 

- речи које садрже гласове 

/v/, /w/, /ks / и повезују их са 

словима v, w, x  – violin, vase, 

woman, wall, box, fox; 

- кратка прича која се односи 

на тему; 

- језичка структура – She’s 

wearing a hat. I’m wearing 

boots. He’s wearing trousers.  

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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 

- препозна и именује појмове који се 

односе на тему; разуме једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/ неприпадање, 

поседовање/непоседовање; тражи и 

даје једноставне исказе којима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; разуме 

једноставне описе бића и предмета; 

опише бића и предмете користећи 

једноставна језичка средства; уочи 

сличности разлике у начину одевања 

у циљној култури и код нас. 



наставника или са 

аудио-записа 

повезати појмове, 

додати делове слике, 

допунити 

информације, 

селектовати тачне и 

нетачне исказе, 

утврдити 

хронологију и сл.) 

Игре примерене 

узрасту и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 



различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

 

 

13. I LIKE PLUMS + TEST 

          Волим шљиве + Тест 

 

- речи којима се именују 

врсте хране –  raisins, plums, 

crisps, cakes, milkshake; 

језичка структура – I like / 

don’t like …; 

- препознавање (правилно 

писање као опција) малих и 

великих латиничних слова 

Yy, Zz;  

- правилно писање бројева 19 

и 20; 

- речи које садрже гласове /j/, 

/z/ и повезују их са словима 

y, z  – yo-yo, yogurt, zebra, 

zoo; 

- кратка прича која се односи 

на тему. 

Слушање и 

реаговање на 

упутства наставника 

на страном језику 

или са аудио-записа 

(слушај, пиши слова 

(опциона активност) 

–  повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртај, исеци, обој, 

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 

- препозна и именује појмове који се 

односе на тему; разуме једноставне 

исказе којима се изражава 

допадање/недопадање; тражи и даје 

једноставне исказе којима се 

изражава допадање/недопадање; 

уочи сличности и разлике у исхрани 

у циљној култури и код нас. 



информације, 

селектовати тачне и 

нетачне исказе, 

утврдити 

хронологију и сл.) 

Игре примерене 

узрасту и 

дидактичком захтеву 

(за загревање, 

развијање пажње и 

концентрације, 

јачање мотивације, 

увођење нове језичке 

грађе или пак 

утврђивање). 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа 

у гест и геста у 

исказ. 

Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

рекламни плакат, 

програм приредбе 



или неке друге 

манифестације). 

Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Дигитални свет 

Годишњи фонд наставних часова: 36 

Циљ: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну 

и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина 

размишљања. 

Задаци: 

  oдерђивање циљева, формирање радних група, 

 aнализа проблема, утврђивање извора информација, постављање задатака, редослед улога у групи 

 решавање поставњених задатака 

 анализа степена оставрености сваког задатка, конструисање пројекта 

 презентација наставног пројекта 

 оцена резултата наставног пројекта и процеса његове реализације 



 процена оставарености резултата, тешкоће у реализацији, посебни успеси, кавлитет представљања и обавештавања 

јавности. 

 

Корелација са другим предметима: Свет око нас, Математика, Ликовна култура, Музичка култура, Физичко васпитање, 

Српски језик 

 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

 

- Учење путем школске 

платформе за онлајн учење. 

- Учење уз помоћ дигиталних 

уџбеника. 

- Креативно графичко 

изражавање коришћењем 

дигиталног уређаја. 

- Умрежавање дигиталних 

уређаја и прилике за размену 

материјала, комуникацију и 

заједнички рад који из 

умрежавања произилазе. 

 

На путу остваривања 

циља и исхода 

кључна је улога 

наставника који 

добија значајан 

простор за слободу 

избора и повезивање 

садржаја; метода, 

поступака и техника 

наставе и учења и 

активности ученика. 

Савремени приступ 

у настави односи се 

на коришћење ИКТ у 

активностима што 

обезбеђујеефикасниј

е учење и развијање 

– упореди начин на који учи у школи 

са онлајн учењем путем школске 

платформе; 

– користи школску платформу за 

онлајн учење (уз помоћ наставника 

и/или родитеља/законског 

заступника); 

– самостално користи дигиталне 

уџбенике за учење; 

– креира, чува и поново уређује 

дигиталну слику (самостално и/или 

уз помоћ наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 



знања, али и 

развијање понашања 

правилног и 

безбедног 

коришћења рачунара 

и интернета. Сви 

поступци су у 

функцији 

остваривања исхода 

који су дефинисани 

као функционално 

знање ученика тако 

да показују шта ће 

ученик бити у стању 

да учини, предузме, 

изведе, обави 

захваљујући 

знањима, ставовима 

и вештинама које је 

градио и развијао 

током једне године 

учења конкретног 

наставног предмета, 

у овомслучају 

Дигиталног света. 

На часовима треба 

комбиновати 

различите методе и 

облике рада, што 

доприноси већој 

рационализацији 

наставног процеса, 

подстиче 

– својим речима објасни појам 

покретне слике; 

– креира елементе покретне слике; 

– креира једноставан графички 

дигитални материјал намењен 

познатој публици; 

– својим речима објасни због чега 

дигиталне уређаје повезујемо на 

мреже, укључујући интернет; 

– наведе могућности за размену 

материјала, комуникацију и 

заједнички рад (учење) које су 

настале захваљујући умрежавању 

дигиталних уређаја; 

 



интелектуалну 

активност ученика и 

наставу чини 

интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор 

метода и облика рада 

зависи од наставних 

садржаја које треба 

реализовати на часу 

и предвиђених 

исхода, али и од 

специфичности 

одређеног одељења 

ииндивидуалних 

карактеристика 

ученика. Наставне 

методе: Искуствене 

методе наставе; 

практичан рад – 

(истраживање и 

откривање), метода 

усменог излагања, 

илустративнодемонс

тративна, метода 

разговора, метода 

рада на тексту и са 

визуелним 

материјалима, учење 

помоћу примера, 

учење 

примењивањем, 

коришћења 

информационих 



технологија, 

комбиновање 

конвергентног 

(логичког) и 

дивергентног 

(стваралачког) 

мишљења, 

проблемска 

иистраживачка 

настава 

2. БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

- Добици и ризици који 

произилазе из комуникације 

путем дигиталних уређаја. 

- Понашање на интернету – 

интернет бонтон. 

- Остављање личних 

података при коришћењу 

дигиталних уређаја. 

- Примерена реакција у 

случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злон

амерним особама или 

особама које комуницирају 

на неприхватљив начин. 

- Организација времена и 

услова за рад при онлајн 

учењу. 

На путу остваривања 

циља и исхода 

кључна је улога 

наставника који 

добија значајан 

простор за слободу 

избора и повезивање 

садржаја; метода, 

поступака и техника 

наставе и учења и 

активности ученика. 

Савремени приступ 

у настави односи се 

на коришћење ИКТ у 

активностима што 

обезбеђује 

ефикасније учење и 

развијање знања, али 

и развијање 

понашања правилног 

и безбедног 

коришћења рачунара 

и интернета. Сви 

– објасни добитке и ризике који 

произилазе из комуникације путем 

дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво од 

прихватљивог понашања при 

комуникацији на интернету; 

– реагује на одговарајући начин ако 

дође у додир са непримереним 

дигиталним садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или особама 

које комуницирају на неприхватљив 

начин; 

– наведе неке од начина на које 

корисници дигиталних уређаја 

остављају личне податке у 

дигиталном окружењу; 

– организује сопствено учење у 

онлајн окружењу на начин који не 

угрожава здравље и личну 



- Коришћење дигиталних 

уређаја и заштита животне 

средине. 

 

поступци су у 

функцији 

остваривања исхода 

који су дефинисани 

као функционално 

знање ученика тако 

да показују шта ће 

ученик бити у стању 

да учини, предузме, 

изведе, обави 

захваљујући 

знањима, ставовима 

и вештинама које је 

градио и развијао 

током једне године 

учења конкретног 

наставног предмета, 

у овом случају 

Дигиталног света. 

На часовима треба 

комбиновати 

различите методе и 

облике рада, што 

доприноси 

већорационализациј

и наставног процеса, 

подстиче 

интелектуалну 

активност ученика и 

наставу чини 

интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор 

метода и облика рада 

безбедност, као и сигурност 

дигиталног уређаја; 

 



зависи од наставних 

садржаја које треба 

реализовати на часу 

и предвиђених 

исхода, али и од 

специфичности 

одређеног одељења 

и индивидуалних 

карактеристика 

ученика. Наставне 

методе: Искуствене 

методе наставе; 

практичан рад – 

(истраживање и 

откривање), метода 

усменог излагања, 

илустративнодемонс

тративна, метода 

разговора, метода 

рада на тексту и са 

визуелним 

материјалима, учење 

помоћу примера, 

учење 

примењивањем, 

коришћења 

информационих 

технологија, 

комбиновање 

конвергентног 

(логичког) и 

дивергентног 

(стваралачког) 



мишљења, 

проблемска и 

истраживачка 

настава. 

3. АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН РАЗМИШЉАЊА 

 

- Разлагање проблема на 

мање целине. 

- Осмишљавање алгоритама 

линијске и цикличне 

структуре који води до 

решења једноставног 

проблема. 

- Креирање рачунарског 

програма у визуелном 

програмском језику. 

- Анализа постојећег 

програма креираног у 

визуелном програмском 

језику и тумачење функције 

блокова од којих је сачињен. 

- Управљање понашањем 

физичког дигиталног уређаја 

креирањем програма у 

визуелном програмском 

језику. 

- Уочавање и исправљање 

грешака у програму. 

 

На путу остваривања 

циља и исхода 

кључна је улога 

наставника који 

добија значајан 

простор за слободу 

избора и повезивање 

садржаја; метода, 

поступака и техника 

наставе и учења и 

активности ученика. 

Савремени приступ 

у настави односи се 

на коришћење ИКТ у 

активностима што 

обезбеђује 

ефикасније учење и 

развијање знања, али 

и развијање 

понашања правилног 

и безбедног 

коришћења рачунара 

и интернета. Сви 

поступци су у 

функцији 

остваривања исхода 

који су дефинисани 

као функционално 

знање ученика тако 

- предложи начине одлагања 

електронског отпада који не 

угрожавају животну средину; 

– својим речима објасни појам 

алгоритам; 

– анализира једноставан познати 

поступак који садржи понављања 

одређених радњи и представи га 

алгоритамски; 

– креира одговарајући рачунарски 

програм у визуелном програмском 

језику; 

– анализира једноставан програм 

креиран у визуелном програмском 

језику и објасни шта и на који начин 

тај програм ради; 

– уочи и исправи грешку у 

једноставном програму, провери 

ваљаност новог решења и по потреби 

га додатно поправи (самостално или 

сараднички); 

– креира програм у визуелном 

програмском језику којим управља 



да показују шта ће 

ученик бити у стању 

да учини, предузме, 

изведе, обави 

захваљујући 

знањима, ставовима 

и вештинама које је 

градио и развијао 

током једне године 

учења конкретног 

наставног предмета, 

у овом случају 

Дигиталног света. 

На часовима треба 

комбиновати 

различите методе и 

облике рада, што 

доприноси 

већојрационализациј

и наставног процеса, 

подстиче 

интелектуалну 

активност ученика и 

наставу чини 

интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор 

метода и облика рада 

зависи од наставних 

садржаја које треба 

реализовати на часу 

и предвиђених 

исхода, али и од 

специфичности 

понашањем расположивог физичког 

дигиталног уређаја. 

 



одређеног одељења 

и индивидуалних 

карактеристика 

ученика. Наставне 

методе: Искуствене 

методе наставе; 

практичан рад – 

(истраживање и 

откривање), метода 

усменог излагања, 

илустративнодемонс

тративна, метода 

разговора, метода 

рада на тексту и са 

визуелним 

материјалима, учење 

помоћу примера, 

учење 

примењивањем, 

коришћења 

информационих 

технологија, 

комбиновање 

конвергентног 

(логичког) и 

дивергентног 

(стваралачког) 

мишљења, 

проблемска и 

истраживачка 

настава Облици 

рада: фронтални, 

групни, у пару, 



индивидуални 

приступ. Управљање 

понашањем 

физичкогдигиталног 

уређаја креирањем 

програма у 

визуелном 

програмском језику. 

Уочавање и 

исправљање грешака 

у програму. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА 
УТВРЂИВА

ЊЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 
4 4 5 4 1 2     12 8 20 

2. 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

    

 2 4 

   

4 2 6 

3. 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

      

 4 4 2 5 5 10 

УКУПНО             36 

 

 



 

Секција – Моје руке могу свашта 

2.разред за школску 2022/2023. 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

Број часова 36 

Циљеви  секције: 

- подстицај стваралаштва,  

- осамостаљивање ученика, 

- развијање фине моторике шаке, 

- подстицање уредности, прегледности и прецизности у раду, 

- неговање економичности  у коришћењу материјала, 

пружање могућности за заједничку 

- стицање знања о старим занатима и ручним радовима, 

- упознавање ученика са процесом настанка употребних предмета, 

- научити ученике како да од делова сложе целину и добију употребни предмет,  

- научити ученике како да комбинују материјале и технике израде, 

- развијање памћења и способности да се уочавају детаљи 

 

 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
ИСХОДИ ТЕМЕ ЗА РАДИОНИЦЕ 

Б
Р

.Ч
А

С
О

В

А
 



 

 

 

 

 

 

Ткање На крају године, ученик ће 

бити у стању да : 

-подстиче сарадњу и 

договарања,               -развија 

способности прихватања и 

придржавања  унапред 

договорених правила 

-развија другарске односе и 

међусобног поштовање 

-развија одговорност и 

толеранцију и прихвата 

различитости 

-подстиче и даље развија 

самопоуздање  

-развија сарадничке односе у 

групи и целом одељењу 

-подстиче слободно ликовно 

изражавање коришћењем 

различитих материјала и 

техника; 

-очува зсвоје дравље 

 

 

- Договор о раду секције 

- Појам ткања 

- Стари занати 

- Слике и текстови из 

енциклопедија 

- Моје руке могу ово… 

 

 

6 

 Вез -Шта је вез 

-Слике и текстови о везу 

- Стари занати  

- Моје руке могу свашта 

- Гоблени 

- Радови моје баке 

 

6 

 Шивење - Стари занати 

- Некад и сад 

- Када ми пукну 

панталоне 

- Моје руке могу 

свашата 

6 



 

 

 

 

 

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ   

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

Број часова 36 

Циљ секције: 

Циљеви  секције: 

• Усвајање елемената кошарке и основних правила. 

- Моја машта може 

свашта – сликање 

- Моја машта може 

свашта – Спајање 

предмета 

    

 Обликовање 

папира 

 

 

 

 

 

 

- Лепеза 

- Авион 

- Брод  

- Животиње 

- Скупљачи снова 

- Акваријум 

15 

 Изложба  - Моје руке стварно 

могу свашта, као и 

машта 

3 



• Утврђивање технике додавања лопте у сложеним условима које намеће игра. 

• Развијање смисла за креативни израз. 

 • Развијање спретности,сналажљивости и брзине креативног реаговања и способности просторне и временске оријентације.  

• Развијање борбености и такмичарског духа. 

 • Васпитање позитивних особина:упорности,истрајности,такмичарског духа,свесне 

дисциплине,одважности,сналажљивости... 

• Навикавање на сарадњу у групи. 

 • Развој моторике подстицање раста,развоја и утицање на правилно:држање тела.  

• Формирање морално вољних квалитета личности. • Оспособљавање уценика да стечена умења,знања навике користи у 

свакодневном животу 

. • Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром 

 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
ИСХОДИ ТЕМЕ ЗА РАДИОНИЦЕ 

Б
Р

.Ч
А

С
О

В

А
 



 

 

 

 

 

 

Ја и спорт На крају године, ученик ће бити у 

стању да : 

-подстиче сарадњу и договарања,               

-развија способности прихватања и 

придржавања  унапред договорених 

правила 

-развија другарске односе и 

међусобног поштовање 

-развија одговорност и толеранцију 

и прихвата различитости 

-подстиче и даље развија 

самопоуздање  

-развија сарадничке односе у групи 

и целом одељењу 

-подстиче слободно ликовно 

изражавање коришћењем 

различитих материјала и техника; 

-очува зсвоје дравље 

 

 

- Договор о раду секције 

- Физичка припрема 

 

- Хватање лопте у месту и 

кретању 

 

- Скок шут 

 

- Хватање лопте у месту и 

кретању 

 

- Хватање лопте у месту и 

кретању(2) 

 

- Убацивање лопте у кош 

- Шутирамо на го 

 

 

  

 

 

 

Елемента- 

- Играмо  спорт по избору                            

- Ја сам спортиста,мој спорт       

  -  Вук и овце 

-Црна,црвена Марица 

- ”Олимпијаде”-игре ластишем 

 



рне игре -”Моје кућице нема” 

- Игре по избору ученика 

 Атлетика -Истрајно трчање 

 -Трчање са препрекама                                         

- Брзо трчање из различитог 

почетног старта     

- Скокови             

-Скокови (2) 

 

  - Трка  

 Корективна 

Вежбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

такмичења 

 

-Буди прав,бићеш 

здрав 

- Вежбе за рамени појас 

-Вежбе за правилно држање тела 

-Вежбе за стопала 

-Вежбе са реквизитима 

- Полигон 

 

- Штафетне игре 

- Кошарка 

- Фудбал 

-Између две ватре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СЕКЦИЈЕ- ИГРАОНИЦА - РАДИОНИЦА 2.разред 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

Број часова 36 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ ТЕМЕ ЗА РАДИОНИЦЕ БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

 

 

- У кругу 

-Полигон у природи 

-Најбржи,бржи 

-           Прво.друго и трће место 

- Сви за једног,један за све 

 

 

   36 



1. ЗЛАТНА 

ЈЕСЕН 

На крају године, ученик ће 

бити у стању да : 

-подстиче сарадњу и 

договарања,               -развија 

способности прихватања и 

придржавања  унапред 

договорених правила 

-развија другарске односе и 

међусобног поштовање 

-развија одговорност и 

толеранцију и прихвата 

различитости 

-подстиче и даље развија 

самопоуздање 

-развија сарадничке односе у 

групи и целом одељењу 

-подстиче слободно ликовно 

изражавање коришћењем 

- Договор о раду секције 

- Прикупљање природних материјалау школском 

дворишту 

-Уређење паноа на тему ''Златна јесен'' 

- Салата од јесењег воћа 

- Скулптуре од јесењих плодова 

- Животиње од природних материјала ( 2 ) 

- Израда накита 

- Изложба радова 

  

9 



2. 
У СУСРЕТ 

НОВОЈ 

ГОДИНИ 

различитих материјала и 

техника; 

-очува зсвоје дравље 

 

 

-Израда новогодишњих и божићних украса од 

различитих материјала  (2)                             - Израда 

новогодишњих и божићних украса оригами техником 

(2)           - Израда ртодимензионалних честитки 

(3)                          -  Новогодишњи вашар 

8 

3. 
МАМАМА, 

БАКАМА... 

-Честитка за 8. март    

 - Цвет за маму                     

- Накит за моју маму и баку  (2)       - Украсна кутија 

- Изложба радова 

6 



4. 
ПРОЛЕЋНА 

ЧАРОЛИЈА 

-Весници пролећа-оригами техника  (2)               

 - Израда венчића од пролећног цвећа                    

 - Дрво у цвату-стрип                          - Уређење паноа 

на тему''Пролећна чаролија''                   - Пролећни 

воз                     - Ускршњи зека                         - 

Украшавање јаја различитим 

материјалима                     - Правимо корпицу за 

Ускршња јаја                     - Продајна изложба 

10 

5. 
КАРНЕ- 

ВАЛ 

-Израда маски и костима (2)                         - 

Карневал  маски и костима 

3 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА -ФОТОГРАФСКО-ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈЕ  

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

Број часова 36 



Циљеви: 

• Упознавање ученика са принципима фотографије као посебне области у уметности 

• Упознавање ученика са улогом фотографије уцртаном  филму  

• Упознавање ученика са техникама писања 

• Оспособљавање ученика да уочавају детаље, али да уочено уклопе у ширу целину 

• Стварање и развијање осећаја за вредновање уметничког дела 

• Развијање критичког односа према уметности 

• Развијање креативнх  способности ученика 

• Оспособљавање ученика да одговоре на задату тему у писаној и визуелној форми 

• Оспособљавање ученика за разматрање расписаних конкурса на којима могу да учествују, и подстицање ученика да 

учествују на конкурсима 

• Оспособљавање ученика за планирање изложбе 

• Подстицање ученика да увиђају неопходност развијања еколошке свести. 

• Ученици уче да рециклирају и  да од постојећих материјала направе рамове и друге изложбене подлоге. 

• Указивање на тесну повезаност свих уметности 

Ред. 

Бр. ОБЛАСТ/ ТЕМА ИСХОДИ ТЕМЕ ЗА РАДИОНИЦЕ 

БРОЈ 

ЧАСО

ВА 



 Визуелне 

информације и 

Фотографија 

• Читање 

визуелних 

информација: 

цртани и 

анимирани флилм 

Фотографија: 

•      Светло  

•      Композиција  

 

Слободно  и 

тематско 

фотографисање 

•      Терен 

(слободно  и 

тематско 

фотографи) 

•      Пракса 

(примена теорије) 

•      Анализа 

(анализа 

фотографија, 

Ученици ће бити у стању: 

•    да  користе ручна 

подешавања на     фото-

апарату, а самим тим се 

оспособе да то знање 

примене на било који 

фотографски/мобилни 

уређај; 

•    да искористе 

подешавања на апаратима 

која се односе на светло и 

да употребе разне изворе 

светла како би фотографија 

била што боља 

•    да знају да примене 

основна правила  

композиције 

уфотографисању и анализи 

визуелних садржаја 

•    да истанчаније 

примећују детаље и свет 

око себе 

•    да читају језик визуелне 

уметности 

•    да осмисле причу коју 

ће испричати 

фотографијом 

1.Упознавање ученика са планом и 

програмом фото-литерарне секцијеж 

2. Низови – стрип 

3. Прича на основу стрипа  

4. Низови – цртани филм 

5. Цртани филм 

6. Фото-апарат, мобилни уређај-

подешавања 

7.Фото-апарат, мобилни уређај- 

извори 

светлости(светло,композиција)  

8 .Планирање тематске изложбе на 

тему Јесен 

9.Прикупљање и  селекција 

фотографија (Боје јесени). 

10..Прикупљање и  селекција 

фотографија. 

(Плодови јесени) 

11.Прикупљање и  селекција 

фотографија(Јесење време) 

12.Прикупљање и  селекција 

фотографија(Дрво годишњих доба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



цртаних филмова и 

домаћих задатака) 

 

•  Израда рамова за 

фотографије 

 

Литерарна 

делатност: 

 

•      Креативно 

писање (писање 

текста на основу 

фотографије) 

 

•      Анализа 

задатака 

 

Припрема 

изложбе: 

 

•      Избор 

фотографија и 

текстова 

•    да пишу оно што 

фотографишу, и да 

фотографишу оно што 

пишу 

•    да стекну увид у тесну 

повезаност разних 

уметности – музике, 

фотографије и 

књижевности; филма, 

фотографије, 

•    да изразе своје 

креативне потенцијале 

•    да упознају правила 

понашања фотографа  

•    да стекну и развију 

сигурност и самопоуздање 

 

 

13. Час фотографисања ван школе на 

тему „Примећујем свет око себе”   

14. Израда рамова за фотографије 

 

15.Постављање изложбе и анализа 

утисака након постављања изложбе 

.16.Написати текст на основу 

урађених фотографија,(Опис јесени). 

17. Читање и анализирање написаног 

18. Моја новогодишња јелка 

19. Београд(Мој стан/соба) у 

новогодишњој ноћи. 

20. Празници у мом дому- Нова 

година, Бадње веће, Божић  

21.Светосавска изложба – одабир 

фотографија и постављање изложбе 

22.Фото-„Зимски мотиви“ 

23.Израда рамова за фотографије 

24. Постављање изложбе и анализа 

утисака након постављања изложбе 

25.Написати текст на основу 

урађених фотографија 

 

 

 

 

 

 



•      Планирање 

постављања 

садржаја: 

•      Припрема 

рециклираног 

папира за 

штампање/обрада 

прикупљених 

лименки 

•      Избор 

фотографија и 

текстова 

•      Планирање 

постављања 

садржаја 

 

26. Читање и анализирање написаног 

 

27.Прикупљање и  селекција 

фотографија (Боје пролећа). 

28.Прикупљање и  селекција 

фотографија. 

(Најлепши цвет ) 

29.Прикупљање и  селекција 

фотографија(Пролећновреме) 

30.Прикупљање и  селекција 

фотографија(Дрво годишњих доба) 

31. Час фотографисања ван школе на 

тему „Примећујем свет око себе”   

32. Израда рамова за фотографије  

 

33.Постављање изложбе „Пролећни 

мотиви“ и анализа утисака. 

34.Написати текст на основу 

урађених фотографија,(Опис 

пролећа). 

35. Читање и анализирање написаног 

  



  36. У сусрет лету – домаћи задатак 

(Донети неколико  фотографије са 

летњег распуста) 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 2. разред 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви 

(исходи) 

Активности, 

методе, облици 

Средства Евалуација, 

самоевалуац 

- Слог  реч  реченица 

- Научио сам да пишем 

правилно и лепо 

- Главни делови реченице 

- Саопштавање о дожив-

љајима – индивидуално и 

по заједничком плану 

- Овладавање основним 

облицима језичког изра-

Дијалошка 

Илустративна 

Интерактивна 

Уџбеник 

Наставни 

листови 

Дечија штампа 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 



- Управни говор 

- Читање текстова написаних 

латиницом 

- Изражајно рецитовање 

- Како писати писмени 

састав 

- Именице и глаголи 

- Диктат 

- Писање назива улица 

- Писање бројева словима 

- Писање писма, честитке, 

разгледнице 

- Придеви 

- Писање речце ли и речце не 

- Вежбе на језичком садржају 

о интонацији 

- Вежбе говора 

- Анализа текста 

- Рецитовање песама које су 

ученици самостално 

написали 

 

жавања и даље усаврша-

вање и неговање језичке 

културе 

- Ученик уме да преприча 

садржину краћих 

текстова 

- Мотивисање, подсти-

цање и усмеравање на 

читање леткире 

- Овладавање техником 

читања и писања лати-

ницом 

- Усвајање технике писања 

по диктату 

- Писање бројева и 

словима, назива улица, 

писама, честитки, 

разгледница 

Оспосбити ученике за 

анализирање текста и 

усменог изражавања као и 

правилног рецитовања 

Практично 

смисаона 

Писани радови 

Текстуална 

Слике 

Апликације 

Лектира за други 

разред 

 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

разговири 

задовољство 

ученика на часу 

 

 



МАТЕМАТИКА - 2. разред 

Наставна тема: БЛОК БРОЈЕВА ДО 100 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви,   

(исходи) 

Активности, методе, 

облици 

Средства Евалуација, 

самоевалуац 

- Сабирање и одузимање до 100 

- Математички симболи 

- Таблица множења и дељења 

Особине рачунских операција 

- Ученик зна да сабира и 

одузима до 100 

- Правилно користи 

математичке знаке и симболе 

- Уочава везе између сабирања 

и одузимања 

- Познаје таблице множења и 

дељења 

- Самостално решава задатке са 

једном и две операције 

- Уочава везе множења и 

дељења 

- Користи особине рачунских 

операција кроз примере 

- Решава логичко-

комбинаторне проблеме 

прилагођене узрасту ученика 

Унапређује прецизност и 

тачност у раду 

Дијалошка 

Илустративно 

демонстративна 

Практично 

смисаона 

Интерактивна 

Метода писаних 

радова 

Вежбање 

Индивидуални 

Рад у паровима 

Групни 

Фронтални 

Уџбеник 

Радни листови 

Апликације 

Материјали 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

домаћи 

радови 

тестови 

белешке 

разговири 

задовољство 

ученика на 

часу 

 



ТЕМЕ ЗА ЧОС 

ИСХОДИ                                      

Након часова ЧОС-а 

ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ 

ЧОС-а 

 

1. Срећан почетак – опет заједно 

2.  Конституисање одељењске заједнице. 

Упознавање са кућним редом школе 

3. Опредељеност за ваннаставне 

активности 

4. Како организовати свој радни дан 

5.Игре које нас зближавају 

6.Возић правила -  проширивање 

7.Дечја права и обавезе у школи и 

породици 

8.Опасне игре -  Насиље и облици насиља 

9.Уредимо учионицу да личи на нас 

10.У сусрет Дану школе 

11.Како успешно учити 

12.Кад сам био код зубара, лекара 

13.Најчешћи конфликти и како их 

решавати - ненасилно 

-активно учествује у 

настави 

- буде заинтересован 

и мотивисан за рад 

- брине о својој и 

туђој имовини 

- поштује мере 

безбедности у школи 

- одговорно приступа 

изради задатака и 

задужења 

- примењује правила 

пристојног 

понашања у 

комуникацији са 

одраслима и са 

вршњацима 

- сарађује са 

вршњацима у раду и 

у игри 

 У оквиру одељења 

ученици остварују своја 

права , обавезе, и 

одговорности у складу са 

Законом и Статутом 

школе 

 Избор руководства 

одељења- председника, 

заменика председника и 

благајника, на почетку  

школске године , јавним 

гласањем на часу 

одељенског старешине 

 Сва кључна питања, 

проблеми и дилеме 

ученика решавају се на 

ЧОС-у 

 Упознавање и поштовање 

Кодекса понашања 

ученика 

 Упознавање са правима, 

обавезама и дужностима 

ученика у складу са 

Законом 

 Решавање проблема у 

односима између ученика 

или између ученика и 

наставника 



14. Другарство је... 

15.Зимске радости – санкање, клизање, 

скијање 

16. Радујемо се Новој години 

17.Како корисно провести зимски распуст 

18.Прослава Светог Саве 

19.Одморни кренимо озбиљније на рад 

20.Зашто је важно одржати обећање 

21.Сарадња и узајамно подржавање – како 

помоћи другу 

22.Посета школској библиотеци 

23.Израдићу поклон – обрадовати маму 

24.Моја најчешћа осећања 

25.Мама и тата од мене очекују... 

26.Марљивост и истрајност у раду 

27.Како бити и остати здрав и прав 

28.Здравље на уста улази - правилна 

исхрана 

29.Ускрс код моје баке 

30.Радост пролећа – изађимо у природу 

31.Сакупљање биља, цвећа 

32.Шта нам прича поток – излет 

- с' пажњом слуша 

саговорника 

- поштује правила 

понашања у школи и 

на часу 

- преузима 

одговорност за своје 

поступке 

- буде толерантан/на 

је 

- уме да реши сукобе 

на миран начин 

- покушава да 

унапреди своје 

понашање 

- успешно решава 

проблеме 

- усваја нов начин 

рада 

 Решавање проблема у 

учењу и владању ученика 

 Поштовање правила 

безбедног и културног 

понашања у школској 

средини, а и шире 

 Развијање вредности : 

хуманости, солидарности 

и емпатије међу 

ученицима 

 Стварање и развијање 

позитивне климе у 

одељењу, у којој владају 

другарство и међусобно 

разумевање и уважавање 

ученика 

 Функционисање одељења 

као целине 

 Планирање и пружање 

помоћи ученицима који 

спорије напредују од 

стране бољих ученика из 

одељења 

 Прихватање различитости 

и развијање толеранције 

међу ученицима 

 Учествовање у 

активностима које школа 

организује ( културна и 

спортска дешавања, 

секције, хуманитарне 

акције...) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ-ИЗЛЕТ 

Трајање:  

Настава у природи – 7 дана ( октобар/ април/мај) 

Излет – 1 дан (мај / јун) 

Путни правац: 

1. Настава у природи : 

2. Излет: 

- Тршић , Троноша 

Носиоци припреме, предвиђених садржаја и активности:  

-директор,  

-стручни вођа,  

-наставници разредне наставе 

33.Покажи шта знаш 

34.Сусрети одељењских заједница  

35.Колико сам задовољан својим успехом 

36. Радујемо се распусту и договор о 

активностима у току лета 

 УКУПНО 36 



- стручни тим 

 

Планирани обухват ученика: ученици2/1, 2/2, 2/3 

Циљ излета је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског 

и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

Задаци: 

Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима  Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева  Развијање позитивног односа према националним, 

културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и 

схватање значаја здравља и здравих стилова живота  Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика  

Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

Садржај излета остварује се на основу плана и програма образовно васпитног рада и школског програма. 

 

Садржаји излетаостварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-васпитног рада и саставни су део школског 

програма и годишњег плана рада школе. 

Садржаји излета у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: 

– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Републике Србије; 

– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња); 

– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе и др.); 

– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, 

етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.); 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 

– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с производњом здраве хране); 



– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање с различитим делатностима 

људи, заштита животне средине и др.). 

Циљеви наставе у природи су: – очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног развоја; – стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота 

и организовања и коришћења слободног времена; – проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу; – развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у 

заштити природе; – социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног 

односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; – развијање позитивних односа према националним, културним 

и естетским вредностима; – развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се 

обилази.  

Задаци програма наставе у природи/ излета су:– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности 

ученика; – задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; – подстицање самосталности у процесу стицања 

знања кроз непосредне истраживачке задатке; – развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања 

природне и животне средине и изграђивање еколошких навика; – упознавање природно-географских, културно-историјских 

знаменитости и лепоте места и околине; – оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; – развијање 

правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи; – 

подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи; – формирање 

навика редовне и правилне исхране; – навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; – разумевање и уважавање 

различитости међу појединцима. 

 

Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења из којег се издвајају они садржаји 

који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. 

У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на 

погодност овог облика образовно-васпитног рада. 

Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе. 

Начин финансирања: Финансирање се врши од стране родитеља, на рате, путем општих уплатница.  

 



3.3 Школски програм за трећи разред 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд наставних часова:  180  

Циљ: 

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

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

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Корелација са другим предметима: 

Математика, Ликовна култура, Природа и друштво, Музичка култура, Физичко и здравствено васпитањ, Дигитални свет 

Уџбеници: 

1. У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе, Наташа Станковић Шошо,Маја Костић, 

Нови логос 

2. Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе, Наташа Станковић 

Шошо,Јелена Срдић, Нови логос 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

2. КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА  

Лирска поезија  

1. Душан Костић: Септембар 

2. Григор Витез: Какве је 

У настави 

књижевности 

најважније је код 

ученика развијати 

способност читања 

– чита са разумевањем различите 

текстове; 

 – опише свој доживљај прочитаних 

књижевних дела; 



боје поток/ Десанка 

Максимовић: Вожња 3. 

Душан Васиљев: Зима 4. 

Мирослав Антић: Шта је 

највеће/ Ф. Г. Лорка: 

Луцкаста песма 5. Драган 

Лукић: Свакога дана/ Шта је 

отац 6. Бранислав Црнчевић: 

Љутито мече/ Љубивоје 

Ршумовић: Аждаја своме 

чеду тепа 7. Милован 

Данојлић: Љубавна песма 8. 

Љубивоје Ршумовић: 

Домовина себрани лепотом 

9. Химна Светоме Сави 10. 

Бранко Стевановић: 

Занимање Марка Краљевића  

Епска поезија  

11. Народне песме: Марко 

Краљевић и бег Костадин, 

Орање Марка Краљевића  

Проза 

 1. Ла Фонтен: Цврчак и 

мрав/Езоп: Корњача и зец 2. 

Народна приповетка: Свети 

Сава и сељак без среће 3. 

Народна бајка: Чардак ни на 

небу ни на земљи 4. Народна 

приповетка: Свијету се не 

може угодити 5. Бранко 

Ћопић: Изокренута прича 6. 

књижевних текстова 

са разумевањем, 

подстицати љубав 

према читању, 

градити осећај за 

лепо и вредно, 

васпитавати укус и 

неговати истрајност 

у читању и 

доживљавању 

књижевног дела. 

Ученике треба 

навикавати да опишу 

доживљај 

прочитаних 

књижевних дела и 

изнесу мишљење о 

њима. Читање 

захтева време, 

истрајност и 

посвећеност, а 

неговање ових 

карактеристика 

представља основ за 

сва даља учења. 

Кроз читање 

књижевноуметнички

х текстова и у 

разговору о њима на 

часу гради се 

критичко мишљење, 

јер ученици треба да 

имају суд о 

 – изнесе своје мишљење о тексту;  

– разликује књижевне врсте: лирску 

и епску песму, причу, басну, бајку, 

роман и драмски текст; 

 – одреди тему, редослед догађаја, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

 – именује главне и споредне ликове 

и разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

 – уочи основне одлике лирске песме 

(стих, строфа и рима); 

 – разуме пренесено значење 

пословице и басне и њихову 

поучност; 

 – разуме идеје књижевног дела;  

– уочи основне одлике народне бајке;  

– разликује народну од ауторске 

бајке;  

– представи главне особине јунака; 

 – уочи основне одлике народне 

епске песме;  

– уочи поређење у књижевном делу и 

разуме његову улогу; 



Оскар Вајлд: Себични џин 7. 

Светлана Велмар Јанковић: 

Златно јагње (одломак) 8. 

Бранко В. Радичевић: Прича 

о дечаку и Месецу 9. Ијан 

Макјуен: Реч-две о Питеру 

(одломак) 10. Јохана Шпири: 

Хајди (одломак) 11. Народна 

бајка: Баш-Челик (читање у 

наставцима) 12. Јасминка 

Петровић: Од читања се 

расте (читање у наставцима)  

Драмски текстови  

1. Душан Радовић: А зашто 

он вежба 2. Александар 

Поповић: Лед се топи 3. 

Јованка Јоргачевић: Никад 

два добра 4. Лаза Лазић: 

Суђење  

Популарни и информативни 

текстови Избор из 

илустрованих енциклопедија 

и часописа за децу о 

значајним личностима 

српског језика, књижевности 

и културе (Милева Ајнштајн, 

Михаило Пупин), знаменита 

завичајна личност и др.  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА  

поступцима и 

особинама ликова, 

као и о различитим 

догађајима у тексту. 

Посебно је важно 

што књижевност код 

ученика интензивно 

развија емпатију, 

тиме што од 

читалаца тражи да се 

ставе на место 

другога и да 

разумеју 

најразличитије 

особине и поступке 

ликова. Настава 

књижевности јача 

национални и 

културни идентитет 

ученика, кроз 

упознавање своје 

књижевности и 

културе, као и 

књижевности и 

културе других 

народа. Школска 

лектира је 

разврстана по 

књижевним 

родовима – лирска и 

епска поезија, проза, 

драмски текстови за 

децу и обогаћена 

 – разликује опис од приповедања у 

књижевном делу;  

– покаже примере дијалога у песми, 

причи и драмском тексту;  

– уочи хумор у књижевном делу;  

– чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха;  

– изражајно рецитује песму и чита 

прозни текст; 

 – изводи драмске текстове;  

– разликује врсте (и подврсте) речи у 

типичним случајевима; 

 



1. Бранко Ћопић: Доживљаји 

Мачка Тоше 2. Избор из 

поезије Душана Радовића 

(Замислите, Да ли ми 

верујете, Страшан лав, Кад је 

био мрак, Тужне ђачке 

исповести, Здравица, Плави 

зец и друге песме) 3. Браћа 

Грим: Бајке (по избору) 

Књижевни појмови: 

 – лирска песма, – химна, – 

епска песма, – народна бајка, 

– роман, – поређење, – 

персонификација (на нивоу 

препознавања), – опис, – 

дијалог, – приповедање, – 

епски јунак, – драмска радња 

избором 

научнопопуларних и 

информативних 

текстова. Обавезни 

део школске лектире 

састоји се, углавном, 

од дела која 

припадају основном 

националном 

корпусу, али и 

репрезентативна 

дела за децу из 

светске 

књижевности (Оскар 

Вајлд: Себични џин, 

Ијан Макјуен: Реч-

две о Питеру, Јохана 

Шпири: Хајди 

(одломак). Домаћа 

лектира обухвата 

значајна поетска и 

прозна дела дечје 

књижевности (Браћа 

Грим: Бајке (три 

бајке по избору), 

Бранко Ћопић: 

Доживљаји Мачка 

Тоше, избор из 

поезије Душана 

Радовића. Избор 

дела школске и 

домаће лектире 

примерен је узрасту 



ученика. Поједина 

дела из обавезног 

корпуса су изборна. 

Учитељу се пружа 

могућност да 

изабере да ли ће на 

часовима 

обрађивати: • Ла 

Фонтенову басну 

Цврчак и мрав или 

Езопову басну 

Корњача и зец; • 

Шта је највеће 

Мирослава Антића 

или Луцкасту песму 

Ф. Г. Лорке; • 

Свакога дана или 

Шта је отац Драгана 

Лукића; • Какве је 

боје поток Григора 

Витеза или Вожња 

Десанке 

Максимовић; • 

Љутито мече 

Бранислава 

Црнчевића или 

Аждаја своме чеду 

тепа Љубивоја 

Ршумовића. 

Изборност допушта 

наставнику већу 

креативност у 

достизању исхода. 



Програмом се 

подстиче 

упознавање ученика 

са значајним 

личностима српског 

језика, књижевности, 

науке и културе 

(Свети Сава, Милева 

Ајнштајн, Михајло 

Пупин). Током 

обраде књижевних 

текстова ученици 

развијају прва 

литерарно-естетска 

искуства и 

формирају своје 

ставове о делу које 

слушају или читају. 

Учитељ подстиче 

ученике да износе 

своје ставове и 

аргументују их 

примерима из текста. 

Поређење као 

стилску фигуру 

ученик овог узраста 

треба првенствено да 

уочи, а потом и да 

разуме његову улогу 

у тексту. Ученици 

усвајају основне 

облике казивања 

(форме 



приповедања) 

тумачећи текстове из 

школске и домаће 

лектире. Ученик 

треба да разликује 

опис од 

приповедања у 

књижевном делу и 

уочи дијалог у 

песми, причи и 

драмском тексту. 

Приликом обраде 

лирских, епских и 

драмских текстова за 

децу ученици се 

мотивишу на читав 

низ стваралачких 

активности које 

настају поводом дела 

(изражајно 

рецитовање лирске 

песме, читање 

прозног текста 

интерпретативно, 

сценски наступ – 

извођење драмског 

текста, драмска игра, 

драмски дијалози, 

гледање дечје 

позоришне 

представе, снимање 

и коментарисање 

драматизованих 



одломака). Развијање 

књижевних појмова 

код ученика не 

подразумева учење 

дефиниција, већ 

именовање и описно 

образлагање појма; 

уочавање улоге 

одређеног појма у 

књижевноуметничко

м тексту. Важно је 

нагласити да 

ученици треба да 

читају оригиналне 

текстове аутора, а не 

оне који су из разних 

разлога и на 

различите начине 

прекрајани и мењани 

претходних 

деценија, као што је 

то био случај са 

бајком „Себични 

џин” Оскара Вајлда. 

Ова бајка завршава 

се смрћу џина у 

дубокој старости, уз 

хришћанске мотиве 

који су битни за 

разумевање и самог 

краја и дела у 

целини. Књижевна 

дела која су 



доживела 

екранизацију (Хајди, 

Баш- -Челик и друге 

народне и ауторске 

бајке) могу 

послужити за 

компаративну 

анализу и уочавање 

разлике између 

књижевности и 

филма, чиме 

ученици могу доћи 

до закључка о 

природи два медија 

и развијати своју 

медијску писменост. 

Часови књижевности 

могу се употпунити 

коришћењем 

дигиталних 

садржаја. 

Наставницима и 

ученицима могу 

бити од велике 

помоћи аудио 

записи, на којима се 

чује како глумци 

изражајно и 

интерпретативно 

казују изабране 

текстове. Такође, у 

наставу треба увести 

разноврсне 



стваралачке 

активности којима се 

врши 

систематизација 

обрађених садржаја 

(игре асоцијација, 

креативне слагалице, 

интерактивни задаци 

и квизови). 

2 ЈЕЗИК  

Граматика, правопис и 

ортоепија 

Врсте речи: именице 

(градивне, збирне); придеви 

(присвојни, градивни); род и 

број придева; заменице 

(личне заменице); глаголи; 

лице и број глагола. Подела 

речи на крају реда (граница 

на самогласник). Управни 

говор (први и други модел). 

Неуправни говор. Велико 

слово: писање имена народа, 

вишечланих географских 

назива (планина, река, језера, 

мора и сл.), празника, 

наслова књига и часописа; 

Писање присвојних придева 

изведених од властитих 

имена (суфикси: -ов, -ев, -ин; 

-ски, -чки, -шки). Речца не уз 

именице и придеве. 

Наводници (у управном 

говору, насловима дела, 

називима школа). Сугласник 

ј (између самогласника и-о и 

ЈЕЗИК  

У настави језика 

ученици овладавају 

писаним и усменим 

стандардним 

српским језиком. 

Програм је усмерен 

на усвајање 

основних 

граматичких правила 

и њихову адекватну 

примену у писаној и 

говорној 

комуникацији. 

 Граматика  

У програму су 

наведени само нови 

садржаји из 

граматике, али се 

подразумева да се 

градиво повезује са 

садржајима 

– одреди основне граматичке 

категорије именица, придева и 

глагола;  

– примењује основна правописна 

правила;  

– јасно и разговетно изговори 

обавештајну, упитну и заповедну 

реченицу, поштујући одговарајућу 

интонацију и логички акценат, паузе, 

брзину и темпо; 

 

 



о-и). Скраћенице (мерне 

јединице за масу, дужину, 

време и запремину течности). 

обрађеним у првом и 

другом разреду. 

Основна знања из 

морфологије 

проширују се у вези 

са именицама, 

придевима и 

глаголима, а уводи 

се нова врста речи: 

заменице (само 

личне). Две нове 

именичке подврсте, 

градивне и збирне 

именице, треба 

увести тек пошто се 

понове властите и 

заједничке именице. 

Нову подврсту 

придева – градивне и 

присвојне треба 

увести тек пошто се 

понове описни 

придеви. Важно је да 

ученици повежу 

градивне именице 

као основу за 

извођење градивних 

придева, а да не 

мешају ове две врсте 

речи. Кад су у 

питању присвојни 

придеви, градиво из 

граматике треба што 



више повезивати са 

правописом. Да би 

се одредио род и 

број придева, треба 

поновити род и број 

именица и указати 

ученицима на 

слагање придева са 

именицом у роду и 

броју, без увођења 

нових термина. 

Увођење личних 

заменица 

подразумева само 

основне облике и 

њихово повезивање 

са глаголским 

лицем, односно 

бројем, што ће 

представљати основу 

за уочавање слагања 

субјекта и предиката 

у наредном разреду. 

Врсте речи уочавати 

најпре на 

изолованим 

примерима (у 

основном облику), а 

затим увежбавати и 

у оквиру реченице. 

Наставу граматике 

треба повезивати са 

наставом 



књижевности тако 

што књижевни 

текстови из Читанке 

могу послужити за 

граматичку анализу 

и послужити као 

пример употребе 

врста речи у 

реченици и 

различитих врста 

реченица по облику 

и значењу. Водити 

рачуна о томе да 

примери буду 

једноставни за 

анализу. Учитељ 

може и прилагодити 

текст, тако да 

примери буду 

типични.  

Правопис  

Правописна правила 

ученици треба да 

усвајају постепено, 

уз понављање и 

вежбање већ 

наученог и уз 

усвајање нових 

садржаја, и то путем 

различитих вежбања 

како на нивоу речи 

тако и на нивоу 



реченице. Писање 

вишечланих 

географских назива 

потребно је повезати 

са наставом природе 

и друштва – 

завичајном 

географијом. 

Пожељно је 

направити 

корелацију са 

наставом математике 

у вези са писањем 

скраћеница за мерне 

јединице. Пошто се 

градиво из 

математике 

проширује великим 

бројем јединица 

мере, требало би, на 

овом нивоу, 

скренути пажњу на 

њихово писање само 

латиничким 

писмом.  

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Краћи и дужи текстови – 

књижевни и некњижевни, 

као и нелинеарни текстови. 

Причање о догађајима и 

доживљајима, стварним и 

измишљеним (усмено и 

писано). Описивање људи, 

животиња и природе 

Област Језичка 

култура обухвата 

усмено и писмено 

изражавање. Усмено 

изражавање ученика 

треба развијати у 

разговору у којем их 

учитељ усмерава да 

– споји више реченица у краћу и 

дужу целину;  

– препричава, прича и описује и на 

сажет и на опширан начин; 



(плански приступ) – усмено и 

писано. Различите 

комуникативне ситуације 

(комуникација са одраслима 

и са вршњацима; у школи, у 

продавници, телефонски 

разговор, поздрављања, 

честитања и сл.). Богаћење 

речника: речи истог или 

сличног значења; речи 

супротног значења; речи које 

значе нешто умањено и 

увећано (уз одговарајуће 

текстове из лектире). 

Правописне вежбе: вежбе 

допуњавања и избора 

правилног облика речи; 

диктат, аутодиктат. Језичке 

вежбе: проширивање и 

допуњавање реченица 

различитим врстама речи, 

промена реда речи у 

реченици, промена дужине 

реченице. Лексичко-

семантичке вежбе: речи који 

припадају различитим 

тематским скуповима; речи 

супротног значања али исте 

врсте и истог рода и броја, 

промена граматичког лица у 

тексту; основно и пренесено 

значење речи и друго. 

Стилске вежбе: састављање 

јасно, прецизно и 

разговетно 

изговарају реченице, 

поштујући 

интонацију и 

правилно 

акцентовање у 

реченицама. У 

вођеном разговору о 

књижевном или 

неуметничком 

тексту или о 

одређеној теми, 

ученици одговарају 

на питања, 

постављају питања, 

износе своја 

мишљења и ставове. 

Ученици се 

охрабрују да 

обликују усмену 

поруку у којој ће 

изнети информације 

на примерима из 

свакодневног 

живота. Учитељ 

треба да ствара 

прилике и подстиче 

ученике да говоре, 

износе информације, 

своја мишљења, 

осећања итд. У 

трећем разреду 

 – извештава о догађајима водећи 

рачуна о прецизности, тачности, 

објективности и сажетости;  

– варира језички израз; 

 – попуни једноставан образац у који 

уноси основне личне податке;  

– разликује формални од 

неформалног говора (комуникације);  

– учествује у разговору поштујући 

уобичајена правила комуникације и 

пажљиво слуша саговорника 



прича на основу задатих 

речи; сажимање или 

проширивање познате приче 

(текста), мењање краја приче 

(текста); настављање приче 

на основу датог почетка; 

промена становишта (нпр. 

увести у текст нове ликове; 

сместити бајку у далеку 

будућност...). Говорне вежбе: 

рецитовање, изражајно 

читање, сценско приказивање 

драмског/драматизованог 

текста и сл. 

требало би 

подстицати ученике 

да препричавају, 

причају и описују и 

на сажет и на 

опширан начин како 

усмено, тако и 

писмено. 

Препричавање мора 

да има свој циљ и да 

буде плански и 

усмерено. Потребно 

је усмеравати 

ученике како да 

одаберу чињенице, 

како да одвоје 

главно од споредног 

и мање битног и 

како да следе 

хронолошки ток 

садржаја. Tребало би 

водити рачуна о 

томе да се 

препричавају само 

они садржаји који 

испуњавају 

програмске захтеве и 

који су ученицима 

претходно 

протумачени/анализ

ирани, предочени, 

објашњени. Причање 

представља 



стваралачко 

изражавање без 

обзира на то да ли је 

у питању стварност 

или фантазија, тј. да 

ли је реч о 

репродуковању 

неког доживљаја, 

догађаја и 

замишљеног 

садржаја (из света 

дечије маште). 

Најчешће се почиње 

са причањем 

доживљаја, па потом 

догађаја. Потребно је 

указати ученицима 

да занимљиво 

причање треба да 

буде динамично, као 

и да могу слободније 

да износе личне 

доживљаје, ставове, 

да буду маштовити и 

оригинални, да се 

емоционално и 

сликовито 

изражавају. 

Описивање – треба 

оспособљавати 

ученике да пажљиво 

посматрају, уочавају, 

откривају, запажају, 



упоређују, па тек 

онда дату 

предметност да 

мисаоно заокруже и 

језички уобличе. 

Ученици би требало 

да локализују оно 

што описују 

(временски, 

просторно, узрочно), 

да одаберу битна 

својства (однос 

спољашњег и 

условно 

унутрашњег) и да 

изнесу лични 

став/однос према 

датој појавности. 

Будући да се 

описивање често 

доводи у блиску везу 

са читањем и 

тумачењем текста 

(посебно 

књижевноуметничко

г), потребно је 

стално усмеравати 

пажњу ученика на 

она места у овој 

врсти текстова која 

обилују описним 

елементима (опис 

предмета, 



ентеријера, биљака и 

животиња, 

књижевних ликова, 

пејзажа и сл.), јер су 

то и најбољи 

обрасци за спонтано 

усвајање описивања 

као трајне вештине у 

језичком 

испољавању. 

Циљеве и задатке 

ове врсте вежбања 

требало би 

постепено 

усложњавати – од 

једнолинијске 

дескрипције 

видљивог до 

промишљеног, 

аналитичког 

изражавања 

доживљаја 

стварности у којој ће 

бити истакнута 

самосталност и 

индивидуалност 

ученика. 

Извештавањем се на 

јасан, објективан и 

сажет начин говори 

о неком догађају. На 

овом узрасту је 

потребно само 



указати ученицима 

на основне одлике 

овог облика 

изражавања: на 

тачност преношења 

података, на 

аутентично 

презентовање 

чињеница, на 

једноставност, на 

одсуство личног 

коментара, 

субјективног 

доживљаја и 

имагинарног. Није 

потребно задати 

ученицима да 

напишу извештај, 

већ би их требало 

подстицати да 

сажето усмено 

известе о себи (нпр. 

о обављеном задатку 

код куће) у виду 

одговора на питања 

која ће учитељ 

поставити. На овај 

начин ће ученици 

вежбати да буду 

економични и 

прецизни приликом 

изражавања. 

Варирање језичког 



израза односи се на 

специфичан одабир 

и комбинацију 

језичких средстава. 

Помоћу књижевних 

и некњижевних 

текстова ученицима 

би требало указати 

на различите 

могућности употребе 

речи, синтагми и 

реченица у 

формалним/неформа

лним језичким 

ситуацијамa, као и 

на промену њиховог 

значења у 

зависности од 

контекста. Током 

практичне наставе 

језичке културе 

ученицима би 

требало указати да је 

неопходно говорити 

онако како то 

захтева 

комуникативна 

ситуација и са њом 

ускладити језичке 

механизме. Током 

наставе језичке 

културе требало би 

оспособити ученике 



да правилно попуне 

различите 

једноставне обрасце; 

на пример, образац 

за учлањивање у 

библиотеку или у 

спортски клуб, 

писање позивнице за 

рођендан и слично. 

На овом узрасту 

реализују се 

различите 

програмске вежбе 

(правописне, језичке, 

лексичко-семантичке 

и говорне вежбе). 

Правописне вежбе 

представљају 

најбољи начин да се 

правописна правила 

науче, провере, као и 

да се уочени 

недостаци отклоне. 

У овом узрасту 

требало би 

примењивати просте 

правописне вежбе 

које су погодне за 

савлађивање само 

једног правописног 

правила из једне 

правописне области. 

Приликом 



савлађивања 

правописних начела 

погодне могу бити 

следеће правописне 

вежбе: диктат, 

аутодиктат, вежбе 

допуњавања и 

избора правилног 

облика речи. Језичка 

култура ученика 

негује се и кроз 

игровне активности, 

посебно кроз језичке 

вежбе, на пример, 

разговор са 

књижевним ликом, 

затим ситуационе 

игре, односно 

стварне ситуације, 

на пример, разговор 

у продавници, 

разговор код лекара 

и слично. Могу се 

одабрати и 

проширивање и 

допуњавање 

реченица 

различитим врстама 

речи, промена реда 

речи у реченици, 

промена дужине 

реченице и слично. 

Применом лексичко-



семантичких вежби 

код ученика се 

ствара навика да 

промишљају и траже 

адекватан језички 

израз за оно што 

желе да искажу (у 

зависности од 

комуникативне 

ситуације) и 

повећава се фонд 

таквих израза у 

њиховом речнику. 

Развијању смисла за 

прецизно 

изражавање и 

разумевање значења 

речи и израза 

доприносе различите 

вежбе, на пример: 

навести речи који 

припадају 

различитим 

тематским 

скуповима; речи 

супротног значења 

али исте врсте и 

истог рода и броја; 

промена 

граматичког лица у 

тексту; основно и 

пренесено значење 

речи и друго. 



Говорне вежбе код 

ученика подстичу 

машту и креативност 

због чега би их 

требало чешће 

примењивати у 

настави језичке 

културе. Говорне 

вежбе су у функцији 

изграђивања доброг 

језичког укуса, 

елоквентности и 

флуентности у 

изражавању. На 

овом узрасту 

најпогодније могу 

бити следеће 

говорне вежбе: 

рецитовање, 

изражајно читање, 

сценско 

приказивање 

драмског/драматизов

аног текста и 

слично.  

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура 

 

 

 

 



 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Годишњи фонд наставних часова:  180 

Циључења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 

писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да 

формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Ликовна култура, Музичка култура, Свет око нас, Физичко васпитање, Дигитални свет 

 

Уџбеници: 

1. Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део), Сенка Тахировић 

Раковић,Ива Иванчевић Илић, Нови Логос 

 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 



1. БРОЈЕВИ 

Бројеви прве хиљаде. 

Сабирање и одузимање 

(усмени и писмени 

поступак). Множење 

једноцифреним бројевима и 

бројем 10 и дељење 

бројевима прве десетице са и 

без остатка (усмени и 

писмени поступак). 

Зависност резултата од 

промене компонената. 

Једначине облика: a + x = b, a 

– x = b, x – a = b, a* x = b. 

Неједначине облика: a ± x < 

b, a ± x > b, x – a < b, x – a > 

b.  

Римске цифре D, М.  

Разломци облика n /m 

(m≤n≤10) 

Упоређивање разломака са 

једнаким имениоцима. 

Децимални запис броја са 

једном децималом. 

Бројеви у трећем 

разреду:  наставља 

се развој појма броја, 

бројевног низа и 

поступака рачунања 

у оквиру блока 

бројева до 1000. 

Исходи ове теме се 

углавном остварују 

спирално, тако да се 

исходи који су 

остварени у оквиру 

блока бројева до 100 

проширују на блок 

бројева до 1000. 

Бројеви се 

представљају 

визуелно и 

разложени на 

стотине, десетице и 

јединице. Касније се 

бројеви 

представљају као 

збирови 

вишеструких 

декадних јединица 

(234 = 200 + 30 + 4). 

Визуелизација 

бројева и места броја 

у бројевном низу 

помаже разумевању 

декадног бројевног 

система. Посебно, 

прочита, запише и упореди бројеве 

прве хиљаде и прикаже их на 

бројевној правој;   

-прочита број записан римским 

цифрама и напише дати број 

римским цифрама (до 1000);  -

изврши четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 

1000);   

-подели број бројем прве десетице, са 

и без остатка, и провери резултат;   

-процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом;  

- израчуна вредност бројевног израза 

са највише три рачунске операције;   

-одреди десетице и стотине најближе 

датом броју;   

-реши једначину са једном рачунском 

операцијом;  

- одреди и запише скуп решења 

неједначине са сабирањем и 

одузимањем;   

-реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз или једначину;   

-уочи делове целине и запише 

разломке облика n /m (m≤n≤10) 



проблеми уочавања 

и описивање речима 

правила за настајање 

бројевног низа 

подстичу развијање 

математичко 

логичког мишљења. 

Упознају се усмени 

и писмени поступци 

сабирања и 

одузимања у блоку 

бројева до 1000 као и 

множења 

једноцифреним 

бројевима и бројем 

10 и дељења 

бројевима прве 

десетице. Појам 

дељивости се сада 

проширује и уводи 

се појам остатка при 

дељењу. Ученици се 

подстичу да дођу до 

закључка који су 

бројеви дељиви са 2, 

5 и 10. Усмени 

поступци рачунања 

упознати су у 

претходним 

разредима те је 

потребно обновити 

ове поступке у 

оквиру блока бројева 

упореди разломке облика n/ m са 

једнаким имениоцима;   

-резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном 

децималом;  

- уочи и речима опише правило за 

настајање бројевног низа;   

-чита и користи податке 

представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и 

сликовни дијаграм);   



до 100 пре 

проширене примене 

у оквиру блока 

бројева до 1000. 

Усмени поступци 

рачунања осим у 

писаној форми, 

увежбавају се 

усменим рачунањем 

(без записивања) у 

циљу практичне 

примене у реалним 

ситуацијама везаним 

за рачунање са 

новцем и др. Након 

усвајања усменог 

поступка рачунања 

уводе се писмени 

поступци рачунања 

који се изводе: 

записивањем бројева 

у форми збира 

вишеструких 

декадних јединица, 

коришћењем 

таблица месних 

вредности и 

скраћено, са 

потписивањем. 

Облици писменог 

рачунања се 

упознају наведеним 

редоследом у циљу 



разумевања поступка 

писменог рачунања. 

Потребно је одвојити 

довољно времена за 

увежбавање технике 

рачунања, како би 

ученици стекли 

сигурност и 

спретност при 

усменом и писменом 

рачунању. Ученике 

треба упућивати на 

коришћење 

едукативних 

софтвера и 

апликација за 

увежбавање 

основних рачунских 

операција. Решавање 

задатака у 

реалистичним и 

проблемским 

ситуацијама је 

контекст за 

утврђивање и 

проширивање знања 

о својствима 

рачунских операција 

и примени 

аритметичких 

правила као 

олакшици у 

рачунању. Зависност 



резултата од 

промене компоненти 

операција, као важна 

особина, обрађује се 

кроз примере у циљу 

стицања 

функционалних 

знања. Симболички 

запис аритметичких 

правила се не ради у 

трећем разреду. 

Ученике треба 

навикавати да, пре 

израчунавања, 

процењују вредности 

бројевних израза. То 

је вештина која им 

помаже да уоче да су 

направили грешку 

приликом рачунања 

и има примену у 

свакодневном 

животу (нпр. 

процена рачуна у 

продавници, процена 

потребне количине 

материјала и 

слично). 

Процењивање 

вредности израза 

заснива се на 

познавању својстава 

аритметичких 



операција и 

зависности резултата 

од промена 

компоненти 

операција. Посебна 

пажња се поклања 

вези операција и 

зависности резултата 

од промена 

компоненти као 

основе за решавање 

једначина и 

неједначина. 

Решавају се 

једначине облика a + 

x = b, a – x = b, x – a 

= b, a  x = b на 

основу веза 

операција сабирања 

и одузимања и 

множења и дељења. 

Подстиче се навика 

провере решења и 

анализа 

„логичности“ 

решења с обзиром на 

контекст проблема. 

Решавају се 

неједначине облика: 

a ± x < b, a ± x > b, x 

– a < b, x – a > b. 

Бирати примере 

неједначина код 



којих је лако 

сагледати скуп 

решења (погађањем 

или коришћењем 

табела). Увести 

начин записивања 

решења уз 

коришћење симбола 

, { и }. 

Визуелизација 

бројева и својстава 

аритметичких 

операција на 

бројевној правој или 

као површи 

одговарајућих 

димензија припрема 

је за геометријско 

решавање 

аритметичких 

проблема. Овакве 

активности 

доприносе развоју 

способности 

математичког 

моделовања, 

примене математике 

у решавању 

проблема из реалних 

животних ситуација 

или других 

предметних области. 

У том смислу, 



решавање 

текстуалних задатака 

није значајно само 

као контекст за 

увежбавање техника 

рачунања већ и за 

уважавање значаја 

математичких знања 

у свакодневним 

животним 

ситуацијама. Поред 

текстуалне форме 

задавања задатака, 

потребно је код 

ученика развијати 

способност уочавања 

проблема анализом 

ситуације задате 

сликом, табелом или 

графиком 

(стубичастим 

дијаграмом и 

сликовним 

дијаграмом у коме 

један симбол може 

представљати више 

од једног објекта). У 

овим примерима, од 

посебног значаја је 

селекција значајних 

информација за 

решавање проблема 

и уочавање односа 



између познатих и 

непознатих 

компоненти. Бирање 

задатака у складу са 

принципом 

поступности 

оснажиће ученике у 

решавању проблема 

у којима је критичан 

корак формирање 

математичког записа 

(израза или 

једначине) на основу 

проблемске 

ситуације. Усмено и 

писмено 

образлагање 

поступка решавања 

задатка помаже 

ученицима у 

развијању 

способности 

математичко 

логичког резоновања 

и математичке 

комуникације. Даље 

се развија појам 

разломка, увођењем 

разломака облика   n 

/m (m≤n≤10) 

У оквиру бављења 

разломцима ученици 

анализирају и 



креирају визуелне 

представе разломака 

и упоређују 

разломке са истим 

имениоцем. Бољем 

разумевању појма 

разломка доприносе 

практичне 

активности деобе и 

спајања, лепљења и 

сечења погодног 

дидактичког 

материјала. Уводи се 

децимални запис 

броја у контексту 

мерења дужине, при 

чему се бирају 

искључиво случајеви 

где је резултат 

децимални број са 

једном децималом. 

Скуп римских 

цифара се проширује 

цифрама D и M чиме 

се омогућава 

записивање бројева 

до 1000 римским 

цифрама. Пре 

увођења нових 

цифара потребно је 

обновити римске 

цифре из претходног 

разреда и концепт 



записивања и читања 

бројева записаних 

римским цифрама. 

Увођењем ове две 

цифре, заокружује се 

целина и ученици ће, 

када упознају 

бројеве веће од 1000, 

бити у стању да 

користе римске 

цифре и за 

записивање година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узајамни положаји правих 

(паралелне праве и праве које 

се секу). Угао, врсте углова. 

Троугао, врсте троуглова. 

Кружница и круг. 

Правоугаоник и квадрат. 

Обим троугла, квадрата и 

правоугаоника. Цртање 

паралелних и нормалних 

правих помоћу лењира. 

Конструкције троугла и 

кружнице. Пресликавање 

геометријских фигура на 

квадратној мрежи. 

Геометрија У трећем 

разреду наставља се 

упознавање 

геометријских 

фигура у равни и 

њихових својстава, 

развој перцепције 

простора и 

просторног 

резоновања. 

Бављење 

геометријским 

садржајима у трећем 

разреду ослања се на 

до тада већ уведене 

појмове. 

Анализирају се и 

црта паралелне и нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат;  -

конструише троугао и круг;  -именује 

елементе угла, правоугаоника, 

квадрата, троугла и круга;   

-разликује врсте углова и троуглова;   

-одреди обим правоугаоника, 

квадрата и троугла, применом 

обрасца;   

-опише особине правоугаоника и 

квадрата;   

-преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи на 

основу задатог упутства;   



 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цртежом 

представљају 

узајамни положаји 

правих: паралелне 

праве и праве које се 

секу. Паралелне 

праве ученици 

цртају помоћу 

лењира и 

троугаоника или два 

троугаоника. 

Посматрањем 

модела углова 

уочава се да угао 

образују две 

полуправе са 

заједничком 

почетном тачком. 

Анализирањем већ 

упознатих 

геометријских 

фигура ученици 

уочавају различите 

углове. Уводе се 

термини теме и крак, 

као и одговарајуће 

ознаке везане за угао 

(А, Аа, ∢аАb, 

∢BАC). Увођење 

појма правог угла 

започиње 

анализирањем 

односа између 

-користи геометријски прибор и 

софтверске алате за цртање;   

-чита, упореди и претвара јединице 

за мерење дужине, масе, запремине 

течности и времена;   

-упореди величине (дужина, маса, 

запремина течности и време);  - 

-измери површину геометријске 

фигуре задатом мером 

(правоугаоником, квадратом и 

троуглом); 

 

 



хоризонталних и 

вертикалних 

положаја објеката у 

окружењу, 

посматрањем 

правоугаоника и 

квадратне мреже. 

Нормални положај 

правих уводи се 

преко појма правог 

угла. Прав угао, 

односно нормалне 

праве ученици 

цртају помоћу 

лењира и 

троугаоника или два 

троугаоника. 

Кружница се уводи 

као затворена крива 

линија чије су све 

тачке једнако 

удаљене од једне 

тачке – центра 

кружнице. Круг се 

описује као равна 

фигура ограничена 

кружницом. Уводе 

се термини центар, 

полупречник и 

пречник, као и 

одговарајуће ознаке 

за центар и 

полупречник. 



Ученици 

кружницу/круг 

конструишу 

шестаром и увиђају 

да су круг и 

кружница одређени 

центром и 

полупречником. 

Ученици су у 

претходним 

разредима 

класификовали и 

цртали геометријске 

фигуре (троугао, 

квадрат, 

правоугаоник). У 

трећем разреду 

анализирају се 

основна својства 

упознатих 

геометријских 

фигура (број 

страница, дужина 

страница, 

подударност и 

паралелност 

страница, врсте 

углова) и групишу у 

односу на уочена 

својства. Упознаје се 

класификација врста 

троуглова према 

дужинама страница. 



Цртају се квадрат и 

правоугаоник и 

конструише троугао 

када су познате 

дужине свих 

страница. Ученици 

се подстичу да 

откривају формуле. 

Обим геометријских 

фигура (троугла, 

квадрата, 

правоугаоника) се 

одређује са и без 

формула. 

Пресликавају се 

једноставне 

геометријске фигуре 

на квадратној мрежи 

или тачкастој мрежи 

симетрично у односу 

на дату праву, 

померањем у 

одређеном смеру за 

дату дужину или на 

основу задатог 

визуелног упутства. 

Активности које 

подстичу развој 

геометријског 

мишљења су: 

посматрање, 

прављење модела, 

цртање, склапање и 



растављање делова 

фигуре. Ове 

активности помажу 

ученицима да уоче 

својства фигура и 

просторне односе. 

Код конструкција и 

цртања је важно 

подстицати 

прецизност. 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење масе (kg, g, t). 

Мерење времена (деценија, 

век, секунд). Мерење дужине 

(mm, km). Мерење запремине 

течности (l, dl, cl, ml, hl). 

Мерење површине 

геометријских фигура 

задатом мером. 

- Мерење и мере У 

оквиру ове теме 

упознају се 

стандардне мерне 

јединице за мерење 

масе (kg, g, t), 

времена (деценија, 

век, секунд), дужине 

(mm, km) и 

запремине течности 

(l, dl, cl, ml, hl). За 

усвајање основних 

знања о мерама и 

јединицама мере 

потребно је 

користити очигледна 

средства и давати 

ученицима да 

процењују и мере 

различите предмете 

из окружења. Важно 

је да ученици 

овладају 

- примењује концепт мерења у 

једноставним реалним ситуацијама. 



претварањем мерних 

јединица из већих у 

мање и обрнуто, као 

и претварањем 

вишеименованих у 

једноименоване и 

обрнуто. Ученици се 

упознају са 

концептом мерења 

површине 

геометријских 

фигура без увођења 

стандардних једница 

за мерење површине. 

Са ученицима се 

решавају 

једноставнији 

проблеми у којима је 

потребно поплочати 

одређену површину 

различитим задатим 

геометријским 

фигурама 

(правоугаоник, 

квадрат и 

троугао).Задаци у 

реалном контексту 

основа су за 

бављење овим 

садржајима. 

Вишеименовани 

бројеви као резултат 

мерења дужине 



пружају контекст за 

увођење децималног 

записа броја, при 

чему се раде само 

случајеви записа са 

једним децималним 

местом. Полази се од 

сазнања да је 

дециметар десети 

део метра и да се 

зато може записати 

да је 1 dm = 0,1 m. 

 

Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, правоугаоник, квадрат, 

угао, паралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и неједначине, мерење дужине, масе, времена и запремине 

течности. 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Годишњи фонд наставних часова:  72 обрада  

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему.  

 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик ,Ликовна култура, Музичка култура, Физичко и здравствено васпитање, ,Математика, Пројактна настава 

 

Уџбеници: 



1. Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе, Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак,Нови 

Логос 

2. Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе,  Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак, 

Нови Логос 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

МОЈ КРАЈ 

1. Природа, човек, друштво 

Облици рељефа: узвишења 

(подножје, стране, обронци, 

врх), равнице и удубљења. 

Рељеф у мом крају. 

Површинске воде: река и 

њене притоке (лева и десна 

обала); бара и језеро. 

Површинске воде у мом 

краја. Групе људи: 

становници и народи краја 

(права и обавезе; обичаји; 

суживот). Производне и 

непроизводне делатности и 

њихова међузависност. Село 

и град, њихова повезаност, 

зависност и 

међуусловљеност. Значај и 

улога саобраћаја. Путнички, 

теретни и информациони 

саобраћај. Безбедно 

понашање ученика на 

саобраћајницама у крају. 

Опрема за безбедну вожњу 

Тема Природа, 

човек, друштво бави 

се узајамним 

дејством природних 

и друштвених 

фактора у окружењу. 

У том смислу креће 

се од облика рељефа 

и површинских вода 

у крају. Ови појмови 

су познати 

ученицима из 

претходних разреда, 

али се сада изучавају 

у ширем простору, 

уз додавање нових 

сегмената који се 

односе на елементе 

узвишења (подножје, 

стране, обронци, 

врх) и одређивање 

десне и леве обале 

текућих вода у циљу 

идентификује облике рељефа и 

површинских вода у свом крају;  

– одреди положај задатог објекта у 

односу на истакнуте облике рељефа и 

површинске воде у свом крају;  

– илуструје примерима како рељеф и 

површинске воде утичу на живот 

људи у крају;  

– примени правила друштвено 

прихватљивог понашања поштујући 

права, обавезе и различитости међу 

људима;  

– повеже различита занимања и 

делатности са потребама људи у 

крају у коме живи;  

– повеже врсте и значај саобраћаја у 

свом крају са потребама људи; 

 – примени правила безбедног 

понашања у саобраћају;  



ролера, тротинета и бицикла. 

Течно, гасовито и чврсто 

стање воде. Кружење воде у 

природи. Промене при 

загревању и хлађењу ваздуха 

(промена температуре, 

запремина и кретање 

ваздуха). Мерење 

температуре воде,ваздуха и 

тела. Услови за живот, ланац 

исхране и међусобни утицаји 

у животним 

заједницама:  Копнене 

животне заједнице: шуме, 

ливаде и пашњаци;  Водене 

животне заједнице: баре, 

језера и реке. Култивисане 

животне заједнице: воћњаци, 

повртњаци, њиве и паркови. 

Значај и заштита земљишта и 

копнених животних 

заједница. Значај и заштита 

вода и водених животних 

заједница. Животне 

заједнице у мом крају и 

човеков однос према њима. 

Начини преношења и мере 

заштите од заразних болести 

(грип, заразна жутица, 

варичеле) и болести које 

преносе животиње (крпељи, 

вашке). 

оријентације у 

простору. Кроз 

исходе учења и 

препоручене 

садржаје јасно је 

видљива потреба 

разматрања утицаја 

географских фактора 

на начин живота 

људи (људи су се 

насељавали тамо где 

су имали повољне 

географске услове, 

плодно земљиште и 

воду, правили су 

утврђења на 

узвишењима и сл.). 

Специфичност краја 

чине и групе људи 

који у њему живе 

(становници и 

народи краја). У том 

смислу наставља се 

разматрање 

дуализма права и 

обавеза, али сада 

становника краја, уз 

упознавање обичаја 

других народа у 

крају, а све у циљу 

хармоничног 

суживота. 

Разматрања започета 

– разликује чврсто, течно и гасовито 

стање воде у природи и 

свакодневном животу;  

– повеже температурне промене са 

променама запремине и кретања 

ваздуха;  

– очита вредности температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу 

термометра;  

– прикаже везе међу живим бићима у 

различитим животним заједницама 

помоћу ланаца исхране; – илуструје 

примерима одговоран и неодговоран 

однос човека према животној 

средини;  

– примени поступке (мере) заштите 

од заразних болести;  

 



 у другом разреду 

кроз типологију 

насеља (село, град), 

сада се настављају 

разматрањем 

повезаности села и 

града, њихове 

зависности и 

међуусловљености 

кроз различите 

послове којима се 

баве становници у 

насељима краја. Ово 

представља и основу 

за прво груписање 

сличних послова 

(којима се 

задовољавају 

животне потребе 

људи у крају) у 

делатности 

(пољопривреда, 

образовање, 

здравство и сл.). У 

контексту поменутих 

делатности уводи се 

и појам сабраћаја и 

његове улоге у 

превозу путника и 

терета, односно 

преносу 

информација. И 

даље се ради на 



оспособљавање 

ученика за безбедно 

учешће у саобраћају 

(на саобраћајницама 

у крају). Садржаји о 

својствима воде 

проширују се на 

различита агрегатна 

стања ове течности, 

као и на упознавање 

ученика са процесом 

који обједињује сва 

три стања воде – 

кружењем воде у 

природи. Разматрају 

се и промене које 

настају при 

загревању и хлађењу 

још једног елемента 

неживе природе – 

ваздуха. У том 

смислу, путем 

једноставних 

практичних 

активности ученици 

уочавају да се ваздух 

на топлоти шири, а 

на хладноћи сабија 

(промена 

запремине), што у 

природи доводи до 

кретања ваздуха, 

односно ветра. 



Услови за живот 

(сунце, вода, ваздух 

и земљиште) сада се 

уводе у новом 

контексту, као 

специфични услови 

за живот у животним 

заједницама 

(копненим и 

воденим). Уводи се 

појам ланац исхране 

као основни однос 

међу живим бићима 

у животним 

заједницама, 

ослањајући се на 

сазнања из другог 

разреда о подели 

животиња према 

начину исхране. 

Посебну пажњу 

треба дати животним 

заједницама 

специфичним за крај 

у коме ученици 

живе, као и њиховој 

заштити. Садржаји о 

човеку, односно о 

људском телу сада 

се односе на 

уобичајене заразне 

болести деце (грип, 

заразна жутица, 



варичеле) које се 

лако шире у 

колективу, као и 

болести које преносе 

животиње (крпељи, 

вашке). Акценат је 

на упознавању 

ученика са основним 

мерама заштите 

против ових болести 

и одговорном односу 

према сопственом 

здрављу и здрављу 

људи из окружења 

(на пример, не треба 

долазити у школу 

уколико смо болесни 

ради сопственог 

здравља и очувања 

здравља осталих 

ученика и 

запослених у 

школи). 

 

 

2. Оријентација у простору и 

времену 

 

Главне стране света. 

Умањено приказивање 

објеката и приказивање из 

,,птичије'' перспективе. План 

насеља. Географска карта 

Републике Србије: 

картографске боје, 

картографски знаци). Мој 

Тема Оријентација у 

простору и времену 

односи се на 

оспособљавање 

ученика за 

оријентацију у 

простору и 

надовезује са на 

- се оријентише у простору помоћу 

компаса и оријентира из 

природе/окружења;  

– опише пут којим се може стићи од 

једне до друге тачке помоћу плана 

насеља;  



крај на географској карти 

Републике Србије. 

Временске одреднице (датум, 

година, деценија и век). 

начине оријентисања 

из прва два разреда 

(оријентација у 

насељу помоћу 

карактеристичних 

објеката и адресе). У 

трећем разреду 

уводи се 

оријентација помоћу 

главних страна 

света. Акценат је на 

оспособљавању 

ученика да одреде 

стране света помоћу 

компаса, Сунца и 

оријентира из 

природе/окружења 

(маховине, годови на 

пању, цркве и сл.) у 

складу са оним што 

је доступно у 

окружењу у коме 

ученик живи. 

Препоручљиво је да 

ученици спознају 

простор 

непосредним 

посматрањем, 

шетњом по насељу и 

околини или 

кретањем превозним 

средствима, односно 

да се ови исходи 

– идентификује географске објекте у 

свом крају користећи географску 

карту Републике Србије;  

 

 

 



учења и настави 

садржаји реализују у 

ванучионичком 

окружењу. У трећем 

разреду започиње 

процес 

картографског 

описмењавања. 

Оспособљавање 

ученика да разумеју 

информације 

приказане на 

географској карти 

засновано је на три 

изазова које је 

потребно превазићи: 

– однос величине 

простора на карти у 

односу на величину 

реалног простора – 

на географској карти 

приказ реалног 

простора је 

вишеструко умањен; 

– перспектива из 

које су приказани 

објекти на 

географској карти 

(,,птичија 

перспектива''); – 

овладавање новим 

,,језиком'' кроз 

разумевање значења 



боја и симбола 

помоћу којих су 

приказани реални 

географски објекти 

на карти. Да би 

лакше разумели како 

се објекти приказују 

на карти, 

препоручљиво је 

помоћу једноставних 

активности показати 

шта је умањено 

приказивање 

објеката и 

приказивање из 

,,птичије'' 

перспективе. 

Потреба за 

умањењем површина 

које се преносе на 

папир је блиска 

ученицима, јер на 

цртежима на којима 

приказују, на 

пример, природу у 

јесен умањују 

природне величине 

(бића, предмете...) до 

величине формата 

папира. У том 

смислу, а у складу и 

са оним што се ради 

на Математици, 



учитељ може 

планирати умањено 

приказивање 

предмета правилних 

облика из 

непосредног 

окружења ученика у 

размери 1:10 (на 

пример, школска 

клупа је димензија 

120Х60 cm, када је 

умањимо 10 пута, 

ученици у свескама 

цртају правоугаоник 

димензија 12Х6 cm). 

На сличан начин, 

али на папиру већег 

формата може се 

представити план 

учионице. 

Препоручљиво је за 

ове активности 

изабрати такве 

предмете које 

ученици могу 

посматрати ,,одозго“ 

како би стекли увид, 

на пример, зашто 

школска клупа на 

умањеном приказу 

учионице има изглед 

правоугаоника, резач 

у облику ваљка има 



изглед круга и сл. На 

сличан начин може 

се израдити макета 

насеља а затим је 

ученици могу 

посматрати ( и 

фотографисати) из 

,,птичије 

перспективе'' како би 

уочили како из 

ваздуха изгледа то 

насеље, а затим се та 

фотографија може 

лако ,,превести'' у 

скицу плана тог 

насеља. Уколико 

постоје техничке 

могућности, за 

приказивање 

познатог окружења 

из различитих 

перспектива (реални, 

фотографски приказ, 

картографски 

приказ) може 

послужити 

апликација Google 

Maps. Прва карта са 

којом се ученици 

сусрећу је план 

насеља у коме они 

живе. Креће се од 

оспособљавања 



ученика да пронађу 

улицу или објекат на 

плану насеља, опишу 

пут којим се може 

стићи од једне до 

друге тачке помоћу 

плана насеља, што 

ће у будућности 

довести до крајњег 

циља – оријентисања 

помоћу плана 

насеља тако да се 

дође од једне до 

друге локације у 

насељу. Након плана 

насеља, ученици су 

спремни да разумеју 

апстрактнији приказ 

(често потпуно 

непознатог) 

простора, односно 

општегеографску 

карту. У трећем 

разреду креће се од 

посматрања краја у 

коме ученик живи на 

географској карти 

Србије. Дакле, 

полазиште је 

простор који је 

ученицима познат, 

па они могу да 

успоставе везу 



између опаженог 

окружења и његовог 

графичког приказа 

на географској 

карти. 

Оспособљавање 

ученика да разумеју 

географски карту 

подразумева сусрет 

ученика са трећим 

изазовом – значењем 

картографских боја 

(облици рељефа и 

површинске воде) и 

картографских 

знакова. Није 

потребно 

оптерећивати 

ученике учењем 

напамет изгледа и 

значења 

картографских 

знакова, већ је 

препоручљиво 

користити легенду у 

функцији трагања за 

њиховим значењем. 

Методички приступ 

географској карти 

треба да се креће у 

правцу третирања 

карте као извора 

информација, а не да 



карта буде место на 

коме ученици само 

показују задате 

географске појмове. 

У том смислу се 

ученику може 

задати, на пример, да 

помоћу географске 

карте одреди 

положај свога краја у 

Србији у односу на 

главни град 

Републике Србије. 

Када ученик наводи 

шта све може да 

сазна о одређеном 

простору 

посматрајући 

географску карту тог 

простора и легенду 

која се на њој 

налази, треба га 

подстицати да у том 

приказу користе и 

знања о странама 

света. Увођење 

временских 

одредница 

надовезује се на оне 

које су већ уведене у 

прва два разреда и 

проширује се новим 

одредницама – 



деценија и век. Као и 

у претходним 

разредима, нове 

временске јединице 

уводе се тако да се 

мањом (већ 

познатом) мерном 

јединицом 

објашњава већа 

(нова) мерна 

јединица. Ученике 

треба стављати у 

ситуацију да користе 

наведене временске 

одреднице (посебно 

годину, деценију и 

век) у свакодневним 

ситуацијама и 

приликом описивања 

догађаја из 

прошлости.  

 

3. Прошлост 

 

Историјски извори 

(материјални, писани и 

усмени). Садашњост, 

прошлост, будућност: 

догађаји, људи и промене у 

мом крају. Породична 

прошлост (преци и потомци) 

и знаменити људи краја. 

Начин живота данас и у 

прошлости – занимања, 

Тема Прошлост 

започиње у трећем 

разреду увођењем 

историјских извора 

као основних извора 

сазнања о 

прошлости. У том 

смислу, увођење 

поделе историјских 

извора (материјални, 

-користи временске одреднице 

(година, деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из 

прошлости; 

 – прикупи и представи податке о 

прошлости породице и краја; – 

представи резултате истраживања 

(писано, усмено, помоћу ленте 



одевање, исхрана, дечије 

игре. 

писани и усмени) 

није само себи циљ, 

већ указује на 

различите изворе 

информација о 

прошлим временима. 

Ученици упознају 

историјске изворе и 

истражују теме из 

породичне и 

прошлости краја за 

које су 

заинтересовани. 

Када је реч о 

породичној 

прошлости, продукт 

истраживања може 

да буде приказ 

породичног стабла, 

уз увођење значења 

појмова преци и 

потомци. У том 

смислу, ученик 

користећи 

породично стабло 

описује ближе 

чланове породице из 

,,угла'' предака и 

потомака (Мој деда 

је предак мог тате. 

Тата је дедин 

потомак. Ја сам 

татин, мамин, бабин, 

времена, Power Point презентацијом 

и/или цртежом и др);  

– повеже резултате рада са уложеним 

трудом. 

 



дедин потомак). 

Прошлост краја се 

истражује у односу 

на специфичности 

краја у коме ученици 

живе, на значајне 

догађаје за 

становнике тог краја 

(о којима често 

сведоче и 

споменици), и 

знамените људе који 

су рођени или 

живели у том крају. 

Истражују се 

ученицима блиске и 

релевантне теме из 

свакодневног живота 

(на пример, 

занимања људи у 

крају, одевање, 

исхрана, дечије игре) 

уз стално поређење 

начина живота у 

прошлости и 

садашњости (као 

ученицима блиске и 

познате). Није 

потребно да се 

истраже сви 

наведени аспекти 

свакодневног живота 

него они за које су 



ученици највише 

заинтересовани и за 

које постоје 

доступни историјски 

извори примерени 

ученицима овог 

узраста. Податке 

прикупљене малим 

историјским 

истраживањима 

ученик може да 

представи на неки од 

начина које одабере 

(усмено, помоћу 

ленте времена, 

породичног стабла, 

презентације, 

постера...). 

4. Кретање 

Кретање тела по путањи 

(правилинијско и 

криволинијско). Утицај 

јачине деловања на пређено 

растојање тела. Дејство 

Земљине теже – падање тела. 

Утицај облика тела на брзину 

падања. Извори светлости 

(природни и вештачки). Како 

настаје сенка – облик и 

величина сенке. Кретање 

производи звук: треперење 

затегнуте жице, гласних 

жица; различити звуци у 

природи. Звук као 

-  

Тема Кретање 

представља сегмет о 

коме ученици имају 

богато искуство, а 

задатак наставника 

је да та 

несистематизована, 

искуствена знања 

буду структурисана 

и освешћена и да 

омогуће ученику 

боље спознавање 

света који их 

– повеже јачину деловања на тело са 

његовим пређеним растојањем; 

 – доводи у везу брзину падања тела 

са његовим обликом; 

 – разликује природне и вештачке 

изворе светлости;  

– повеже промену величине и 

положаја сенке са променом 

положаја извора светлости;  

– повеже промену јачине звука са 

променом удаљености од његовог 

извора;  



информација. Заштита од 

буке. 

 

окружује. Ученици 

препознају и наводе 

примере за 

различите облике 

кретања тела према 

њиховој путањи – 

праволинијско и 

криволинијско. 

Истраживање 

утицаја јачине 

деловања на пређено 

растојање тела 

природно се 

реализује кроз 

практичну активност 

(експеримент). 

Утицај јачине 

деловања разматра 

се кроз удаљеност 

коју тела прелазе 

(као и у другом 

разреду), при чему је 

пожељно укључити 

не само процену 

растојања, већ и 

њено прецизно 

мерење уз 

коришћење мерних 

јединица за дужину 

које су уведене у 

математици у другом 

разреду. Уводи се и 

падање као 

 



специфичан начин 

кретања тела 

условљен дејством 

Земљине теже, чему 

се приступа 

феноменолошки, без 

улажења у детаљнија 

објашњења. Посебну 

пажњу потребно је 

обратити на 

испитивање утицаја 

облика тела на 

брзину падања 

практичним 

проверавањем 

брзине падања два 

тела који имају све 

исте карактеристике 

(материјал, маса), 

осим облика (на 

пример, згужван и 

исправљен папир). 

Још један аспект 

кретања 

представљају 

садржаји о светлости 

и звуку. Светлост се 

изучава из два 

аспекта: извори 

светлости (природни 

и вештачки) и сенка 

(облик и величина 

сенке). Ученици 



треба да разликују 

природне и вештачке 

изворе светлости, 

као и да путем 

практичне 

активности уоче 

повезаност промене 

величине и положаја 

сенке са променом 

положаја извора 

светлости 

(природног или 

вештачког). Такође, 

ученици се упознају 

са различитим 

изворима чијим 

покретањем 

(треперењем) настаје 

звук – треперење 

затегнуте жице, 

гласних жица; 

различити звуци у 

природи (звук 

инсеката, фијукање 

ветра и сл.). Звукови 

се истражују из два 

аспекта – 

информативног (на 

основу звука знамо 

од кога/чега потиче 

и оријентишемо се 

на основу те 

информације) и 



безбедносног (звуци 

који упозоравају, 

заштита од буке). 

Пожељно је 

организовати 

практичне 

активности (огледе) 

којима се доказује да 

се јачина звука мења 

са променом 

удаљености од 

извора звука, што је 

посебно важно из 

безбедносних 

разлога. 

5. Материјали 

Промене материјала: 

повратне (истезање, 

савијање, ширење/скупљање; 

испаравање, кондензовање, 

топљење/очвршћавање) и 

неповратне (сагоревање, 

рђање). Сличности и разлике 

међу течностима (вода, уље, 

детерџент за прање судова, 

мед, млеко, сок од лимуна). 

Вода и друге течности као 

растварачи. Зависност брзине 

растварања од уситњености 

материјала, температуре 

течности и мешања. 

Топлотна проводљивост 

материјала. Ваздух као 

топлотни изолатор у природи 

 

Исходи учења и 

садржаји који се 

односе на промене 

материјала 

фокусирани су на 

уочавање повратних 

(истезање, савијање, 

ширење/скупљање; 

испаравање, 

кондензовање, 

топљење/очвршћава

ње) и неповратних 

(сагоревање, рђање) 

промена материјала. 

Наведене промене не 

треба учити напамет 

разликује повратне и неповратне 

промене материјала; 

уочи сличности и разлике међу 

течностима – тече, променљивост 

облика; провидност, боја, густина;  

– одабере материјале који по 

топлотној проводљивости највише 

одговарају употреби у свакодневном 

животу; 

 – објасни како рециклажа помаже 

очувању природе; 

 – изведе једноставне 

огледе/експерименте и повеже 

резултат са објашњењем/закључком; 

– сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима;  



и свакодневном животу 

(крзно и перје; слојевито 

облачење, вунене рукавице, 

грађевински блокови, 

термосбоца). Значај 

рециклаже. Разврставање 

отпада од пластике, стакла, 

папира, метала. Рационална 

потрошња. Међусобни утицај 

човека и окружења (начин на 

који човек мења окружење), 

утицај на здравље и живот 

кроз правила понашања који 

доприносе одрживом развоју. 

 

већ подстаћи 

ученике да их уоче у 

свакодневном 

животу и/или 

помоћу огледа. 

Разликовање 

неповратних од 

повратних промена 

материјала своди се 

на настајање или 

ненастајање 

материјала који 

имају другачија 

својства након 

механичког или 

топлотног деловања. 

У прва два разреда 

једина течност која 

је изучавана била је 

вода. Сада се уводи 

први општији појам 

– течност. Приликом 

практичног 

истраживања 

користе се течности 

које су безбедне за 

ученика и лако 

доступне (вода, уље, 

детерџент за прање 

судова, мед, млеко, 

сок од лимуна). У 

овом смислу, у 

фокусу је уочавање 

 



сличности и разлика 

између воде и 

других течности 

(тече, променљивост 

облика; провидност, 

боја, густина). 

Посебно се 

истражује својство 

течности као 

растварача. Путем 

експеримента 

испитује се 

зависност брзине 

растварања од 

уситњености 

материјала, 

температуре 

течности и мешања. 

Ову активност 

најлакше је урадити 

на примеру воде. 

Топлотна 

проводљивост 

материјала 

представља нови 

аспект изучавања 

материјала. На 

примеру 

свакодневних 

активности и 

претходних 

искустава, ученици 

класификују и 



бирају материјале 

који по топлотној 

проводљивости 

највише одговарају 

одређеној употреби 

(металне шерпе за 

кување, дрвене 

клупе за седење у 

парку и сл). У овом 

смислу, разматра се 

и ваздух као 

топлотни изолатор у 

природи и 

свакодневном 

животу (крзно и 

перје животиња; 

слојевито облачење, 

вунене рукавице, 

грађевински 

блокови, термос-

боца). Исходи учења 

и садржаји о 

материјалима 

завршавају се 

упознавањем 

ученика са значајем 

рециклаже, као и 

потребом 

разврставања отпада 

од пластике, стакла, 

папира и метала. У 

складу са овим, 

повезана је и 



проблематика 

рационалне 

потрошње 

материјала и 

предмета која 

подразумева 

подстицање ученика 

да дају предност 

употреби: производа 

који се вишеструко 

користе у односу на 

производе за 

једнократну 

употребу, као и 

рециклираних и 

производа који могу 

да се рециклирају. 

Проблематика 

одрживог развоја 

приметна је и кроз 

указивање на 

међусобне утицаје 

човека и окружења 

кад год је то могуће 

и актуелно у 

конкретним 

условима у којима се 

реализује настава. 

Пуно разумевање 

концепта одрживог 

развоја могуће је тек 

на каснијем узрасту 

ученика, али је 



потребно да се 

континуирано 

развија, и то не само 

на нивоу знања, већ 

првенствено на 

нивоу развијања 

вредности, ставова и 

навика. На тај начин 

се утиче на развој 

ставова важних за 

опстанак и 

будућност. 

Приликом изучавања 

природних и 

друштвених 

феномена нужно је и 

даље примењивати 

истраживачки 

приступ и 

оспособљавати 

ученике за различите 

начине прикупљања 

података о 

окружењу, њихову 

анализу, сврставање 

у групе и категорије 

по различитим 

карактеристикама, 

вођење белешки и 

закључивање. 

Учествовање у 

једноставним 

огледима/експериме



нтима који се 

реализују на основу 

упутства – 

индивидуално, у 

пару или групи, 

усложњава се кроз 

повезивање 

резултата 

огледа/експеримета 

са објашњењем или 

закључком. Значајно 

је радити на 

оспособљавању 

ученика да јасно 

презентује резултате 

својих истраживања 

на начин који је 

примерен проблему 

који се истражује и 

интересовању 

ученика (писано, 

усмено, помоћу 

ленте времена, Power 

Point презентацијом 

и/или цртежом и др). 

 

Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, прошлост краја, кретање, 

материјали. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставних часова:  108 

Циљ 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. 

 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура, Математика, Дигитални свет 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1.ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ Основни садржаји  При планирању 

вежбања у 

− примени једноставнe, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 



Вежбе за развој снаге са и без 

реквизита. Вежбе за развој 

покретљивости са и без 

реквизита. Вежбе за развој 

аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине и 

експлозивне снаге. Вежбе за 

развој координације. 

Примена националне 

батерије тестова за праћење 

физичког развоја и 

моторичких способности. 

припремној фази 

часа, треба узети у 

обзир утицај 

наставне теме на 

физичке 

способности ученика 

и применити вежбе 

чији делови 

биомеханичке 

структуре одговарају 

основном задатку 

главне фазе часа и 

служе за обучавање 

и увежбавање 

конкретног задатка. 

Методе вежбања 

које се примењују у 

настави су тренажне 

методе 

(континуирани, 

понављајући метод), 

прилагођене 

узрасним 

карактеристикама 

ученика. У раду са 

ученицима треба 

примењивати 

диференциране 

облике рада, 

дозирати вежбања у 

складу са њиховим 

могућностима и 

примењивати 

обликовања); − правилно изводи 

вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; − комбинује 

усвојене моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; − одржава 

равнотежу у различитим кретањима; 

− коригује сопствено држања тела на 

основу савета наставника; − 

правилно држи тело; − правилно 

подиже, носи и спушта терет; − 

изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; − изведе дечји и 

народни плес; − користи 

терминологију вежбања; − поштује 

правила понашања на 

вежбалиштима; − поштује мере 

безбедности током вежбања; − 

одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

 



одговарајућу 

терминологију 

вежби. Време 

извођења вежби и 

број понављања 

задају се групама 

ученика или 

појединцима у 

складу са њиховим 

способностима, 

водећи рачуна о 

постизању што веће 

радне ефикасности и 

оптимализацији 

интензитета рада. 

Препоручени начини 

рада за развој 

физичких 

способности 

ученика. 1. Развој 

снаге: - без и са 

реквизитима, - на 

справама и уз помоћ 

справа. 2. Развој 

покретљивости: - без 

и са реквизитима, - 

уз коришћење 

справа. 3. Развој 

издржљивости: - 

трчање, - 

елементарне игре, - 

вежбање уз музику, - 

плес. 4. Развој 



координације: - 

извођење 

координационих 

вежби у различитом 

ритму и 

променљивим 

условима. 5. Развој 

брзине: - вежбе 

изводити 

максималном 

брзином из 

различитих почетних 

положаја на 

одређени знак – 

старт из различитих 

положаја; - трчање 

са убрзањем; - 

штафетне игре. За 

ученике који из 

здравствених разлога 

изводе посебно 

одабране вежбе, 

потребно је 

обезбедити посебно 

место за вежбање. 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Атлетика 

 

 

Техника трчања. Истрајно 

трчање. Скок удаљ згрчном 

техником. Бацање лоптице из 

Поновити различите 

варијанте ходања и 

трчања из 

претходних разреда. 

Трчање уз правилно 

постављање стопала 

и правилан рад руку, 

са подизањем 

−− изведе кретања, вежбе и саставе 

уз музичку пратњу; − изведе дечји и 

народни плес; − користи 

терминологију вежбања; − поштује 

правила понашања на 

вежбалиштима; − поштује мере 

безбедности током вежбања; − 



 

 

 

 

 

Спортска гимнастика 

 

 

 

 

 

Основе тимских, спортских и 

елементарних игара 

 

 

Плес и ритимика 

 

 

 

 

Пливање 

залета. Скок увис 

прекорачном техником. 

 

 

Вежбе на тлу: вежбе и 

комбинације. Прескоци и 

скокови. Вежбе у вису, вежбе 

у упору и вежбе и вежбе 

променама висова и упора. 

Вежбе равнотеже на 

шведској клупи и ниској 

греди 

 

Између четири ватре Мини-

рукомет. Футсал – „мали 

фудбал“. 

 

 

Вежбе са вијачом. Вежбе са 

лоптом. Народно коло 

„Савила се бела лоза 

винова“. Народно коло из 

краја у којем се школа 

налази.  

 

колена, трчање 

преко препрека, 

трчање са променом 

ритма, трчање са 

променом правца и 

смера, брзо трчање 

40 m са стартом из 

различитих почетних 

положаја, 

елементарне игре са 

трчањем. 

Спринтерско 

трчање: вежбе 

технике трчања, 

(ниски скип, високи 

скип, забацивање 

потколенице, итд), 

ниски старт и фазе 

трчања. Истрајно 

трчање: вежбе 

технике кроз 

континуирано 

трчање. Скок удаљ 

основни елементи 

згрчне технике. 

Бацање лоптице у 

даљ: усвајање вежбе 

у целини. Скок увис 

прекорачном 

техником; 

Обучавање технике 

врши се у целини а 

по потреби 

одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

- примени правила игре; − навија и 

бодри учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; − прихвати 

победу и пораз као саставни део игре 

и такмичења; − уредно одлаже своје 

ствари пре и након вежбања и у 

другим ситуацијама; − правилно 

изводи и контролише покрете у 

различитим кретањима; − прати 

промене у тежини и висини код себе 

и других; − препозна здравствено 

стање када не треба да вежба; − 

примењује хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и другим 

животним ситуацијама; − уредно 

одржава простор у коме живи и 

борави; − користи здраве намирнице 

у исхрани; − повезује различита 

вежбања са њиховим утицајем на 

здравље; − препозна лепоту покрета 

у вежбању; − се придржава правила 

вежбања;  

− вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању.  

 

 



 

 

Полигони 

Прилагођавање на водену 

средину и основна обука 

пливања. 

 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима.  

рашчлањивањем на 

фазе. 

 

1. Вежбе на тлу: 

Основни 

садржаји  колут 

напред из упора 

стојећег опружених 

ногу,  колут напред 

преко препреке,  два 

повезана колута 

назад,  став на 

лопатицама „свећа“ 

– опружање и 

издржај,  мост из 

лежања на леђима уз 

помоћ,  припремне 

вежбе за вагу 

претклоном и 

заножењем,  припре

мне вежбе за став на 

шакама. Проширени 

садржаји:  комбинац

ије две и више 

савладаних вежби. 

Одељењско 

такмичење са 

задатом 

комбинацијом 

вежби. 2. Прескок –- 

специфичне 

припремне вежбе: 



Основни 

садржаји  суножни 

одскок и доскок на 

повишену 

површину,  на 

одскочној дасци 

(држећи се за руке 

помагача) узастопни 

суножни скокови,  са 

неколико корака 

залета једноножни 

одскок испред даске, 

доскок суножно на 

даску, одскок, фаза 

лета и 

доскок,  упором о 

козлић неколико 

узастопних одскока 

са подизањем кукова 

(суножно и са 

разножењем, доскок 

на даску суножно (уз 

помоћ испред и иза 

справе). Проширени 

програм:  мали 

козлић, разношка. 

Одељењско 

такмичење: суножни 

одскок и доскок на 

повишену површину. 

3. Вежбе у вису и 

упору и променама 

висова и упора 



(одређене вежбе се 

могу реализовати и 

на другим погодним 

справама, уколико су 

безбедне) Основни 

садржаји – вратило 

или двовисински 

разбој – прилагодити 

висину: наскок у вис 

предњи, померања 

улево и удесно; њих 

у вису предњем, – 

наскок у упор 

предњи на 

различитим 

справама; померања 

у упору, – дочелно 

вратило или нижа 

притка разбоја: 

узмак корацима уз 

косу површину до 

упора предњег 

активног, – 

паралелни разбој: 

упор, њих, 

предњихом упор 

разножно пред 

рукама, – дохватни 

кругови: суножним 

одривом вис узнето 

(кроз згиб – уз 

помоћ), спуст напред 

до суножног става 



(кроз згиб, уз 

помоћ). Проширени 

садржаји:  одривом 

једне ноге узмак до 

упора предњег и сп. 

зањихом саскок. 4. 

Вежбе равнотеже: 

шведска лупа и 

ниска греда Основни 

садржаји  лицем 

према клупи – греди 

бочно: залети 

одразом једне ноге 

наскок у став на 

другој нози, 

слободном 

заножити,  различит

и начини ходања: у 

успону, са згрченим 

предножењем, са 

заножењем, са 

одножењем, са 

високим 

предножењем, 

различити начини 

ходања уназад,  скок 

суножним одскоком, 

суножни доскок на 

место 

одскока,  издржаји 

на једној нози са 

различитим 

положајима 



слободне 

ноге,  окрети на 

греди усправно, у 

чучњу за 900 и 1800 

,  саскок згрчено. 

Проширени 

садржаји:  са 

шведског сандука 

кораком на високу 

греду, ходање 

корацима у складу са 

способностима 

ученика; саскок 

пруженим телом на 

високо наслагане 

струњаче (све уз 

надзор и помоћ 

наставника). 

Између четири ватре 

Предвежбе - Гађање 

лоптом у циљ (део 

зида, медицинка, 

шведски сандук, 

клупа итд) једном 

руком; Рука је у 

висини рамена или 

главе. - Хватање 

лопте обема рукама 

у наручје, на груди. 

Игра уз примену 

правила Основи 

тактике: - Кретање 

играча у пољу. - 



Пребацивање лопте 

(највише два 

пребацивања). - 

Гађање (у ноге, 

избор играча који се 

гађа, правац гађања 

у односу на положај 

саиграча и играча 

који се гађа...). 3.2. 

Мини–рукомет – 

Додавање лопте 

једном руком у 

месту и кретању. – 

Хватање лопте обема 

рукама у висини 

груди у месту и 

кретању. – Вођење 

лопте левом и 

десном руком (у 

месту и кретању). – 

Шутирање из места 

и кретања – бочни и 

чеони шут. – 

Тактика – игра 

„човек на човека“. 

3.3. Футсал – „мали 

фудбал“ – Додавање 

лопте у месту 

унутрашњим делом 

стопала. – Примање 

лопте унутрашњим 

делом стопала. – 

Додавање и примање 



лопте у кретању 

унутрашњим делом 

стопала (дупли пас). 

– Шут унутрашњим 

делом стопала. – 

Игра на два гола. – 

Вежбе са вијачом: 

њихање вијаче у 

бочној равни (једном 

и другом руком, 

обема рукама) 

напред–назад, 

кружење, отворити 

вијачу у предручењу, 

два суножна поскока 

са међупоскоком, 

два суножна поскока 

без међупоскока са 

окретањем вијаче 

напред. Зауставити 

вијачу у предручењу 

и наставити четири 

поскока са ноге на 

ногу. Поновити 

вежбе са окретањем 

вијаче уназад. – 

Вежбе са лоптом 

Кружење са лоптом 

у чеоној и бочној 

равни са обе и 

једном руком; из 

одручења зибом 

почучњем, прехват 



лопте у предручењу 

и зибом почучњем 

до одручења (лопта у 

другој руци). Бацање 

и хватање: у задатом 

ритму у месту и 

кретању, са 

почучњем, са 

окретом за 1800 . – 

Народно коло 

„Савила се бела лоза 

винова”. – Народно 

коло из краја у коме 

се школа налази. 

Наставну тему 

Пливање, реализују 

школе које за то 

имају услове у 

школи или објектима 

ван ње. Вежбе – 

Правила понашања 

на пливалишту. – 

Вежбе 

прилагођавања на 

водену средину 

(квашење делова 

тела). – Вежбе 

дисања. – Вежбе 

плутања (на леђима 

стомаку и згрчено). – 

Вежбе клизања (на 

стомаку и леђима). – 

Рад ногама у води 



(краул и леђни 

краул); – Рад рукама 

(краул и леђни краул 

са даском). – Игре у 

води. Наставу 

пливања реализује 

наставник физичког 

и здравственог 

васпитања у сарадњи 

са учитељем 

одељења.  

Полигони се 

примењују након 

неколико обрађених 

тематских целина 

(наставних тема или 

области) и 

састављају се од 

усвојених вежби у 

складу са са 

условима за 

извођење наставе.  

 

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

Основна правила: Између 

четири ватре, Мини-

рукомета и Футсала. 

Понашање према осталим 

учесницима у игри (према 

У раду са ученицима 

постепено уводити 

терминологију 

вежбања и упознати 

их са утицајем 

примењених вежби 

на организам. 

Упознати ученике са 

− прати промене у тежини и висини 

код себе и других; − препозна 

здравствено стање када не треба да 

вежба; − примењује хигијенске мере 

пре, у току и након вежбања и 

другим животним ситуацијама; − 

уредно одржава простор у коме живи 

и борави; − користи здраве 



 

 

 

Култура вежбања и играња 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено васпитање 

 

судији, играчима супротне и 

сопствене екипе). Чување и 

одржавање материјалних 

добара. Постављање, 

склањање и чување справа и 

реквизита неопходних за 

вежбање. „Ферплеј” 

(навијање, победа, пораз). 

Породица и вежбање. 

Вежбање као део дневних 

активности 

 

 

Моје срце – пулс. Дисање и 

вежбање. Хигијена простора 

за вежбање. Значај воћа и 

поврћа у исхрани. Значај 

воде за организам и вежбање. 

Поступање у случају 

повреде. 

 

основним правилима 

Минирукомета, 

Футсала, игре 

Између четири 

ватре. Подсетити 

ученике на правила 

понашања која важе 

у просторима за 

физичко вежбање 

како у школи, тако и 

ван ње. Истицати 

неопходност 

поштовања правила 

понашања током 

игре и вежбања. 

Развијање свести о 

потреби чувања 

својих и туђих 

ствари, справа и 

реквизита које 

користе. Упућивати 

ученике да 

информишу 

родитеље о вежбању 

на наставним и 

ваннаставним 

активностима. 

Указивати на значај 

вежбања и 

подстицати ученике 

на вежбање у 

слободно време. 

Навикавати ученике 

намирнице у исхрани; − повезује 

различита вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; − препозна 

лепоту покрета у вежбању; − се 

придржава правила вежбања;  

− вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању.  

 



да приликом игре 

или такмичења 

уважавају све 

учеснике у игри, 

њихова постигнућа и 

међусобне разлике. 

Моје срце – пулс На 

начин прилагођен 

ученику објаснити 

повезаност 

интензитета 

вежбања и вредности 

пулса. Мерење пулса 

на вратној артерији. 

Дисање и вежбање 

Објаснити 

ученицима значај 

правилног дисања 

током вежбања 

(пешачења, трчања, 

вежби снаге...). 

Мерење фреквенције 

дисања (мери се удах 

и издах током једног 

минута) приликом 

вежбања различитог 

интензитета. Значај 

воћа и поврћа у 

исхрани Указивати 

ученицима на значај 

редовног 

конзумирања воћа и 

поврћа ради 



нормалног 

функционисања 

организма и 

обезбеђивања 

неопходних 

хранљивих материја 

за вежбање 

(витамини и 

минерали, угљени 

хидрати...). Значај 

воде за организам и 

вежбање Истицање 

значаја воде у 

структури и 

функционисању 

организма. Упознати 

ученике са 

важношћу уношења 

воде пре, током и 

након вежбања. 

Поступање у случају 

повреде 

Препознавање 

основних врста 

повреда (посекотина, 

одеротина, ударац...) 

и указивање на 

важност 

правовременог 

обавештавања 

наставника, 

родитеља и других 



одраслих у случају 

повреде.  

Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра. 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд наставних часова:  36 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног 

односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Свет око нас, Ликовна култура, Физичко и здравствено васпитање, Математика, Дигитални свет 

 

Уџбеници:   

1. Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац, Нови Логос 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Композиције различитог 

карактера и елементи 

музичке изражајности 

(мелодијска линија, темпо, 

Током слушања 

филмске музике 

посебно треба 

обратити пажњу на 

– опише своја осећања у вези са 

слушањем музике; – примењује 

правилан начин држања тела и 

дисања при певању; – изговара 



ритам, динамика). Особине 

тона: боја (различити гласови 

и инструменти), трајање, 

јачина, тонске висине. 

Музички дијалог (хор, глас и 

хор, глас и инструмент, два 

гласа, два инструмента, један 

свирач, група свирача, 

оркестар). Различити 

жанрови везани за 

уобичајене ситуације у 

животу. Музичка прича. 

Филмска музика. Музички 

бонтон. Музика и здравље. 

Дигитализација. 

однос звук–лик и 

музика–радња 

уочавањем 

изражајних 

музичких средстава 

који су коришћени у 

тумачењу драмске 

радње и карактерних 

особина главних 

актера. Слушaњe 

музикe je aктиван 

психички прoцeс 

кojи подразумева 

eмoциoнaлни 

дoживљaј и мисaoну 

aктивнoст. 

Кoмпoзициje кoje сe 

слушajу свojим 

трajaњeм и 

сaдржajeм треба да 

oдгoвaрajу 

опажајним 

мoгућнoстимa 

учeникa. 

Композиција се први 

пут увек слуша у 

целини 

(демонстративно 

слушање), са 

унапред 

постављеним 

задатком за слушање 

музике − уочавање 

бројалице у ритму, уз покрет; – пева 

по слуху и са нотног текста песме 

различитог садржаја и расположења; 

– наведе особине тона и основне 

музичке изражајне елементе; – 

разликује инструменте по боји звука 

и изражајним могућностима; – 

повезује карактер дела са избором 

инструмента и музичким изражајним 

елементима; – препозна музичку 

тему или карактеристични мотив 

који се понавља у слушаном делу; – 

повезује почетне тонове песама– 

модела и једноставних наменских 

песама са тонском висином; 



извођачког медија: 

инструментално или 

вокално (соло, 

групно) или 

оркестарско 

музицирање. Свако 

следеће слушање 

(три до четири пута) 

је фрагментарно у 

оквиру кога се 

издвајају 

упечатљиве целине и 

анализирају носећи 

елементи музичког 

дела ‒ у случају 

литерарног садржаја 

(текстуална анализа), 

понављања, 

мелодија, темпо, 

ритам (аналитичко 

слушање). 

Повезујући 

постепено елементе 

музичког дела са 

карактером самог 

дела, ученик се 

развија у смеру 

активног слушања 

музике, а 

квалитетном 

комуникацијом 

између наставника и 

ученика долази до 



постепеног утицаја 

на развој естетске 

осетљивости, 

музичког укуса и 

интересовања и 

припремају се 

услови за развијање 

естетског 

процењивања. 

Ученичка знања из 

различитих области 

треба повезати и 

ставити у функцију 

разумевања 

слушаног дела. 

ИЗБОР 

КОМПОЗИЦИЈА ЗА 

СЛУШАЊЕ 

 Химне 1. Државна 

химна 2. 

Светосавска химна 

3. Школска химна 

Народне песме и 

традиционалне дечје 

игре Народно коло, 

Нишки вез Зелени 

се, јагодо Девојчица 

платно бели (игра) 

Еј, дуку, дуку Ми 

смо браћа терзије 

Поскакуша Немања 

Радуловић, Нишка 



бања Бора 

Дугић,Чаробна 

фрула (избор) Песме 

за децу Станојло 

Рајичић, Бумбари и 

пчеле Немачка дечја 

песма, Клепеће млин 

Традиционална 

песма из Финске, 

Пролећна песма 

Зоран Христић, Бус 

Драгана Михајловић 

Бокан, Гурманска 

песма Сунцокрети, 

Текла вода Хор 

Колибри, Писмо 

Деда Мразу 

Леонтина 

Вукомановић, Све 

што деца расту више 

Драган Лаковић, 

Нема земље 

Дембелије Хор 

Колибри, Најлепша 

мама на свету Влада 

и Гиле, Јуца и куца 

Бранко Милићевић, 

Јеж Бранко 

Милићевић, 

Успаванка Драган 

Лаковић, Бака Хор 

Колибри, Репа Миро 

Унгар, Тата ти ме 



волиш Мића и Аћим, 

Песма о одјеку 

Бранко Милићевић, 

Слатки геније 

Бранко Милићевић, 

Бранкови гусари 

Домаћи композитори 

Александар 

Обрадовић,Свита 

кроз свемир Стеван 

Ст. Мокрањац, II 

руковет Златан 

Вауда, Јежева кућа 

(дечја опера) Страни 

композитори 

Николај Римски 

Корсаков, Бумбаров 

лет Габријел Форе, 

Лептир Петар Илич 

Чајковски, Игра 

малих лабудова 

Роберт Шуман, На 

дрвеном коњу, 

Роберт Шуман, 

Дивљи јахач Петар 

Илич Чајковски, 

Валцер цвећа Камиј 

Сен-Санс, Карневал 

животиња (Лабуд, 

Антилопе, Фосили, 

Корњаче) Лудвиг 

ван Бетовен, За 

Елизу, Антонио 



Вивалди, Пролеће, 

први став Антонио 

Вивалди, Зима, 

трећи став Филмска 

музика Disney 

medley by Voca 

people 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VwnMF

gy3oz0 Мапет шоу: 

Манамана, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8N_tupP

BtWQ Cinderella,Sing 

sweet 

nightingalehttps://ww

w.youtube.com/watch

?v=XgHYCuTPl_o 

Disney's Sleeping 

Beauty,Once Upon A 

Dreamhttps://www.yo

utube.com/watch?v=1

5Z21XqNdpY 

Minions, Banana 

song, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=sFukyII

M1XI Madagascar, I 

like To Move It, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hdcTmp

vDO0I Камиј Сен-

Санс,Карневал 



животиња -Фосили, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Hlec1tm

ddHI Вивалди, 

Пролеће, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NnURk

V1Ou_w Wolfgang 

Amadeus 

Mozart,Wiegenlied 

(Lullaby), K.350 

https://www.youtube.c

om/watch?v=vXRzq_

8bJ3c МоцАрт 

група,Турски 

маршhttps://www.you

tube.com/watch?v=Uz

YGyCWeEGo Едвард 

Григ, In the hall of the 

mountain king 

(пример за нотна 

трајањаитакт) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Wk43ID

UQmTk Мапет шоу, 

Ода радости, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VnT7pT

6zCcA Мапет шоу, 

На лепом плавом 

Дунаву, 

https://www.youtube.c



om/watch?v=jd8nfEd

o59I 

2. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Дидактичке музичке игре. 

Правилaн начин певања – 

држање тела и дисање. 

Правилна дикција. Певање 

песама по слуху различитог 

садржаја и карактера Певање 

песама уз покрет. Певање 

модела и наменских песама и 

повезивање њихових 

почетних тонова у тонском 

опсегу од ха до це 2. 

Сваки аспект 

извођења музике има 

непосредан и 

драгоцен утицај на 

развој ученика. 

Извођењем музике 

активира се велики 

број когнитивних 

радњи, развија 

дугорочно памћење 

и фине моторичке 

радње. Посебну 

пажњу треба 

усмерити на 

спонтане покрете 

као одговор на 

музички доживљај. 

Бројалице су 

драгоцен музички 

садржај у настави 

музичке културе за 

развијање 

ритмичких 

способности 

ученика. Слогови 

бројалице изговарају 

се у ритму, прецизно 

и увек праћени 

одговарајућим 

покретом. Покрет 

који прати бројалицу 

– комуницира са другима кроз 

извођење традиционалних и 

музичких игара уз покрет; – свира по 

слуху и из нотног текста ритмичку и 

мелодијску пратњу;  

– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу ; – 

осмисли музички одговор на музичко 

питање; – осмисли једноставну 

мелодију на краћи задати текст; – 

изабере одговарајући музички 

садржај(од понуђених) према 

литерарном садржају; – поштује 

договорена правила понашања при 

слушању и извођењу музике; – 

коментарише своје и туђе извођење 

музике; 

 

 



представља 

извођење пулса, 

ритма или 

груписање удара. 

Учењем и извођењем 

бројалица развијају 

се ритмичке 

способности и 

припрема свирање 

на дечјим 

инструментима, због 

чега је извођење 

бројалице добра 

уводна активност 

пре учења песме или 

свирања на дечјим 

инструментима. 

Певане бројалице 

подразумевају 

мелодију малог 

обима од неколико 

тонова, па су 

погодне за почетак 

наставе и као уводна 

активност пре 

певања песама, 

уколико је садржај 

бројалице повезан са 

садржајем текста 

нове песме. 

Правилан исход 

учења бројалице 

видљив је добијањем 



ритмички 

уједначеног покрета 

целе групе.  

Певање Избор песме 

треба да буде 

примерен узрасту 

ученика и њиховим 

интересовањима 

(тематика, ритмичка 

конструкција, 

форма, артикулација 

мелодијских 

скокова, садржај, 

мелодија и ритам). 

Вежбе правилног 

држања тела, дисања 

и говорне 

артикулације треба 

да претходе 

обнављању познатих 

песама, које су опет 

садржајно и/или 

музички сличне оној 

коју ће учити. 

Певање модела и 

наменских песама и 

повезивање њихових 

почетних тонова у 

тонском опсегу од 

хадо це 2 ). Песме 

модели уче се и 

певају по слуху. 

Следећи задатак је 

слушно 

идентификовање 



почетног слога/тона. 

Тонска висина се 

пева, записује и 

свира. Пожељно је 

свирање песама 

модела. Учитељ 

обрађује песме по 

слуху у тонском 

опсегу од ха до це 2 . 

Приликом обраде 

песме из нотног 

текста обрађују се 

песме у тонском 

опсегу од це 1 до ге 

1 . Обрада песме из 

нотног текста – 

методски кораци Рад 

на песми увек 

почиње обрадом 

литерарног текста 

(мотивациони 

разговор) у оквиру 

чега ученици 

анализирају нотни 

текст и уочавају 

ознаке за такт, 

темпо, нотне 

вредности, динамику 

и друго. Обрада 

ритма: ритам се 

најпре изводи на 

неутрални слог та, уз 

обавезно тактирање 

(по деловима), након 

чега следи обрада 

ритма парлато 



(ритмичко читање). 

Након ритмичког 

читања следи обрада 

тонских висина 

(солмизацијом). 

Последњи корак 

чини певање песме 

са текстом где 

посебну пажњу 

треба обратити на 

правилну дикцију и 

инсистирати на 

изражајном певању. 

Сви наведени 

елементи 

савладавају се по 

деловима (двотакт, 

фраза), а затим 

спајају у логичну 

целину. 

Традиционалне и 

песме других народа 

и жанр овапевају се 

по слуху или нотном 

тексту у опсегу 

предвиђеном у делу 

Певање. Извођење 

ових песама упознаје 

нас са културом 

других народа и 

народности. 

Музичке игре У 

настави музичке 

културе пожељно је 

што чешће 

повезивати покрет и 



певање извођењем 

различитих врста 

музичких игара. 

Поред музичких 

игара са певањем, 

музичких игара са 

певањем уз 

инструменталну 

пратњу, 

инструменталних 

музичких игара, 

традиционалних 

музичких игара са 

певањем и без 

певања (само уз 

инструменталну 

пратњу), 

дидактичких 

музичких игара, 

музичку игру може 

да представља и 

било која песма чији 

литерарни садржај 

може да буде 

исказан покретом. 

Музичка игра се 

обрађује као песма 

по слуху, након чега 

следи усвајање 

покрета. Циљ 

извођења сваке игре 

је постизање 

уједначеног покрета 

целе групе. Група се 

формира слободним 

избором, водећи 



рачуна о броју 

ученика који чине 

групу. Сви ученици 

учествују у извођењу 

музичке игре, 

међусобним 

смењивањем група, 

све док игру не 

изведе цело 

одељење. Свирање 

Ова активност се 

реализује на дечјим 

и алтернативним 

инструментима 

(тело, предмети из 

окружења, ручни 

звончићи, 

бумвекери). Тонску 

боју инструмената 

треба повезивати са 

музичким садржајем. 

Примери ритмичке и 

мелодијске пратње 

могу бити:  извођење 

пулса (основне 

ритмичке 

јединице),  извођење 

ритма (који се 

поклапа са говорним 

ритмом бројалица и 

песама па се као 

такав једноставно 

учи по 

слуху),  груписање 

удара – различитим 

покретима и 



различитим 

изворима звука се на 

један начин изводи 

наглашена прва у 

такту, а лакшим 

покретом и слабијим 

извором звука друга, 

односно остале 

слабије наглашене у 

такту,  свирање 

једноставне 

мелодијске 

пратње,  ономатопеја 

звучних илустрација 

– специфична места 

у тексту песама могу 

се звучно 

илустровати 

адекватним 

инструментом или 

неким другим 

предметом. 

Једноставне 

композиције и 

модели за певање 

могу се и свирати. У 

извођењу 

инструменталних 

аранжмана ученике 

делити у две или 

више група. ИЗБОР 

КОМПОЗИЦИЈА ЗА 

ПЕВАЊЕ И 

СВИРАЊЕ Химне  

Државна химна  



Светосавска химна  

Школска химна 

 

 Народне песме и 

традиционалне дечје 

игре (уз певање) 

 Разгранала грана 

јоргована  

Савила се бела лоза 

винова 

 Ја посејах лубенице  

Дивна, Дивна 

 Девојчица платно 

бели/Овако се...  

У ливади под 

јасеном 

 Лепе ли су, нано  

На крај села жута 

кућа 

 Људи ликујте 

 

 Дечје песме 

 Никола Херцигоња, 

Шапутање 

 Бора Мајданац, 

Имитатори 



 Хор Колибри, 

Лептирићу, 

шаренићу  

Божидар Станчић, 

Вејавица  

Александар Кораћ, 

Питала деца медведа 

Брунда Константин 

Бабић, Гаџа 

 Александар 

Обрадовић, 

Хвалисави зечићи 

 Симеон Мишев, 

Дино Саурус 

 Никола Петин, Бере 

медвед јагоде Мирко 

Шоуц, Деда Мраз 

Мирко Шоуц, 

Сањалица маца Хор 

Колибри, Сервис за 

прање зуба Миња 

Субота, Ишли смо у 

Африку Миодраг 

Илић Бели, Здраво 

војско Вера 

Миланковић, Ми, до 

и река Вера 

Миланковић, Сирене 

Миња Субота, 

Поврћијада, Поздрав 

из Србије Јован 

Адамов, Сила ником 

није мила Бранко 



Милићевић, Чисте 

руке Бранко 

Милићевић, Лет, лет 

бубамаро  

 

Музичке игре  

Девојчица платно 

бели/Овако се коло 

игра Владимир 

Томерлин, Кукавица 

Станко 

Коруновић,Бака 

Мара Дечја песма из 

Енглеске, Шта 

радимо ујутру 

Габријела Грујић 

Жаба и жир Надежда 

Вукомановић, Буји 

паји Народна игра, 

Ми смо браћа 

терзије Владимир 

Томерлин, Брзојав 

Драган Лаковић, 

Песма о млеку 

Седморица младих, 

Јуца и куца  

 

Свирање на дечјим 

инструментима 

Народно коло, Ерско 

коло Црногорска 

народна песмаПод 

оном Џејмс 



Пјерпонт, Звончићи 

Народна песма, 

Жута кућа Станко 

Коруновић, Иду, иду 

мрави Божидар 

Станчић, Школско 

звоно 

 

 Модели  

Синоћ је куца лајала 

До, до, шта је то 

Ресаво, водо 'ладна 

Ми идемо преко 

поља Фабрика 

бомбона /Фалила ми 

се Сол ми дај Лазара 

мајка учила/грдила 

Синоћ мајка 

оженила Марка 

Мирјана Живковић: 

Сиёимацо Ричард 

Роџерс, Солмизација 

Дорина Радичева, 

Дорица, Рената, 

Милицаидактичке 

музичке игре. 

Правилaн начин 

певања – држање 

тела и дисање. 

Правилна дикција. 

Певање песама по 

слуху различитог 

садржаја и карактера 



Певање песама уз 

покрет. Певање 

модела и наменских 

песама и повезивање 

њихових почетних 

тонова у тонском 

опсегу од ха до це 2. 

3. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

Стварање једноставне 

ритмичке и мелодијске 

(једноставне) пратње. 

Музичка питања и одговори 

и музичка допуњалка. 

Стварање звучне приче од 

познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и 

илустрација на краћи 

литерарни текст (учење у 

контексту). 

Дечје музичко 

стваралаштво 

пoдстичe музичку 

машту, утиче на 

развој ствaрaлaчкoг 

мишљeња, 

прoдубљуje 

интeрeсoвaњa и тако 

дoпринoси 

квалитетнијем 

остваривању 

позитивних исхода 

наставе. 

Ствaрaлaштвo мoжe 

бити зaступљeнo 

крoз:  импрoвизaциjу 

игрe/покрета нa 

oдрeђeну 

музику;  израду 

дечјих ритмичких 

инструмената од 

различитих 

материјала;  стварањ

е једноставне 

ритмичке и 

мелодијске 

– самостално или уз помоћ одраслих, 

користи предности дигитализације; – 

учествује у школским приредбама и 

манифестацијама.  



пратње;  музичке 

импровизације;  муз

ичкa питaњa и 

oдгoвoрe;  музичка 

допуњалка;  кoмпoнo

вaњe мeлoдиje нa 

зaдaти 

тeкст;  илустрацију 

доживљаја 

музике;  одабир 

познатог музичког 

садржаја у односу на 

литерарни. Сви 

видови музичког 

стваралаштва 

реализују се 

искључиво по слуху, 

без записивања 

Кључни појмови садржаја: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно писмо. 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи фонд наставних часова:  72 

Циљ учења Ликовне културе 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.  

 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Природа и друштво, Музичка култура, Физичко и здравствено васпитање, Математика, Дигитални свет 



 

Уџбеници:   

ЛИКОВНА КУЛТУРА, уџбеник за трећи разред основне школе, Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић, Нови Логос 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. МАТЕРИЈАЛИ 

Својства материјала. 

Својства материјала за 

ликовно обликовање – 

тврдоћа, еластичност, 

растворљивост или 

постојаност (промене у току 

сушења, у контакту са 

светлошћу, у контакту са 

различитим супстанцама и 

подлогама...), материјали 

који могу да се користе као 

алатке (пера, крзно, длака, 

лишће, дрвца...). Изглед 

материјала – основне и 

изведене боје, природне и 

створене текстуре. Технике. 

Однос материјала, ликовне 

технике и идеје. Производи 

уметничких заната (накит, 

уметничке лутке, шешири, 

таписерије, ћилими, 

осликани текстил, собне 

Материјали, прибор, 

технике и савремена 

технологија су 

средства која се 

користе у процесу 

визуелног 

описмењавања. 

Наставник кратко 

објашњава и 

показује како се 

припремају, користе, 

чисте, одлажу или 

преносе и пружа 

друге неопходне 

информације. 

Одабрани садржаји 

ове целине 

интегришу се са 

садржајима других 

целина. Својства 

материјала Ученици 

треба да добију само 

кључне информације 

– поштује инструкције за 

припремање, коришћење, одржавање 

и одлагање материјала и прибора; – 

повеже уметничко занимање и 

уметнички занат са одговарајућим 

продуктом; – преобликује, 

самостално или у сарадњи са 

другима, амбалажу и предмете за 

рециклажу мењајући им употребну 

функцију; – изрази своје доживљаје, 

емоције, имагинацију и запажања 

одабраним материјалом, прибором и 

техникама;  



светиљке и сенила, 

грнчарија, дуборез, 

гравуре...). Значај 

рециклирања, уметничка 

рециклажа. 

о својствима 

материјала које 

користе. Ако 

користе 

употребљену 

амбалажу, 

материјале или 

објекте које су 

пронашли у природи 

потребно је да их, уз 

помоћ укућана, 

припреме пре 

доношења на час 

(прање, термичка 

обрада, 

дезинфиковање 

асепсолом, 

алкохолом... у 

зависности од 

материјала). У току 

године самостално 

припремају лепак 

или масу за 

обликовање од 

материјала који се 

користе у 

домаћинству 

(кукурузно брашно, 

кукурузни штирак, 

сода бикарбона, 

сирће, млеко, со, 

шећер...). Водене 

боје могу да направе 

од истрошених 

фломастера. Рецепти 

се могу пронаћи на 



интернету, 

наставник бира оне 

који одговарају 

узрасту ученика. 

Важно је и да сви 

ученици до краја 

првог циклуса 

развију навику да 

заједно распремају и 

чисте простор по 

завршетку рада. 

Имајући у виду да се 

технологија 

материјала развија 

великом брзином, 

наставник може да 

информише ученике 

о неким 

иновативним 

материјалима које 

користе дизајнери 

одеће, амбалаже, 

намештаја... На 

пример, материјал 

који се прави од 

папира и пластике 

(Paptic), материјал 

који се прави од 

рециклиране одеће 

(варијанта 

материјала Karta-

Pack)... 

Тродимензионално 

(3D) штампање и 

паметни материјали 

могу да се помену у 



следећем разреду. 

Подела боја на 

основне (примарне) 

и изведене 

(секундарне) односи 

се на пигментне боје 

за сликање. Ученици 

треба да знају да 

мешањем две 

основне боје у 

односу 1:1 неће увек 

добити тон који су 

очекивали, јер се 

материјал 

различитих 

произвођача 

разликује. Било би 

добро да истражују 

мешање боја тако 

што ће размењивати 

прибор/материјал. 

Није потребно да 

меморишу називе 

боја, јер школске 

боје или немају 

називе или се називи 

разликују од једног 

до другог 

произвођача. 

Међутим, када почну 

да користе белу боју 

наставник треба да 

их мотивише да 

експериментишу. На 

пример, може да 

пита: „Како бисте 



описали ове две 

боје?“, показујући 

цинобер и кармин 

црвену. Затим, да 

тражи да помешају 

обе боје са белом и 

упореде тонове које 

су добили. Даље 

ученици сами 

истражују. Боје 

трећег реда 

(терцијерне) се 

објашњавају у 

четвртом разреду. 

Примарне и 

секундарне боје се 

повезују са 

природним и 

вештачким 

облицима, 

емоцијама, 

утисцима, 

простором... 

Наставник 

објашњава текстуру 

на најједноставнији 

начин (изглед 

површине 

материјала), иако 

објашњење неће 

бити потпуно. 

Важније је да се 

ученици не збуне и 

да искуствено 

истражују текстуру. 

Истражује се стварна 



(физичка) текстура 

материјала, која има 

изражене тактилне 

квалитете, а 

наставник планира 

више разноврсних 

задатака. На пример, 

ученици могу да 

компонују лепећи на 

картон лишће, 

комадиће чипке, 

текстил, канап, 

рафију..., да обложе 

рад алуминијумском 

фолијом за 

домаћинство, 

пажљиво трљајући 

тупим врхом оловке 

или прстима. 

Уколико немају 

фолију, могу да 

премажу рад белом 

бојом како би се 

фокусирали само на 

текстуру. Када вајају 

у меком материјалу 

треба да креирају 

текстуре плански 

(глачањем, 

урезивањем, 

утискивањем...). 

Наставник указује на 

то да понекад 

физичка текстура 

највише утиче на 

утисак о делу, 



нарочито када је реч 

о скулптури и 

дизајну ентеријера 

(показати примере). 

Визуелна текстура се 

још увек не 

објашњава, али се 

истражује 

искуствено – 

ученици могу да 

цртају текстуре 

разноврсним 

линијама, да 

осликају папир 

(разливањем боје, 

прскањем, дувањем 

кроз сламчицу...), да 

користе технике 

колаж, фротаж, 

гратаж, суминагаши 

или ебру.  

Технике На основу 

сопствене процене 

наставник у трећем 

или четвртом 

разреду објашњава 

да су акварел боја и 

папир материјали за 

ликовно обликовање, 

а акварел техника 

начин на који се тај 

материјал обликује. 

Ученици могу да 

испробају сликање 



акварел бојом на 

сувом папиру и 

сликање на влажном 

папиру. Уобичајено 

уче гваш технике 

(влажни нанос, 

полусуви нанос, 

испирање, 

гребање...) пре него 

што почну да 

користе темпере, али 

то није правило. У 

штампање графика 

се уводе прављењем 

импровизованих 

матрица. 

Најједноставнија се 

припрема на 

употребљеној 

стиропор 

(полистирен) тацни 

за паковање хране. 

На полеђини тацне 

цртеж се лако 

урезује 

фломастерима, а боја 

се наноси широком 

четком или 

комадићем чврстог 

картона. Осим 

оловкама и 

четкицама било би 

добро да цртају и 



импровизованим 

прибором 

(згужваним 

папиром/кесом/фоли

јом, гранчицама, 

боровим 

иглицама...), јер то 

помаже да „ослободе 

руку“ и да боље 

организују 

композицију. 

Скулптуре могу да 

обликују од папира, 

картона, лако 

савитљиве жице, 

тканине, 

комбиновањем 

разноврсних 

материјала... Затим, 

од меких материјала: 

глинамола, школске 

глине, полимерне 

глине која се не пече 

(„FIMO AIR“), 

„магичне глине“ 

(пенаста глина са 

гранулама 

стиропора,кинетичка 

глина, „Mad 

Mattr“...) или масе 

коју су сами 

направили. Треба 

имати у виду 



следеће. Неке масе 

се споро суше, па је 

тешко пренети рад 

од школе до куће без 

оштећења. Боље је 

да не користе 

пластелин, јер има 

врста које се уопште 

не суше, као и 

миришљавих које 

садрже алергене. 

Неке масе не прљају 

руке и радну 

површину. 

Скулптуре се 

обликују белом 

масом или масом у 

боји природних 

материјала, а која 

може и да се 

„патинира“ бојом. 

Наставник може да 

покаже и корисне 

технике које нису 

кључне за достизање 

исхода. На пример, 

може да 

демонстрира како се 

од мараме или 

комада платна 

обликује 

торба/завежљај 

савијањем и 



везивањем 

(„фурошики“ 

техника), како се од 

омота за бомбоне 

обликују торбе, 

футроле..., како се 

плете прстима, како 

се обликују корпе од 

папира, како се 

савијају оригами 

фигуре, како се 

пакују поклони, како 

се савијају украсне 

машне, како се праве 

лампиони, како се 

праве/декоришу 

сенила... Ученици 

могу да вежбају те 

технике и код куће, 

али је важно да на 

часу осмисле или 

договоре намену тих 

радова (украс за 

собу, украс за 

учионицу/школу, 

лични предмет, 

поклон за некога, 

радови за школски 

продајни сајам...). 

Ученици упознају 

неколико 

уметничких заната 

које наставник бира 



у складу са темама и 

задацима које је 

планирао, локалном 

традицијом или 

интересовањима 

ученика. Одабрани 

садржаји се 

интегришу са 

одговарајућим 

садржајима овог и 

других програма. 

Учење може да се 

реализује у 

одабраном 

етнографском 

музеју. Уколико 

наставник планира 

радионицу или 

пројекат који 

укључује прављење 

уметничких 

рукотворина у 

школи препорука је 

да се користи 

материјал за 

рециклажу. 

Уметничка 

рециклажа је важна 

тема. Наставник 

може да покаже 

примере уметничких 

пројеката у нашој 

земљи, као што су: 



„Убаци лименку 

доврши скулптуру“, 

скулптура 

„Ђубровиште са 

Великог ратног 

острва“ (Београд), 

„Еко-мрав“ 

(Суботица), „Птица 

робот“ (Бор, 

Београд)... и примере 

уметничких дела 

направљених од 

предмета за 

рециклажу (на 

пример, унети у 

претраживач називе 

уметничких група: 

„FigJamStudio“, 

„Skeleton Sea“ или 

„Guerra de la Paz“ и 

имена 

уметника:Aurora 

Robson,Subodh 

Gupta,Moaffak 

Makhoul или Sean E. 

Avery). Школе које 

имају средстава и 

планирају набавку 

дигиталне 

технологије треба да 

имају у виду и ону 

која одговара 

настави Ликовне 



културе. На пример, 

мултимедијална 

лабораторија 

„iTheatre“ 

произвођача 

„Edutech“ погодна је 

за интегрисану 

наставу Српског 

језика и Ликовне 

културе у првом 

циклусу. Дигиталне 

табле за цртање 

произвођача 

„Wacom“, као и 

ајпед таблети 

(iPadPro) подржавају 

стваралачки рад. 

Интерактивна 

школска табла 

„SMART Board“ са 

пројектором (на 

пример, серија 7000) 

има вишеструку 

намену (проучавање 

ликовног језика, 

компоновање, 

лоцирање 

уметничких дела...). 

У школама које 

имају савремену 

опрему и средства, 

ученици треба да уче 

о заштити здравља и 



правилној употреби 

уређаја, као и о 

значају сарадње са 

школама које немају 

такве услове. У 

школама које не 

могу да набаве 

одговарајућу опрему 

и средства, ученици 

могу да користе 

помагала која се 

једноставно праве. 

На пример, када се 

настава одржава у 

учионицама опште 

намене које немају 

одговарајуће столове 

ученици могу да 

направе од картона 

стони „штафелај“ 

(унети у 

претраживач: „DIY 

cardboard easel“). 

„Светлосне столове“ 

као што је, на 

пример, APH Light 

Box наставници могу 

да направе у 

сарадњи са 

родитељима (унети у 

претраживач: „DIY 

lighttabletutorials“). 

Све одабране 



садржаје је потребно 

повезати са причом о 

томе како се 

развијају креативне 

идеје, односно шта 

све може подстаћи 

(мотивисати) 

визуелне уметнике 

(и ученике) да 

стварају. Како би се 

освестио процес 

развијања идеја, 

наставник може да 

зада ученицима 

једноставну вежбу – 

да три пута 

преобликују исти 

троугао тако да 

креирају три 

различита сложена 

облика из маште. 

Вежба може да се 

понови са другим 

обликом, мрљом или 

шаром. Ученици 

треба да знају и то да 

савремена 

технологија утиче на 

начин изражавања 

визуелних уметника. 

Наставник може да 

покаже један 

очигледан пример 



(унети у 

претраживач име 

графичког дизајнера: 

Canion Shijirbat или 

Шижирбат – финал). 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

Говор тела. Поглед, израз 

лица, држање тела, гест и 

кретање, однос вербалне и 

невербалне комуникације. 

Тумачење визуелних 

информација. Визуелне 

карактеристике биљака и 

животиња, знаци, симболи, 

униформе, заставе, ношње... 

Пејзаж, портрет, 

аутопортрет. Слика, текст, 

звук. Кратки анимирани 

филмови, рекламе, 

билборди... Лепо писање – 

плакат, позивнице, 

честитке...  

Циљ учења 

предложених 

садржаја је 

оспособљавање 

ученика за правилну, 

учтиву, 

добронамерну, 

ефектну и ефикасну 

комуникацију. Говор 

тела Предложене 

вежбе су фокусиране 

на невербално 

изражавање 

мимиком и телом. 

Наставник 

објашњава да се и 

без говора, лицем и 

телом, може пренети 

порука, испричати 

прича или насликати 

слика. Као пример 

може да послужи 

инсерт наступа 

мађарске трупе 

„Attraction“ (унети у 

претраживач: 

Attraction Shadow 

Theatre Group). 

користи одабране податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; – протумачи 

једноставне визуелне информације и 

поруке из свакодневног живота; – 

укаже на сличностии разлике које 

опажа ууметничким делима и 

традицији различитих народа; – 

изрази одабране садржаје изразом 

лица, положајем тела, покретима или 

кретањем; 

 

 



Уколико ученици до 

трећег разреда нису 

вежбали пантомиму 

треба да почну од 

читања израза лица и 

изражавања емоција. 

Затим, да тумаче и 

изражавају поруке 

које шаљемо неким 

општепознатим (у 

нашој култури) 

гестом или држањем 

тела (стани, крени, 

приђи, слажем се, 

нећу, извини и сл.) и 

неке једноставне 

радње (чисти 

метлом, свира...). 

Ученици који су то 

већ радили вежбају 

невербално 

исказивање неке 

ситуације (на 

пример, сусрет два 

пријатеља, 

пробирљиви купац и 

сл.). Важно је да сви 

ученици буду 

укључени да би се 

ослободили треме и 

несметано развијали 

креативност, 

заједништво и 



међусобно 

уважавање. Ако је 

потребно, ученици 

могу да погледају и 

неки смешан снимак 

(на пример, унети у 

претраживач: 

Mr.Bean's Holiday 

Dance Scene). 

Наставник повезује 

одабране вежбе са 

одговарајућим 

садржајима овог и 

других програма 

(имајући у виду да се 

програмски циљеви 

и методика 

разликују). На 

пример, може да 

формира тимове и 

подели задужења – 

док неки чланови 

тима глуме или 

рецитују, други их 

прате покретима, 

мимиком или 

„специјалним 

ефектима“ 

(осветљавају глумце, 

померају делове 

сценографије, 

формирају облик 

рукама или телима, 



производе звучне 

ефекте...). Тумачење 

визуелних 

информација 

Тумачење визуелних 

информација је 

континуирана 

активност која се не 

планира као посебан 

час, већ као део 

задатака. 

Предложени 

садржаји се односе 

на тумачење слика 

независно од 

додатних 

информација као 

што су звук, текст и 

др. Сваки пут када 

ученицима покаже 

неку слику, 

наставник поставља 

питање: „Шта ово 

значи?“, како би се 

навикли да 

размишљају о 

садржају. Наставник 

прво указује на то да 

неки облици, боје, 

шаре и текстура у 

природи саопштавају 

неку поруку 

(показати примере). 



На пример, тамно 

сиви облаци 

најављују кишу, 

тамнија и храпавија 

кора дрвета указује 

на север, рогови 

јелена супарнику 

указују на његову 

снагу, када се осећа 

угрожено једна врста 

гусенице 

(Hemeroplanes 

triptolemus) заузима 

положај у коме личи 

на отровну змију. 

Нека бића 

комуницирају само 

визуелно. На 

пример, карипска 

гребенска лигња 

(Sepioteuthis 

sepioidea) 

„разговара“ тако што 

мења боје и шаре. 

Визуелни знаци у 

природи омогућавају 

живим бићима да 

преживе. Визуелни 

језик који користе 

људи је 

најсложенији – слике 

користимо и да 

бисмо нешто 



продали, забавили 

друге, изазвали 

одређене емоције, 

помогли 

угроженима, навели 

друге да размишљају 

о важним темама... 

Наставник показује 

познате знаке које 

ученици виђају у 

окружењу, а затим и 

оне који се често 

виђају на 

амбалажама и 

производима и 

разговара са 

ученицима о томе 

зашто је важно да 

разумеју те слике. 

Затим се разговора о 

сложенијим знацима 

и симболима 

(заставе, грбови, 

амблеми). Садржаји 

из хералдике се 

усклађују са 

узрастом ученика. 

На пример, 

наставник може да 

покаже заставе из 

целог света и да 

тражи од ученика да 

процене (без 



пребројавања) која 

боја се највише 

користи на 

заставама, затим, 

која комбинација 

боја се најчешће 

користи, које заставе 

су сличне, које 

заставе су сличне 

нашој, које заставе 

се битно разликују 

од осталих... 

Потребно је да 

размишљају и о томе 

како се 

споразумевамо 

одећом. Ко и зашто 

носи униформу, ко 

дизајнира 

униформе? Затим, 

шта је народна 

ношња, у којим 

приликама се некада 

носила, да ли се још 

увек носи и када, 

како изгледају 

ношње њиховог 

краја... Наставник 

одређује количину 

информација о 

ношњама у 

зависности од броја 

етничких група у 



општини (део може 

да се планира за 

следећи разред). 

Уметничка дела се и 

даље користе као 

мотивација за 

стваралачки рад, али 

су појачани захтеви 

који се односе на 

доживљај и 

тумачење садржаја. 

На пример, 

наставник може да 

покаже 

репродукцију слике 

„Шетња. Дама са 

сунцобраном“ Клода 

Монеа, да пита 

ученике шта је 

приказано, шта 

мисле да се 

дешавало пре 

тренутка који је 

приказан, а шта 

после, ученици могу 

да напишу или да 

насликају причу 

према овом делу 

(или неком другом). 

Наставник показује 

неколико значајних 

дела српске 

уметности, бирајући 



она чији садржај је 

усклађен са 

сазнајним 

способностима и 

предзнањима 

ученика. Листа 

музеја се може наћи 

на адреси: 

http://muzejirade.com. 

Слика, текст, звук 

Предложени 

садржаји 

омогућавају 

медијско 

описмењавање. 

Препорука је да се 

почне од 

мултимедијалних 

садржаја, који су 

сложенији, али су 

ближи искуству 

ученика. Наставник 

може да укаже на то 

да рекламе на 

телевизији и на 

интернету, 

билборди, 

брендирана 

аутобуска 

стајалишта, кратки 

анимирани 

филмови... најчешће 

нису намењени деци 



или нису увек 

добронамерни. 

Међутим, превише 

разговора о 

негативним странама 

савремене медијске 

културе може бити 

контрапродуктивно 

или без икаквог 

ефекта, па је боље да 

се фокус помери на 

позитивне аспекте. 

На пример, 

наставник може да 

прикаже снимак 

„Waka Waka“, 

флешмоб који се 

одржао у Холандији 

с циљем да се 

прикупи помоћ за 

Кенију. Затим, да 

тражи од ученика да 

се распитају коме је 

најпотребнија помоћ 

у њиховој општини, 

у каквој акцији би 

могли да учествују 

да би помогли... 

Већина квалитетних 

кратких анимираних 

филмова не одговара 

узрасту ученика, али 

поједини могу 



послужити као увод 

у васпитне теме (на 

пример, Пиксаров 

„For The Birds“ или 

серија „Minuscule“ 

или „Tuurngait“, 

дипломски рад 

студената из Арла). 

Када је реч о 

маркетингу, као 

пример могу да 

послуже рекламе 

„The Power Of 

Teamwork“, 

белгијске компаније 

„Линија“ (De Lijn), 

билборд који 

рекламира млеко 

произвођача 

„Anando“ (у Индији), 

а у нашој земљи 

билборд који 

рекламира 

Манчмелоу, агенције 

„Ovation BBDO“. 

Савремени билборди 

и рекламни панои 

могу да буду и 

корисни свим 

грађанима. У нашој 

земљи је развијен 

систем паметних 

клупа и аутобуских 



стајалишта која се 

напајају соларном 

енергијом и имају 

више функција 

(„PETROSOLAR“), а 

тим научника из 

Перуа развија 

билборде који 

пречишћавају ваздух 

у градовима. 

Ученици треба да 

разговарају о 

порукама, 

оригиналности и 

доживљају 

приказаних примера. 

Наставник указује на 

то да визуелни 

уметници креирају 

мултимедијалне 

садржаје тимски. 

Није предвиђено да 

ученици уче о 

фазама продукције у 

првом циклусу, 

важније је да 

развијају 

креативност тако 

што ће се трудити да 

дизајнирају 

карактере (осмисле 

изглед и особине 

јунака). Најлакше је 



да нацртају јунака у 

боји (јунак може да 

буде фантастично 

биће, човек, 

животиња, биљка, 

предмет...). 

Наставник може да 

помогне питањима: 

Како се зове? Како 

се креће? Шта је на 

твом јунаку посебно, 

по чему се истиче? 

Да ли је добар или 

лош? Шта воли да 

једе? (ученици 

записују најважније 

особине на маргини 

поред цртежа). Јунак 

се затим смешта у 

неку причу или 

рекламу. Плакат је 

мање сложена форма 

оглашавања и 

ученици могу да га 

раде више пута у 

току године, уколико 

постоји потреба. 

Основна 

карактеристика 

плаката је да садржи 

саопштење за 

јавност на већем 

формату папира, а 



школски плакати 

могу да садрже само 

интерна обавештења 

(на пример, 

обавештење о 

школској забави), 

образовне садржаје 

(на пример, 

азбуку/абецеду) или 

васпитне (на пример, 

правила понашања). 

Наставник и ученици 

се договарају шта ће 

саопштити, да ли ће 

плакат садржати 

само текст или текст 

и слику, да ли ће се 

реализовати као 

одељенски рад (један 

плакат) или рад 

више тимова (више 

плаката), која 

техника/технике ће 

се користити и на 

ком формату 

(уобичајени формат 

за школу је 

100x70cm, али то 

није правило). 

Ученицима не треба 

постављати превише 

захтева везаних за 

ликовно-графичко 



обликовање плаката 

(захтеви ће се 

постепено 

повећавати у 

старијим разредима). 

Лепо писање се 

примењује на часу 

када се раде плакати, 

честитке, 

позивнице... Сви 

ученици могу да 

дизајнирају слова 

свог имена, било 

којом техником. 

Заинтересовани 

ученици могу да 

вежбају код куће 

калиграфско писање 

једног или неколико 

слова договореног 

словолика (фонта), 

на формату А4, А5 

или А6, користећи 

фломастере широког 

равног врха. 

3. КОМПОЗИЦИЈА 

 

Композиција. 

Дводимензионалне и 

тродимензионалне 

композиције, организација 

композиције, равнотежа. 

Орнамент. Традиционална и 

У овој целини су 

груписани садржаји 

везани за 

организацију 

композиције. 

Композиција 

Ученици треба да 

знају да је ликовна 

– распореди облике, боје, линије 

и/или текстуре креирајући 

оригиналне композиције;  



савремена употреба 

орнамената, симетрија. 

композиција целина 

коју је створио 

уметник и да се 

делови композиције 

називају ликовни 

елементи (ученици 

су упознати са 

обликом, линијом, 

бојом и текстуром). 

Уколико сами 

затраже додатна 

објашњења, 

наставник пружа 

најједноставнија. На 

пример, текстура 

листа није ликовни 

елемент, јер лист 

није створио 

уметник, већ 

природа. Али, ако 

осушени лист 

залепимо на ликовни 

рад, његова текстура 

ће постати део 

композиције 

(ликовни елемент). 

Наставник не 

објашњава врсте 

композиција и 

принципе 

компоновања, али 

разговара са 

ученицима о 



уметничким делима 

и ученичким 

радовима (који 

елементи су слични, 

а који потпуно 

различити, шта се 

највише истиче, шта 

се понавља...). Током 

године прати како 

ученик напредује, да 

ли увек распоређује 

елементе на исти 

начин, да ли црта 

мање фигуре и 

оставља превише 

празног простора на 

папиру, да ли су 

фигуре у предњем и 

задњем плану истих 

димензија... 

Наставник не 

исправља ученике и 

не објашњава однос 

простора и 

композиције, 

перспективу, 

скраћења, димензије 

и планове, већ 

прилагођава задатке 

и активности како би 

подстакао 

напредовање свих 

ученика. На пример, 



може да зада 

ученицима да 

заједно или у 

тимовима цртају на 

већем формату 

папира или кредама 

у боји у школском 

дворишту. Сликање 

аутопортрета, 

градског и сеоског 

пејзажа, цртање 

четком и бојом (без 

употребе оловке) на 

различитим 

форматима папира, 

компоновање само 

бојом, 

распоређивање 

разноврсних облика 

колаж техником... 

помаже да ученици 

боље организују 

елементе. Равнотежа 

се објашњава као 

баланс, на 

примерима из 

свакодневног живота 

(клацкалица, стајање 

на једној нози...), а 

ученици проналазе 

тежиште тела 

искуствено, док 

обликују или 



конструишу 

тродимензионалне 

радове. 

Организација 

композиције се 

примењује у свим 

задацима и повезује 

се са осталим 

садржајима овог 

програма. Орнамент 

У току године 

наставник планира 

најмање два задатка. 

Један задатак је 

везан за наслеђе – 

ученици на мањем 

формату папира 

прецизно цртају 

орнамент за вез, 

чипку, филигран, 

ћилим, чарапе, 

прекривач... Могу да 

користе 

милиметарски папир 

или папир на 

квадратиће, лењир, 

шестар, паус папир, 

јер треба да воде 

рачуна о томе да 

шара буде 

симетрична. Пре 

него што осмисле 

орнамент, потребно 



је да одреде за који 

предмет/објекат је 

намењен. Орнаменте 

могу да раде и када 

обликују празничне 

украсе. Овај 

задатак/задаци се 

интегришу са 

садржајима других 

програма. Други 

задатак је дизајн 

орнамента за било 

који предмет који 

користе (патике, 

мајица, обележивач 

за књиге, шнала за 

косу, шоља...), а на 

који могу да пренесу 

нацрт одговарајућим 

перманентним 

маркерима (уз помоћ 

старијих). Или, могу 

да дизајнирају 

предмет/објекат који 

је украшен 

орнаментом (орман, 

столица, камион, 

воз, капут, торба, 

саксија...) било којом 

техником коју сами 

одаберу. Као 

подстицај наставник 

може да покаже 



фотографије, на 

пример, аутомобила 

украшених 

орнаментима (унети 

у претраживач: 

„vochol“). Други 

задатак се везује за 

развијање 

креативних идеја.  

4. ПРОСТОР  

 

Облици у 

простору.Непокретни 

објекти у отвореном и 

затвореном простору 

(споменици, уметничка дела, 

експонати...). Композиција у 

простору – поставка 

изложбе, уређење 

просторије, уређење школе, 

уређење околине у локалној 

заједници... Оптичке илузије 

на дводимензионалној 

подлози, специјални ефекти 

на сцени, у филмовима, 

игрицама... Кретање. Покрет 

и кретање у природи, 

окружењу и уметничким 

делима.  

Предложени 

садржаји су везани 

за истраживање и 

обликовање 

простора. Облици у 

простору Ученици 

треба да разговарају 

о отвореном и 

затвореном простору 

у којем су изложена 

уметничка дела, 

колико је значајно да 

прилаз уметничком 

делу буде уређен, да 

дело буде осветљено 

на одговарајући 

начин, да буде 

постављено на 

одговарајуће место, 

да буде заштићено 

ако је потребно... 

Било би добро да 

наставник припреми 

фотографије 

– разговара са вршњацима о 

доживљају простора, дизајна, 

уметничких и ученичких радова, 

уважавајући различитости; – 

учествује у обликовању и уређењу 

простора у школи, код куће или у 

окружењу; – разматра, у групи, шта и 

како је учио/ла и где та знања може 

применити. 



различитих простора 

(плажа, њива, 

воћњак, шума, 

депонија, градски 

трг, улица, парк, 

пијаца, учионица...) 

и слику познатог 

споменика (изрезану 

по контурној 

линији), да тражи од 

ученика да „поставе“ 

споменик у сваки од 

тих простора и 

процене како се 

мења утисак о 

споменику у 

зависности од 

окружења. Исто 

може да се уради са 

уметничким сликама 

и музејским 

експонатима. 

Наставник подстиче 

ученике да на 

креативан и ефектан 

начин изложе своје 

радове. Може да 

покаже један пример 

(качење штипаљкама 

или излагање на 

спојеним 

картонским кутијама 

у виду „тотема“ или 



формирање 

„фриза“...), ученици 

се надовезују 

предлозима. 

Наставник бира 

примере, задатке и 

активности везане за 

оптичке илузије 

(планирајући део и 

за следећи разред). 

На пример, добри 

примери симетрије 

су Ешерови радови 

(унети у 

претраживач: 

www.mcescher.com/g

allery/symmetry/), за 

вежбе опажања 

добри примери су 

(одабрани) радови 

Олега Шупљака 

(Oleg Shuplyak), за 

илузије на фасадама 

зграда и у ентеријеру 

очигледан пример су 

радови Леандра 

Ерлиха (Leandro 

Erlich), а већи избор 

се може наћи на 

интернету (унети у 

претраживач: 

„optical illusions“). 

Оп-арт на равној 



подлози ствара 

илузије кретања и 

илузије испупчених 

и удубљених 

објеката. Наставник 

указује и на то да у 

свету, а и у нашој 

земљи постоје 

музеји илузија. 

Ученици могу да 

раде једноставне 

оптичке илузије (на 

пример, оп-арт 

вртешке) или да раде 

сложени школски 

пројекат: да 

обликују сценски 

простор користећи 

ЛЕД траке, фолије, 

огледала, декор 

изрезан одлепенке... 

Идеје за сценски 

дизајн се могу 

пронаћи на 

интернету (на 

пример, унети у 

претраживач: Alice 

in Wonderland scenic 

design). Кретање 

Приказивање 

покрета и кретања је 

садржај који се 

реализује током целе 



године у оквиру 

различитих задатака 

и активности. 

Аналитичко 

посматрање покрета 

и кретања се у 

најмањој мери вежба 

на примерима 

уметничких дела и 

то само на 

очигледним и 

једноставним. На 

пример, наставник 

може да покаже 

неколико пејзажа 

Саве Шумановића, а 

да ученици уоче да 

ли неке од 

приказаних облика 

покреће ветар, 

затим, дело „Под 

јабуком“ (Гружанка 

са дететом), Ђорђа 

Крстића, на којој 

треба да уоче и 

протумаче покрете 

мајке и детета... 

Вежбе опажања су 

делотворније када 

ученици свесно 

обраћају пажњу на 

покрете и начин 

кретања у простору 



у коме се налазе. 

Наставник их 

упућује да и ван 

наставе посматрају 

кретање (како се 

њишу гране, како 

ветар покреће суво 

лишће на тлу, како 

пада киша... ). У 

првом циклусу 

ученици углавном 

компонују на основу 

памћења покрета и 

кретања, али 

напредни ученици 

могу да раде и по 

природи (моделу). 

Ученици могу да 

креирају кинетичке 

скулптуре (уколико 

то нису радили у 

претходном 

разреду). Када раде 

перформанс, могу да 

користе провидну 

фолију или старе 

чаршаве и ЛЕД 

батеријске лампе 

(одабрати најнижу 

цену) стварајући 

композиције светла 

и сенке (наставник 

снима перформанс). 



 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура. 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

1. Starter – HELLO!  

           Уводна тема –        Здраво 

 

 

 

Изрази и речи који се 

користе за поздрављање, 

представљање и основну 

друштвену комуникацију са 

вршњацима – Hello! Hi! 

What’s your name? I’m 

(Miloš). Hello. Bye. How are 

you? I’m fine thank you. And 

you? How old are you?I’m 

(nine) How old is he/she? 

He’s/She’s (ten). What day is it 

today? It’s Monday. What 

colour is the (book)? It’s (red). 

It’s a (red) book; речи којима 

се именују боје, дани у 

недељи и бројеви до 10. 

 

 

 

Трећа година учења страног 

језика има задатак да утврди 

претходно стечена знања и 

уведе ученике у вештине 

разумевања писаног текста 

и писања већ усвојених 

садржаја. 

Комуникативна настава 

језик сматра средством 

комуникације. Примена 

овог приступа у настави 

страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно 

спроводе и примењују 

следећи ставови: 

 

- циљни језик 

употребљава се у учионици 

у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за 

ученике; 

 

- говор наставника 

прилагођен је узрасту и 

знањима ученика; 

 

- ученици у почетку 

већином слушају и реагују а 

тек потом почињу и да 

говоре; 

 

 

 

 

-разуме краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење / 

давање информација личне природе;  

-поздрави и отпоздрави,  представи себе и 

другог користећи једноставна језичка средства;  

-постави и одговори на једноставна питања 

личне природе;  

-у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

-изрази хронолошко време; 

- уочи сличности и разлике у животу у школама 

у ВБ и код нас; 

-поштује правила учтиве комуникације. 



- битно је значење 

језичке поруке, а не 

граматичка прецизност 

исказа; 

 

- са циљем да 

унапреди квалитет и 

количину језичког 

материјала, настава се 

заснива и на социјалној 

интеракцији (рад у 

учионици спроводи се 

путем групног или 

индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за 

информацијама и мање или 

више сложеним задацима са 

јасно одређеним 

контекстом, поступком и 

циљем). 

 

 

2. What’s this? 

           Шта је ово? 

 

 

Речи којима се именују 

предмети из учионицe; 

језичке структуре – What’s 

this? It’s a (door). This is my 

blue pen/ pink bag. Open the 

door. Close the door; What’s 

the weather like? It’s (rainy). 

Правилно писање малих и 

великих латиничних слова - 

Аа, Bb, Cc, Dd; речи у којима 

се појављују гласови /æ/, /b/, 

/k/, /d/ и уочавају њихову 

повезаност са словима - a, b, 

c, d; приче и песме које се 

односе на тему; дијалоге и 

 

Комуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних језика 

укључује и следеће: 

 

- усвајање језичког 

садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у 

друштвеном чину; 

 

- поимање наставног 

програма као динамичне, 

заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака 

и активности; 

 

- наставник је ту да 

омогући приступ и 

прихватање нових идеја; 

 

- ученици се 

третирају као одговорни, 

 

 

 

- разуме једноставнe описe 

предмета; 

- опише предмете користећи 

једноставна језичка средства; 

- разуме и реагује на једноставне 

налоге; 

- формулише једноставне налоге; 

- разуме и формулише једноставнe 

исказе о метеоролошком времену; 

- разуме сличности и разлике 

између живота и рада у школама у 

ВБ и код нас. 



кратак дескриптивни текст; 

формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа о (својим) 

предметима из учионице. 

креативни, активни 

учесници у друштвеном 

чину; 

 

- уџбеници постају 

извори активности; 

 

- учионица постаје 

простор који је могуће 

прилагођавати потребама 

наставе из дана у дан. 

3. Playtime! 

        Време за игру! 

 

 

Речи којима се именују 

играчке; језичку структуру – 

This is my / your… Is this your 

…? Yes, it is. No, it isn’t. This 

is my big red kite. What’s your 

favourite…? It’s (a) … My 

favourite toy is (a ball). My 

favourite colour is (red). My 

favourite animal is (a dog); 

правилно писање малих и 

великих латиничних слова – 

Ee, Ff, Gg, Hh; речи у којима 

се појављују гласови /e/, /f/, 

/g/, /h/ и уочавају њихову 

повезаност са словима – e, f, 

g, h; причу и песму које се 

односе на тему; читање 

изолованих реченица и 

уочавање реченичних 

делова; формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа о омиљеним 

играчкама. 

Технике (активности) 

 

- Слушање и 

реаговање на команде 

наставника или са траке 

(углавном физичке 

активности: устани, седи, 

ходај, скочи, играј, али и 

активности у вези са радом 

у учионици: цртај, сеци, 

боји, отвори/затвори свеску, 

итд.) 

 

 

 

 

 

- постави и одговори на једноставна 

питања личне природе;  

- саопшти информације о себи и 

другима користећи једноставна 

језичка средства; 

- разуме једноставнe описe 

предмета; 

- опише предмете користећи 

једноставна језичка средства; 

-разуме и формулише једноставне 

исказе који се односе на  

поседовање и допадање; 

-пита и саопшти чије је нешто, шта 

му се допада; 

- разуме и опише популарне игре и 

начин разоноде вршњака у ВБ у 

кући. 

 



 

 

4. This is my nose! 

       Ово је мој нос! 

 

 

 

Речи којима се именују 

делови тела; jеднину и 

множину именица – one arm, 

two arms; језичке структуре – 

This is… / These are … Two 

eyes/ten fingers…. Let’s put 

on sun cream. Put it on your 

arms and nose. Cut out. Stick; 

Hello. This is (Tom). Nice to 

meet you.  правилно писање 

малих и великих латиничних 

слова – Ii, Jj, Kk, Ll; речи у 

којима се појављују гласови  

/ ɪ /, /dʒ/, /k/, /l/ и уочавају 

њихову повезаност са 

словима – i, j, k, l.; причу 

која се односи на тему; 

читање и праћење 

инструкција за прављење 

лава од папира; усмено 

описивање слика; читање 

кратког пасуса, уочавање 

његових делова (реченице);  

- Рад у 

паровима, малим и 

великим групама 

(мини-дијалози, игра 

по улогама итд.) 

 

- Мануалне 

активности (сецкање, 

бојење, прављење 

предмета од 

глинамола или 

сланог теста; израда 

постера за учионицу 

или родитеље и сл.) 

  

 

 

- разуме једноставан опис људи;  

- опише људе једноставним 

језичким средствима; 

- разуме и формулише једноставне 

савете; 

- разуме и реагује на упутства и 

налоге; 

- даје упутства и налоге; 

- разуме и формулише једноставне 

исказе који се односе на 

количину/број нечега; 

- размено једноставне исказе 

приликом упознавања и 

представљања; 

- поштује правила учтиве 

комуникације 



формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа о свом телу. 

 

    5. Review&Test 1 

    Ревизија и тест 1 

 

 

 

 

Комуникативне функције из 

тема 1, 2, 3. и 4:  

- језички сарджаји из тема 1, 

2, 3 и 4. 

 

- Примена обрађених и 

увежбаваних садржаја у 

задатом језичком контексту; 

- знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним критеријумима 

тачности и зато узор није 

изворни говорник. 

Исходи из тема 1, 2, 3. и 4. 

6. He’s a hero! 

    Он је херој! 

  

 

 

Речи којима се именују 

бројеви, предмети из 

учионице, играчке и делови 

тела; дијалошке моделе и 

језичке структуре из 

претходне четири теме 

(What’s your name? I’m 

(Miloš). Hello. Bye. How are 

you? I’m fine thank you. This 

is my / your… Is this your …? 

Yes, it is. No, it isn’t; What’s 

your favourite…? It’s (a) … 

This is… / These are … ); 

речи које садрже гласове /æ/, 

/b/, /k/, /d/, /e/, /f/, /g/, /h/, /ɪ/, 

- Вежбе 

слушања (према 

упутствима 

наставника или са 

траке повезати 

појмове у вежбанки, 

додати делове слике 

који недостају, и сл.) 

 

 

 

 

- разуме једноставна питања личне 

природе и одговоре на њих; 

- разуме једноставне исказе који се 

односе на представљање других и 

тражење/давање информација о 

њему;  

- формулише једноставне  исказе 

којима представља чланове 

породице; 

- разуме породичне односе у ВБ; 

- уочи сличности и разлике у 

униформама типичним за одређена 

занимања у ВБ и код нас. 



/dʒ/, /k/, /l/,  односно слова a, 

b, c, d, e, f, g, h, j, k, l. 

 

 

7. Where’s the ball?  

         Где је лопта? 

 

 

Изразе и речи који се односе 

на игру у парку; језичку 

структуру са предлозима за 

место – Where’s the …? It’s 

in / on / under the… Where’s 

the girl? She’s under the tree; 

изразе и речи којима се 

изражавају осећањa– It’s 

nice/cool/so much fun...; 

језичку структуру за 

изражавање тренутних 

способности – Can you see 

her toy; правилно писање 

малих и великих латиничних 

слова – Qq, Rr, Ss, Tt, Uu; 

речи у којима се појављују 

гласови  /kw/, /r/, /s/, /t/, /ʌ/ и 

уочавају њихову повеза-ност 

са словима – q, r, s, t, u; 

причу и описе и дијалошке 

моделе који се односе на 

тему; изоловане реченице, 

уочавају велико почетно 

слово код властитих 

именица; формулисање 

краћих усмених и писмених, 

везаних исказа о парку из 

свог окружења. 

- Игре 

 

- Певање у 

групи 

 

 

 

 

- разуме једноставна обавештења о 

простору и реагује на њих;  

- тражи и пружа кратка и 

једноставна обавештења о томе где 

се неко или нешто налази; 

- опише непосредни простор у 

којем се крећу једноставним 

језичким средствима; 

- разуме и изрази своја осећања 

једноставним језичким средствима; 

- разуме једноставне исказе о 

способностима у садашњости и 

реагује на њих; 

- формулише једноставне исказе о  

способностима у садашњости; 

- разуме и на матерњем језику 

опише популарне игре и начин 

разоноде вршњака у ВБ у парку 



 

8. Billy’s teddy! 

        Билијев меда! 

 

 

Речи којима се именују 

чланови породице; језичку 

структуру Saxon Genitive – 

Whose teddy/book is this?It’s 

Billy’s teddy/mum’s book; It's 

my sister's (kite); Can I…? 

Yes, but be careful. правилно 

писање малих и великих 

латиничних слова – Vv, Ww, 

Xx, Yy, Zz; речи у којима се 

појављују гласови  /v/, /w/, 

/ks/, /j/, /z/ и уочавају њихову 

повезаност са словима –  v, 

w, x, y, z; причу која се 

односи на тему; описе слика 

који се односе на тему; 

дијалошки модел – Whо's 

this? It’s Oli’s mum; употребу 

тачке и знака питања; 

формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа о предметима 

који припадају члановима 

њихове породице. 

- Погађање 

предмета или лица 

 

- Решавање 

"текућих проблема" 

у разреду, тј. 

договори и мини-

пројекти 

 

 

 

- разуме једноставне исказе којима 

се изражава припадање / 

неприпадање и реагује на њих; 

- формулише једноставне исказе 

који се односе припадање / 

неприпадање; 

- разуме и формулише једноставне 

исказе који се односе на тражење и 

давање дозвола; 

- разуме, формулише и реагује на 

једноставне налоге; 

- упоређује и уочава сличности и 

разлике у именовању сродства у ВБ 

и код нас ширем смислу. 

 

 

    9. Review & Test 2 

      Ревизија и тест 2 

Комуникативне функције из 

тема 6, 7. и 8: 

- језички сарджаји из тема 6, 

7 и 8. 

 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

 

 

Исходи из тема 6, 7. и 8. 



 садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

10. Are these his trousers? 

        Да ли су ово   његове 

панталоне? 

 

 

Речи којима се именује 

одећа; језичке структуре и 

дијалошке моделе за 

изражавање припадања, 

допадања и описа предмета - 

Are these his/her sock? Yes, 

they are. No, they aren’t; I like 

these trousers. They’re nice. 

Do you like orange? I like 

orange. It’s my favourite 

colour. What’s your favourite 

colour? What colour is this 

(coat)? It’s (red). What colour 

are these (trousers)? They’re 

(blue) All your trousers are 

blue; изразе, речи и језичке 

структуре за описивање 

уобичајених радњи – Every 

day I put on my socks; 

прeпознавање свих малих и 

великих латиничних слова; 

 

- Повезивање 

звучног материјала 

са илустрацијом 

 

 

 

 

 

- разуме једноставне исказе којима 

се изражава припадање / 

неприпадање и реагује на њих; 

-тражи и даје једноставне исказе 

којима се изражава припадање; 

- разумеје једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 

- разуме једноставан  опис 

предмета; 

- опише предмете једноставним 

језичким средствима; 



препознавање гласова и 

слова; причу и стрип који се 

односи на тему; 

формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа о омиљеној 

одећи. 

- уочи и на матерњем језику опише 

сличности и разлике у култури 

одевања у ВБ и код нас. 

  

11. Where’s grandma? 

        Где је бака? 

 

 

Речи којима се именују 

стамбене просторије; језичкe 

структурe-Where’s grandma? 

She’s in the kitchen. Is she in 

the kitchen? No she isn’t. 

Where are Dad and Billy? 

They’re in the dining room. 

Are they in the dining room? 

No, they aren’t. Where’s the 

kitchen? It’s downstairs. 

Where are the bedrooms? 

They’re upstairs; речи у 

којима се појављује глас /ʃ/ и 

уочaвају његову повезаност 

са комбинацијом слова sh; 

препознавање и разликовање 

гласова  /s/, /h/ и /ʃ/ у речима; 

причу и опис слика које се 

односе на тему; 

формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа о стану/кући 

у којој живе. 

 

- Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала (албум 

фотографија 

одељења са излета 

или прослава, 

извештај/план 

недељних 

активности са излета 

или дружења и 

слично) 

 

 

 

- разуме једноставна обавештења о 

простору и  оријентацији у 

простору и реагује на њих;  

- тражи и пружа кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

- разуме једноставан опис места; 

- опише место и непосредни 

простор у којем се креће користећи 

једноставна језичка средства; 

-уочи сличности и разлике у 

култури становања у ВБ и код нас; 

- уочи сличности и разлике у 

именовању сродства. 



12. Lunchtime! 

      Време за ручак! 

 

Речи којe које односе на 

храну и оброке; језичку 

структуру – I’ve got… I 

haven’t got…; једнину и 

множину именица – a 

drink/two drinks, a 

sandwich/ten sandwiches; 

употребу детрминатора some 

уз небројиве именице - some 

grapes, и неодређеног члана 

a/an – a tomato/an apple; речи 

у којима се појављује глас 

/tʃ/ и уочaвају његову 

повезаност са комбинацијом 

слова ch; препознавање и 

разликовање гласова  /k/, /h/ 

и /tʃ/ у речима; причу и 

описе слика које се односе 

на тему; формулисање 

краћих усмених и писмених, 

везаних исказа о садржају 

кутије / пакета за ручак. 

 

- Разумевање 

писаног језика: 

 

а) препознавање 

везе између слова и 

гласова 

 

 

 

 

 

 

 

- разуме једноставне исказе којима 

се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује 

на њих; 

- формулише једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање;  

- разуме и формулише једноставне 

исказе који се односе на количину 

(број) нечега;  

- поштује правила учтиве 

комуникације са вршњацима; 

- разуме начин исхране у школама у 

ВБ. 

 

 

 

 

   13. Review & Test 3 

      Ревизија и тест 3 

 

 

Комуникативне функције из 

тема  

10, 11. и 12: 

 

 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

 

 

Исходи из тема 10, 11. и 12. 



 -  језички садржаји из тема 

10, 11 и 12. 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

14. A new friend! 

        Нови пријатељ! 

 

 

 

 

Изразе и речи којима се 

описује изглед особа и 

предмета; језичке структуре 

He’s / She’s  (tall/short). 

He's/She's got (straight black 

hair) He / She / It hasn’t got 

(blue eyes); It’s got four sides. 

They’re all the same. It’s a 

square. It hasn’t got sides. It’s 

smooth and round. It’s a circle; 

речи у којима се појављује 

глас /θ/ и уочaвају његову 

повезаност са комбинацијом 

слова th; препознавање и 

разликовање гласова  /t/, /s/ и 

/θ/ у речима; причу и писмо 

које се односи на тему; 

формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа којима се 

описују особе и предмети; 

писање писма пријатељу. 

 

 

 

б) повезивање 

речи и слике 

 

 

 

- разуме једноставан  опис бића и 

предмета; 

- опише жива бића и предмете 

једноставним језичким средствима; 

- уочи и примени начин писања 

неформалних писама. 

 



 

 

15. I like monkeys! 

       Волим мајмуне! 

 

 

 

Речи којима се именују 

дивље животиње; језичке 

структуре и изразе I like / 

don’t like … I’m little, They’re 

big. Do you like…? Yes, I do. 

No, I don't. I like monkeys 

because they’re fun. I don’t 

like giraffes because they’re 

big. An elephant is big. It’s got 

big ears. Let’s go to the zoo! 

речи у којима се појављује 

глас  /æ/, и уочaвају његову 

повезаност са словом a; 

причу и песму које се односе 

на тему; одговарајуће 

симболе (емотиконе) за 

волим/не волим - , ; 

формулисање краћих 

усмених и писмених,, 

везаних исказа којима се 

описују омиљене/неомиљене 

животиње уз образложење 

 

в) одговарање на 

једноставна питања у 

вези са текстом 

 

г) извршавање 

прочитаних 

упутстава и наредби 

 

 

 

 

 

 

 

- разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 

- разуме једноставан  опис живих 

бића; 

-опише жива бића једноставним 

језичким средствима; 

 

16. Dinnertime! 

     Време за вечеру! 

 

 

Речи којима се именује 

храна; језичкe структурe и 

изразе – Do you like…? Yes, I 

do. No, I don’t. What do you 

 

 

- Писмено 

изражавање: 

 

 

- разуме једноставне исказе који се 

односе на изражавање допадања/ 

недопадања и реагује на њих; 



like? Eat (your figs) and drink 

(your milk) Don’t be late for 

school; Would you like…? 

Yes, please. No, thank you; 

речи у којима се појављује 

глас  /e/, и уочaвају његову 

повезаност са словом e; 

причу која се односи на тему 

и мени у кафићу; 

одговарајуће симболе 

(емотиконе) за волим/не 

волим - , ; формулисање 

краћих усмених и писмених,, 

везаних исказа који се 

односе на изражавање 

допадања/недопадања. 

а) повезивање 

гласова и слова 

 

 

 

 

- формулише једноставне предлоге, 

савете и упозорења; 

- разуме правила понашање на 

јавним местима (кафић);  

- користе емотиконе. 

 

 

 

 

17.  Review & Test 4 

     Ревизија и тест 4 

 

Комуникативне функције из 

тема 14, 15. и 16: 

- jезички сарджаје из тема 

14, 15. и 16. 

 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

 

Исходи из тема 14, 15. и 16. 

18. Tidy up!  
б) замењивање 

речи цртежом или 

сликом 

 



             Поспреми! Речи којима се именују 

делови намештаја; предлоге 

in/on/under; просте бројеве 

до 100; језичкe структурe – 

There’s a bed in my bedroom. 

There are three pillows on my 

bed; How many (blankets)? 

There’s one (blanket). There 

are two (blankets); причу која 

се односи на тему и чланак у 

часопису; речи у којима се 

појављује глас  / ɪ /, и 

уочaвају његову повезаност 

са словом i; употребу тачке и 

знака питања; формулисање 

краћих усмених и писмених, 

везаних исказа који се 

односе на опис простора и 

просторних односа и 

изражавање количина. 

 

 

 

 

 

- разуме једноставан опис простора 

и просторних односа; 

- опише простор и просторне 

односе једноставним језичким 

средствима; 

- тражи и пружи кратка обавештења 

о оријентацији у простору; 

- разуме и формулише једноставне 

исказе који се односе на 

количину/број; 

- разуме сличности и разлике у 

култури становања у ВБ и код нас. 

 

19. Action Boy can run! 

         Екшн бој уме да трчи! 

 

Глаголе радње; језичку 

структуру за изражавање 

способности - I can fly, He 

can walk. She can’t sing. It can 

fly; језичке структуре за 

описивање живих бића – It’s 

got four legs. It’s brown. It can 

run. It likes meat. It’s a lion; 

What’s the time? It’s twoo 

в) проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење 

"уљеза", осмосмерке, 

укрштене речи, и 

слично) 

 

 

 

 

-разуме и фромулише једноставне 

исказе који се односе на 

способности; 

- разуме једноставан  опис бића; 

- опише бића користећи једноставна 

језичка средства; 



o’clock/half/quarter past 

twelve. It’s quarter to nine; 

речи у којима се појављује 

глас  /ɒ/, и уочaвају његову 

повезаност са словом o; 

причу и дескриптивни текст 

који се односи на тему; 

формулисање краћих 

усмених и писмених, 

везаних исказа који се 

односе на изражавање 

способности и опис живих 

бића. 

 - разуме и формулише једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање хронолошког времена; 

- поштује правила учтиве 

комуникације са вршњацима и 

одраслима. 

20. Let’s play ball!  

Играјмо се лоптом! 

 

Речи које се односе на забаву 

на плажи; језичкe структуре 

и изразе Let’s (go to the 

beach). That’s a good idea. 

Great. OK. Don’t forget your 

hat/freesbe/suncream. Have  

cream/drink/a nice lolly; What 

are you doing? I’m (drinking). 

What is he/she doing? 

He’s/She’s (eating) They’re 

(walking); речи у којима се 

појављује глас  /ʌ/, и 

уочaвају његову повезаност 

са словом u; причу и садржај 

постера који се односе на 

тему; формулисање краћих 

усмених и писмених, 

г) повезивање речи и 

кратких реченица са 

сликама 

 

 

- разуме позив на заједничку 

активност и реагују на њега;  

- формулише позив на заједничку 

активност користећи једноставна 

језичка средства; 

- разуме једноставне савете, 

предлоге и упозорења и реагује на 

њих; 

- формулишуже једноставне савете, 

предлоге и упозорења; 

- разуме и фромулише једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање тренутних радњи; 



везаних исказа o изгледу и 

активностима на плажи. 

-  разуме и опише начин забаве у 

слободно време (плажа, пикник и 

сл.). 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставних часова:  36 

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и 

правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, 

уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва.  

 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура,Дигитални свет 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. ЉУДСКА ПРАВА Сви 

различити, а сви 

равноправни 

Различитост Живот у 

заједници у којој би сви 

људи били исти (по полу, 

узрасту, вери, 

Програм пружа 

велике могућности 

да се ученици током 

целе школске године 

Својим понашањем показује да 

прихвата различитост 

других;  препознаје у свом окружењу 

примере неједнаког поступања према 



националности, образовању, 

интересовању). Различитост 

као богатство једне 

друштвене заједнице. 

Отвореност и затвореност за 

различитости. Различитости 

у нашој локалној заједници. 

Равноправност мушкараца и 

жена Уважавање разлика уз 

једнака права, одговорности 

и могућности. Дечаци и 

девојчице – сличности и 

разлике, иста права и 

могућности. Осетљиве 

друштвене групе Групе 

којима је услед специфичних 

разлика потребна додатна 

подршка како би имале исте 

шансе и могле равноправно 

да се укључе у живот 

заједнице и остваре своје 

потребе и права. Стереотипи 

и предрасуде Упрошћено, 

поједностављено, 

генерализовано и најчешће 

нетачно приказивање некога 

(сви дечаци су, све девојчице 

су, сви Роми су). Негативно 

мишљење појединаца о 

некоме ко се не познаје 

довољно. Стереотипи и 

предрасуде као основ за 

дискриминацију. 

укључују у 

различита дешавања 

у локалној заједници 

(традицонални 

вашари, посела, 

изложбе, дружења, 

смотре, фестивали, 

такмичења, 

сусрети...) и јачају 

везе са другим 

грађанима (старијим, 

болесним, друге 

вере, друге нације...). 

Кроз различите 

активности и 

примере потребно је 

ојачати ученике да 

разликују саосећање, 

сажаљење и 

солидарност. Као 

илустрацију 

наводимо пример 

односа према слепим 

особама где 

ученицима треба да 

буде јасно да је 

саосећање кад 

осећамо колико им је 

тешко да се 

самостално крећу 

улицама уз помоћ 

белог штапа, да је 

солидарност када 

некој особи или групи на основу 

неког њиховог личног својства;  се 

понаша на начин који уважава 

сопствене и туђе потребе, права и 

осећања у свакодневним 

ситуацијама;  препознаје примере 

солидарности у свом окружењу, 

причама, филмовима;  



Дискриминација Неједнако 

поступање према особи или 

некој групи на основу неког 

њиховог личног својства 

(пол, узраст, вера, 

националност, образовање, 

инвалидитет), што за 

последицу има нарушавање 

њихових права и 

достојанства. Једнако 

поступање према 

неједнакима као вид 

дискриминације. 

Етикетирање, ружни 

надимци као вид 

дискриминације. 

осмишљавамо како 

помоћи тим лицима 

да се лакше крећу 

самостално, а да је 

сажаљење вид 

дискриминације у 

коме се слепе особе 

доживљавају као 

мање способне, 

другачије, мање 

вредне или јадне. 

Многи су примери 

где се 

дискриминација по 

различитом основу 

може довести у везу 

са предрасудама и 

стеротипима али је 

на овом узрасту 

најпогодније о томе 

говорити на примеру 

дечака и девојчица, 

мушких и женских 

послова, односа 

према Ромима, деци 

која похађају школу 

по индивидуалном 

образовном плану 

или имају било коју 

сметњу у развоју. 

Није неопходно да 

ученици у свом 

речнику имају речи 



дискриминација, 

етикетирање, 

предрасуде и 

стереотипи али је 

потребно да 

достигну исходе 

наведене у програму 

као што су 

препознаје у свом 

окружењу примере 

неједнаког 

поступања према 

особи или некој 

групи на основу 

неког њиховог 

личног својства или 

на примеру 

препознаје 

упрошћено, 

поједностављено 

генерализовано и 

најчешће нетачно 

приказивање некога 

или нечега. Ови 

исходи су врло 

важни јер 

подржавају развој 

осетљивости 

ученика за различите 

видове неуважавања 

и непоштовања што 

је основ за 

постизање исхода 



програма у следећим 

разредима, а који 

имају за циљ даље 

неговање друштвене 

свести и 

одговорности. Из тог 

разлога програм за 

трећи разред 

предвиђа акцију 

солидарности у 

локалној заједници 

која захтева да 

ученици „изађу“ из 

школе, пронађу 

особе или групе 

којима је потребан 

неки вид помоћи и 

осмисле на који 

начин ће исказати 

своју солидарност с 

њима. То не морају 

бити велике акције, 

довољно је 

организовати да 

ученици 

наизменично 

посећују неку 

старију особу о којој 

нема ко да брине и 

доносе јој неопходне 

намирнице, проводе 

време у разговору са 

њом, обележе 



рођендан и празнике 

или помогну око 

кућних послова, 

одласка лекару... 

Своју активност 

треба да прате и да је 

документују. Смисао 

оваквих акција је не 

само да ученици 

боље препознају 

потребе других који 

често живе, више 

или мање, 

невидљиво ту око 

нас, већ и да осете 

ефекте заједничког 

рада и задовољство у 

пружању помоћи. 

Као погодан мотив 

оваквих акција може 

се користити позната 

мисао Душка 

Радовића: „Наше 

мало може бити 

много онима који 

немају ни мало“. 

Осим тога, са 

ученицима треба 

тако радити да 

постану свесни да 

свако од нас може 

доћи у ситуацију да 

му буде потребна 



нечија помоћ и 

солидарност. Зато 

као идеју наводимо и 

могућност да уместо 

спровођења акције 

ученици обаве 

истраживање о некој 

раније спроведеној 

акцији солидарности 

у локалној заједници 

(у ситуацији 

болести, 

сиромаштва, 

земљотреса, 

поплаве, 

бомбардовања, 

доласка већег броја 

миграната, класичне 

мобе и др.). То могу 

урадити тако што ће 

питати своје 

родитеље, баке и 

деке шта се тада 

дешавало, ко се све 

укључио у акцију, 

како се завршила.... 

Истраживање може 

бити окончано 

припремом изложбе 

која би садржала 

фотографије и 

текстове из новина, 

књига о том 



догађају. У програму 

су наведени 

садржаји које 

наставник може да 

допуњује, проширује 

и мења према 

конкретним 

потребама и плану 

сопственог рада али 

увек имајући у виду 

исходе које треба 

достићи. Они су тако 

дати да одговарају 

узрасту ученика и да 

су мерљиви, 

проверљиви, 

односно наставник 

може, пратећи 

активности ученика, 

лако да утврди да ли 

их они остварују и у 

којој мери. Најчешће 

су на нивоу примене 

што значи да се 

знање и разумевање 

подразумевају јер 

без тога нема 

примене. Такав 

приступ одговара 

концепту Грађанског 

васпитања од кога се 

очекује да код 

ученика развија 



конативну, вољну 

компоненту која 

долази до изражаја у 

понашању. Редослед 

наведених исхода не 

исказује њихову 

важност јер су сви 

од значаја за 

постизање општег 

циља програма и 

развоја 

међупредметних 

компетенција. 

Између исхода 

постоји повезаност. 

Остваривање једног 

исхода доприноси 

остваривању других 

исхода. Многи 

исходи су процесни 

и представљају 

резултат 

кумулативног 

дејства образовно-

васпитног рада, 

током дужег 

временског периода 

што се препознаје у 

томе да се неки 

исходи у истој или 

сличној 

формулацији налазе 

у програмима за 



више разреда. У 

процесу планирања 

наставе и учења 

наставник се 

руководи, 

превасходно, 

исходима које 

ученици треба да 

достигну. Приликом 

избора активности, 

како наставника тако 

и ученика, треба 

имати у виду да 

свака од њих се 

може вишеструко 

искористити. На 

пример, у оквиру 

скоро свих 

активности на 

различитим 

садржајима могућ је 

допринос 

остваривању исхода 

који се односе на 

комуникацију, 

осетљивост за 

различитост, 

сарадњу, поштовање 

правила, доношење 

одлука. То значи, да 

за такве исходе нису 

потребни посебни 

садржаји, 



активности и часови. 

Њихово остваривање 

одвија се постепено, 

спонтано и то не 

само кроз избор 

садржаја већ и кроз 

избор одговарајућих 

начина рада. 

Достизање исхода 

захтева примену 

различитих 

интерактивних 

облика рада као и 

одабир и коришћење 

одговарајућих 

метода и техника. 

Наставници су у 

прилици да бирају: 

радионице, 

симулације, играње 

улога, студије 

случаја, дискусије, 

мини истраживања, 

једноставне акције 

као и да сами 

осмисле неке друге 

активности. 

Радионице треба да 

започињу причом 

која је блиска 

искуству ученика, а 

садржи неку врсту 

заплета (моралну 



дилему или сукоб 

потреба и/или 

вредности) као 

повод за дискусију у 

пару или у мањој 

групи, а завршава 

разменом у целој 

групи. Циљ је да се 

пружи могућност 

сваком ученику да 

преиспита своје 

мишљење и 

деловање због појаве 

конфликта између 

његове тачке 

гледишта и тачке 

гледишта која је 

различита од његове. 

Зато се може рећи да 

активности на часу 

треба тако да теку да 

обезбеде искуствено 

учење, тј. 

уобличавање и 

поимање личних, 

аутентичних 

доживљаја и ставова 

ученика кроз 

размену у групи, а не 

преношење готових 

знања, туђих увида 

или готових 

предлога. Добро је 



да постоји игровни 

контекст који 

помаже ученицима 

да се опусте и 

ослободе, да пробају 

различите видове 

изражавања и 

симболизације 

унутрашњих 

искустава, и да кроз 

игру истражују 

разноврсна, 

дивергентна решења 

за проблеме са 

којима се суочавају. 

С обзиром на узраст 

ученика добро је у 

току часа 

комбиновати 

различите 

активности и 

осмислити такву 

динамику рада којом 

се одржава њихова 

пажња и мотивација 

за учествовањем. 

Грађанско васпитање 

је део ширег 

концепта образовања 

за демократију и 

грађанско друштво и 

у том смислу је 

повезано са другим 



предметима, 

ваннаставним 

активностима и 

етосом школе. Овај 

програм корелира са 

предметима Српски 

језик, Природа и 

друштво, Ликовна и 

Музичка култура и 

зато је сваки вид 

тематског 

планирања 

добродошао. Како је 

планом предвиђено 

да се и у трећем 

разреду остварује 

пројектна настава, то 

је добра прилика да 

се повеже са 

активностима 

Грађанског 

васпитања. 

Пројектна настава по 

свом концепту у 

потпуности одговара 

природи овог 

изборног програма. 

Заједничко им је што 

доприносе 

когнитивном, 

афективном и 

социјалном равоју 

ученика, као и 



развоју 

међупредметних 

компетенција. 

Пројектна настава 

има елементе 

проблемске и 

истраживачке 

наставе који се 

односе на тражење 

решења за неки 

проблем кроз тимски 

рад и коришћење 

савремених 

технологија. 

Заједничко им је и то 

што се предност даје 

процесу рада и 

сарадњи наспрам 

самих резултата. 

Пројектна настава од 

ученика захтева 

самостално 

проналажење 

информација, 

способност 

решавања проблема, 

рад у групи, 

критичко мишљење, 

доношење одлука, 

аргументовање, 

преузимање 

одговорности, 

поштовање рокова, 



планирање што су 

све захтеви и 

програма Грађанског 

васпитања, посебно 

у области Граёански 

активизам. 

Пројектна настава 

подразумева 

унапређивање 

компетенције 

ученика да користе 

савремене 

технологије у 

образовне сврхе на 

одговоран и 

безбедан начин што 

се уклапа са 

очекиваним 

исходима програма 

за Грађанско 

васпитање у другом 

разреду (безбедност 

у коришћењу 

интернета), а који 

треба и даље 

неговати. У овом 

програму продукти 

ученичких 

активности имају 

посебан значај. Они 

могу бити различите 

врсте: постери, 

аудио-визуелни 



записи, 

презентације, 

прикази резултата 

истраживања и 

друго. Они се могу 

користи у току рада 

на неком садржају 

као вид 

документовања 

процеса учења и 

активности ученика, 

при интеграцији или 

рекапитулацији 

обрађених садржаја, 

процени 

напредовања 

ученика, као и 

самопроцени 

наставника колико 

успешно ради. 

Продукти се могу 

користити и ван 

одељења/групе, на 

пример на изложби у 

холу школе, у 

школским новинама, 

сајту школе. За 

остваривање 

програма и 

достизање 

дефинисаних исхода 

врло је важна улога 

наставника. Он је 



модел који својим 

понашањем и 

начином на који 

организује рад у 

групи доприноси 

стварању 

демократске 

атмосфере која је 

погодна за размену и 

аргументовање идеја 

и мишљења међу 

ученицима, он је тај 

који даје повратну 

информацију и 

подстиче ученике на 

разумевање односа у 

групи. Наставник 

подржава ученике 

када им је тешко да 

се изразе, помаже им 

у избору правих 

речи. Подстицајним 

питањима може да 

наведе ученике да 

сагледају ситуацију 

из друге перспективе 

што је озбиљан 

захтев за ученике 

трећег разреда који 

су још увек у 

извесној мери (мада 

мање него пре) 

фокусирани на 



сопствене потребе, 

мисли, осећања. 

Коструктивна 

комуникација и 

демократске 

процедуре нису само 

циљ већ и начин да 

се достигну жељени 

исходи. Наставник 

треба да обезбеди да 

се на часу сваки 

ученик осећа 

уважено, прихваћено 

и добродошло у 

својој различитости 

уз обавезу 

поштовања и 

уважавања других и 

другачијих погледа и 

мишљења. Његова 

улога је и да 

обезбеђује наставна 

средства или упућује 

ученике да их сами 

пронађу. За овај 

програм посебно су 

погодне 

информације које 

нуди сама локална 

заједница нпр. 

локалне новине, 

телевизија и радио, 

информације на 



сајтовима, различити 

плакати и лифлети 

које прави дом 

здравља, музеј, 

галерија, туристичка 

агенција, спортски 

клуб... Ученици који 

живе у малим 

срединама, селима 

где локална 

заједница свакако 

другачије изгледа од 

оне у градовима, 

могу користити 

информације од 

својих бака и дека од 

којих ће сазнати 

како су они 

задовољавали своје 

потребе, које су 

проблеме имали и 

како су их решавали. 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Ја и други у локалној заједници 

Локална заједница Место где 

грађани задовољавају 

највећи број својих потреба и 

остварују највећи број својих 

права. Потребе и права које 

деца задовољавају у локалној 

заједници – за образовањем, 

здравственом заштитом, 

одмором, игром, 

учествовањем у спортским, 

кулурним и уметничким 

У трећем разреду 

ученици проширују 

свој радијус кретања 

и сваким даном све 

боље упознају своју 

локалну заједницу. 

Знају где је пошта 

или где су спортски 

терени, где се иде 

код лекара или у 

куповину. Међутим, 

укаже вршњацима на особе или 

групе у свом окружењу којима је 

потребна помоћ и подршка;  објасни 

разлику између саосећања, 

солидарности и сажаљења на датом 

примеру;  укаже на упрошћено, 

поједностављено, генерализовано и 

најчешће нетачно приказивање 

некога на приказаним 

примерима;  наведе неколико 

институција у свом окружењу које 



активностима. Комуналне 

услуге Услуге од општег 

интереса за све грађане 

локалне заједнице – водa, 

превоз, путеви, паркинг, 

отпад, осветљење, паркови, 

пијаце, димничари. 

Институције и организације 

Локалне заједнице у области 

образовања, културе, 

здравља, спорта и 

рекреације, очувања околине, 

безбедности, верске 

организације. 

Активности и допринос 

удружења грађана у локалној 

заједници. Наша локална 

заједница Брига наше 

локалне заједнице о 

потребама и правима својих 

грађана,. Брига наше локалне 

заједнице о деци различитих 

својстава (пол, узраст, 

сиромаштво, здравље). 

Доступност садржаја у 

нашем окружењу слепим или 

глувим особама, родитељима 

са дечијим колицима или 

особама у инвалидским 

колицима (пешачки прелази, 

школа, дом здравља, 

продавница, превоз). Брига 

деце о својој локалној 

заједници – о отпаду, 

недовољно познају 

ко је обезбедио воду, 

направио пут или 

организовао превоз 

људи, одношење 

ђубрета, сређивање 

парка или чишћење 

снега на улицама. 

Садржај овог 

програма треба да 

омогући ученицима 

да се упознају и са 

тим аспектом 

комуналног живота 

грађана у некој 

локалној заједници, 

а које се међусобно 

могу врло 

разликовати (сеоска, 

приградска, градска) 

о чему ће наставник 

свакако водити 

рачуна и 

прилагођавати 

садржај и 

активности. Од 

ученика се очекује 

не само да упознају 

локалну заједницу 

већ и да имају 

критички однос 

према њој, у смислу 

да промишљају шта 

брину о потребама и правима 

грађана, посебно деце;  наведе шта 

би волео да има у својој локалној 

заједници што сада недостаје;  тражи 

помоћ у ситуацијама кршења својих 

или туђих права;  наведе једно 

удружење грађана у свом окружењу 

и опише чиме се бави;  

 

 



биљкама и животињама, 

споменицима културе, 

уметничким делима, 

потрошњи воде, пружање 

помоћи онима којима је то 

потребно. Удружење грађана 

у нашем окружењу некад и 

сад.  

све недостаје или 

није довољно 

развијено како би 

она у што већој мери 

задовољавала 

потребе свих грађана 

који ту живе (више 

паркова, пешачких 

прелаза, биоскоп, 

базен, тржни центар, 

играоница...). У тим 

активностима 

ученике треба 

подстицати да мисле 

и о потребама 

других, а не само о 

сопственим, и да 

јачају свест и 

осетљивост за 

специфичне разлике 

међу људима у 

заједници по полу, 

узрасту, 

здравственом стању, 

образовању, 

националности, 

вери. Да та 

осетљивост постоји 

показују њихови 

одговори у којима се 

залажу да у њиховој 

локалној заједници 

буде амбуланта, 



звучни семафори за 

слепе, паркинг за 

инвалиде, црква или 

библиотека. Програм 

предвиђа да ученици 

боље упознају и 

различита удружења 

грађана којих има 

велики број чак и у 

сасвим малим 

срединама. Нека од 

њих су настала 

недавно (нпр. 

удружење љубитеља 

видео игара), нека 

имају трајање и 

више од једног века 

(нпр. удружење 

пчелара), нека су за 

забаву и задовољење 

неких интересовања 

(нпр. хор), а нека су 

основана из хуманих 

разлога (нпр. 

удружење Живимо 

заједно за помоћ 

особама са сметњама 

у развоју). Прича о 

удружењима грађана 

има за циљ 

подстицање осећаја 

припадности 

заједници и 



спремности за 

удруживање са 

другима како би 

боље 

функционисали и 

боље се осећали у 

својој заједници. 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ Снага узајамне помоћи 

Солидарност Потреба 

узајамне бриге и 

одговорности међу људима. 

Лажна солидарност. Разлика 

између саосећања, сажаљења 

и солидарности. Примери 

акција солидарности у нашој 

локалној заједници (мобе, 

добровољно давање крви и 

хуманитарне акције за 

лечење болесних, СМС 

акције прикупљања новца). 

Ситуације у којима свакоме 

може бити потребна помоћ 

(болест, сиромаштво, ратови, 

поплаве, земљотреси, 

пожари, миграције). Медији 

као подршка солидарности. 

Волонтирање Добровољно 

ангажовање појединацаи 

група у пружању помоћи 

људима, животињама, 

биљкама. Мотиви волонтера 

– веровање у снагу узајамне 

помоћи, човекољубље и 

хуманост. Волонтерске 

Упознавање ученика 

са солидарношћу и 

волонтирањем треба 

да обезбеди јачање 

вредности 

заједништва, 

хуманости, личне 

одговорности и 

поштовања 

различитости у 

оквиру локалне 

заједнице којој 

природно 

припадамо. 

Ученицима ће 

посебно бити 

интересантно 

уколико буду у 

прилици да се 

упознају са особама 

које су својим 

понашањем то и 

показале. На пример, 

може се 

организовати 

разговор са особом 

опише на које све начине деца 

његових/њених година могу да брину 

о својој локалној 

заједници;  пажљиво слуша 

саговорника, слободно износи 

мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други могу 

имати другачије мишљење;  



акције ученика/ученица 

школе у локалној заједници 

(чишћење јавних површина, 

сађење биљака, помоћ 

старим људима, удомљавање 

напуштених кућних 

љубимаца). Активности 

волонтера Црвеног крста у 

нашој локалној заједници.  

која је велики број 

пута дала 

добровољно крв и са 

особом која је 

примила туђу крв 

што јој је спасло 

живот. Такође, 

ученицима би био 

интересантан и 

сусрет са 

особом/особама које 

су на свом поседу 

изградиле азил за 

незбринуте 

животиње и о њима 

брину док их не 

удоме. 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Акција солидарности у локалној 

заједници 

Планирање и извођење 

акције солидарности у 

локалној заједници 

Утврђивање коме је у 

заједници потребна помоћ. 

Одређивање циља акције. 

Припрема плана акције – 

подела улога, договор о 

роковима, начину 

реализације. Извођење и 

документовање акције – 

видео, фотографије, текстови 

и сл. Промоција акције на 

нивоу школе – приказивање 

другим одељењима, 

родитељима и сл., прављење 

Упознавање ученика 

са солидарношћу и 

волонтирањем треба 

да обезбеди јачање 

вредности 

заједништва, 

хуманости, личне 

одговорности и 

поштовања 

различитости у 

оквиру локалне 

заједнице којој 

природно 

припадамо. 

Ученицима ће 

посебно бити 

интересантно 

уколико буду у 

испољава заинтере0сованост за 

сарадњу и учешће у групном 

раду;  заједно са осталим ученицима 

учествује у проналажењу особа 

којима је потребна помоћ, у изради 

плана и реализацији акције, њеној 

промоцији и вредновању. 



постера или паноа, 

објављивање прилога у 

школском листу. Вредновање 

акције – чиме смо 

задовољни, шта је могло 

бити боље. 

 

прилици да се 

упознају са особама 

које су својим 

понашањем то и 

показале. На пример, 

може се 

организовати 

разговор са особом 

која је велики број 

пута дала 

добровољно крв и са 

особом која је 

примила туђу крв 

што јој је спасло 

живот. Такође, 

ученицима би био 

интересантан и 

сусрет са 

особом/особама које 

су на свом поседу 

изградиле азил за 

незбринуте 

животиње и о њима 

брину док их не 

удоме. Програм 

пружа велике 

могућности да се 

ученици током целе 

школске године 

укључују у 

различита дешавања 

у локалној заједници 

(традицонални 

вашари, посела, 

изложбе, дружења, 

смотре, фестивали, 

такмичења, 

сусрети...) и јачају 

везе са другим 



грађанима (старијим, 

болесним, друге 

вере, друге нације...). 

Кроз различите 

активности и 

примере потребно је 

ојачати ученике да 

разликују саосећање, 

сажаљење и 

солидарност. 
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Бр. 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ ЗА РАД ПО ТЕМАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. ОБНАВЉАЊЕ 

ГРАДИВА 

ДРУГОГ 

РАЗРЕДА 

-Природни бројеви до 100 – сабирање и одузимање, 

множење и дељење,  

-Геометрија – линије, цртање геометријских фигура на 

квадратној и тачкастој мрежи 

-Мере и мерење 

-Разломци 

1 



2. БРОЈЕВИ ДО 

ХИЉАДУ 

(ПРВИ ДЕО) 

-Читање и писање бројева прве 1000, месна вредност, 

упоређивање бројева до 1000 

 

- Сабирање и одузимање до 1000 – усмено  

 

- Сабирање и одузимање до 1000 – писмено 

 

- Здруживање сабирака, Сталност збира и разлике, Веза 

сабирања и одузимања 

- Једначине и неједначине 

- Писање бројева до 1000 римским цифрама   

 

6 

3. ГЕОМЕТРИЈA 

(ПРВИ ДЕО): 

ПРАВЕ И 

УГЛОВИ 

- Цртање и узајамни положај паралелних и нормалних 

прави, прави које се секу, врсте и обележавање углова 

1 

4. БРОЈЕВИ ДО 

ХИЉАДУ 

(ДРУГИ ДЕО) 

- Множење и дељење бројева до 1000 – усмено и 

писмено.        -Једначине и неједначине са множењем и 

дељењем           -Веза множења и дељења                                                               

-Редослед рачунских операција 

 

4 

5. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ -Мерење масе, времена, дужине, запремине течности, 

површине геометријских фигура задатом мером 

- Децимални запис броја са једном децималом. 

 

2 

6. ГЕОМЕТРИЈA 

(ДРУГИ ДЕО): 

ГЕОМЕТРИЈСКЕ 

ФИГУРЕ 

-Цртање, пресликавање и конструкција  геометријских 

фигура – трогла, круга, квадрата и правоугаоника     

- Обим троугла, квадрата и правоугаоника. 

 

2 

7. БРОЈЕВИ ДО 

ХИЉАДУ 

-Разломци - Упоређивање разломака са једнаким 

имениоцима. 

1 



(ТРЕЋИ ДЕО): 

РАЗЛОМЦИ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

ТРЕЋЕГ  

РАЗРЕДА 

-Вежбање задатака из целокупног градива трећег 

разреда 

1 

УКУПНО 18 

 

 

Предмет: ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА                        Разред: 3. 

Недељни фонд часова: 1  Годишњи фонд часова: 18 

Ред. 

Бр. 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ ЗА РАД ПО ТЕМАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. КЊИЖЕВНОСТ - Вежбе читања са разумевањем различитих текстова;  

- Разликовање  књижевних врста: лирска и епска песма, 

прича, басна, бајка, роман и драмски текст; 

- Одређивање  теме, редоследа догађаја, времена и места 

дешавања радње у прочитаном тексту; 

- Именовање главних и споредних ликова и разликовање 

њихових позитивних и негативних особина; 

- Уочавање основних  одлика лирске песме (стих,  

строфа и рима); 

- Разумевање пренесеног значења пословице и басне и 

њихове поучности; 

- Уочавање основних одлика народне  бајке, 

разликовање народне од ауторске бајке; 

- Уочавање основних одлика народне епске песме; 

 

8 

2. ЈЕЗИК, 

ГРАМАТИКА, 

-Врсте речи – именице, глаголи, придеви, заменице, 

бројеви                                                                                        

- Подела речи на крају реда (граница на самогласник). 

Сугласник ј (између самогласника и-о и о-и)                        

6 



ПРАВОПИС, 

ОРТОЕПИЈА 

- Управни говор (први и други модел). Неуправни говор. 

Наводници (у управном говору, насловима дела, 

називима школа).                                                                    

- Велико слово: писање имена народа,  вишечланих 

географских назива (планина, река, језера, мора и сл.), 

празника, наслова књига и часописа;  

- Писање присвојних придева изведених од властитих 

имена (суфикси: -ов, -ев,  

-ин; -ски, -чки, -шки).  

- Речца НЕ уз именице и придеве.. Скраћенице (мерне 

јединице за масу, дужину, време и запремину течности). 

3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- Диктат, аутодиктат. 

- Језичке и правописне вежбе: проширивање и 

допуњавање реченица различитим врстама речи, 

промена реда речи у реченици, промена дужине 

реченице. 

- Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање,                 

- Усмено причање о догађајима и доживљајима, 

стварним и нестварним 

4 

УКУПНО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ                        Разред: 3. 

Недељни фонд часова: 1  Годишњи фонд часова: 36 

 

Ред. 

Бр. 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ ЗА РАД ПО ТЕМАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

- Упознавање ученика са садржајима предмета 

-Природни бројеви до 100  

- Пребројавање бројевних скупова 

- Нумерисање и пребројавање 

- Задаци нумерације 

- Занимљиви математички изрази 

-Низови бројева 

- Једноставнији и лакши начин рачунања 

- Зависност вредности израза 

- Зависност вредности израза 

- Дешифровање рачунских операција 

- Дешифровање рачунских операција 

- Решавање задатака методом инверзије 

13 

2. ЗАДАЦИ СА 

ПОЛИДРВЦИМА 

- Римске цифре, премештање палидрваца 

- Занимљиви задаци премештања палидрваца 

 

2 

3. МЕРЕЊА И МЕРЕ - Математика на бројчанику часовника 

- Решавање задатака методом дужи 

6 



- Решавање задатака методом дужи 

- Јединице мере за дужину 

- Јединице мере за површину 

-Јединице мере за дужину и површину 

4. ГЕОМЕТРИЈА - Цртање и пребројавање геометријских фигура 

 - Обим и површина правоугаоника и квадрата 

- Обим и површина правоугаоника и квадрата 

- Решавање сложених задатака методом правоугаоника 

- Решавање сложених задатака методом правоугаоника 

5 

5. РАЗЛОМЦИ -Разломци 

- Разломци 

2 

6. ЗАНИМЉИВА 

МАТЕМАТИКА 

-Магични квадрати и друге шеме 

- Магични квадрати и друге шеме 

- Магични квадрати и друге шеме 

- Занимљиви математички изрази 

- Занимљиви математички изрази 

- Гаусов поступак сабирања бројева и њена примена- - --

- Анализа задатака са такмичења 

- Анализа задатака са такмичења 

 

5 

7. БРОЈЕВИ ДО 

ХИЉАДУ 

(ТРЕЋИ ДЕО): 

РАЗЛОМЦИ 

-Разломци - Упоређивање разломака са једнаким 

имениоцима. 

 

1 



8. УТВРЂИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

ТРЕЋЕГ  

РАЗРЕДА 

-Вежбање задатака из целокупног градива трећег 

разреда 

1 

УКУПНО 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ          разред: 3. 

Недељни фонд часова: 1 Годишњи фонд часова: 36 

 

ТЕМЕ ЗА ЧОС 

ИСХОДИ                                      

Након часова ЧОС-

а ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ 

ЧОС-а 



 

1.Поново у школи – повратак у школу 

2.Хуманост на делу 

3.Ово сам ја – представљање  себе, 

колико се познајемо међу собом 

4.Како да откријем своје способности – 

ученици износе своја интересовања 

5.Кад порастем бићу... 

6.Дечја недеља – Међународни дан 

детета 

7.Како да учимо – уче како да уче и 

стекну навике у учењу 

8.Мој радни дан – организујемо радни  

дан  и слободно време 

9.Рођенданско стабло – знаком 

представљамо наш датум рођења 

10.Десет топлих речи – бирамо 

најлепше речи да се обратимо 

11.Хајде да се договоримо 

12.Хајде да се дружимо – како да се 

дружимо 

13.Како помоћи другу када му је 

најпотребније 

14.Толеранција према разликама 

-активно учествује у 

настави 

- буде заинтересован 

и мотивисан за рад 

- брине о својој и 

туђој имовини 

- поштује мере 

безбедности у школи 

- одговорно приступа 

изради задатака и 

задужења 

- примењује правила 

пристојног 

понашања у 

комуникацији са 

одраслима и са 

вршњацима 

- сарађује са 

вршњацима у раду и 

у игри 

- с' пажњом слуша 

саговорника 

- поштује правила 

понашања у школи и 

на часу 

 У оквиру одељења 

ученици остварују своја 

права , обавезе, и 

одговорности у складу са 

Законом и Статутом 

школе 

 Избор руководства 

одељења- председника, 

заменика председника и 

благајника, на почетку  

школске године , јавним 

гласањем на часу 

одељенског старешине 

 Сва кључна питања, 

проблеми и дилеме 

ученика решавају се на 

ЧОС-у 

 Упознавање и поштовање 

Кодекса понашања 

ученика 

 Упознавање са правима, 

обавезама и дужностима 

ученика у складу са 

Законом 

 Решавање проблема у 

односима између ученика 

или између ученика и 

наставника 

 Решавање проблема у 

учењу и владању ученика 

 Поштовање правила 

безбедног и културног 

понашања у школској 

средини, а и шире 

 Развијање вредности : 

хуманости, солидарности 

и емпатије међу 

ученицима 



15.Да ли смо испунили досадашњи циљ 

– анализа успеха -  да ли су ученици 

постигли резултате које су до сада 

поставили 

16.Наша радна соба – како уредити 

радну собу 

17.Новогодишњи маскембал – 

органузујемо маскембал на нивоу 

разреда 

18. Понашање на јавном месту   

19.Божић 

20.Свети Сава – правимо пано поводом 

Светог Саве 

21.Правила у учионици – усвајање 

правила у учионици, поштовање 

правила 

22. Светски дан писмености 

23.Еколошке заповести – стичемо 

основна знања из екологије 

24.Рециклирај не фолирај 

25.Честитка за маму, баку –правимо 

честитку за маму или баку поводом 

осмог марта 

26.Мој први хербаријум –сакупљамо и 

правимо хербаријум биљака из нашег 

краја 

- преузима 

одговорност за своје 

поступке 

- буде толерантан/на 

је 

- уме да реши сукобе 

на миран начин 

- покушава да 

унапреди своје 

понашање 

- успешно решава 

проблеме 

- усваја нов начин 

рада 

 Стварање и развијање 

позитивне климе у 

одељењу, у којој владају 

другарство и међусобно 

разумевање и уважавање 

ученика 

 Функционисање одељења 

као целине 

 Планирање и пружање 

помоћи ученицима који 

спорије напредују од 

стране бољих ученика из 

одељења 

 Прихватање различитости 

и развијање толеранције 

међу ученицима 

 Учествовање у 

активностима које школа 

организује ( културна и 

спортска дешавања, 

секције, хуманитарне 

акције...) 



27. Врсте и облици насиља                 28. 

Здравље на уста улази 

29.Добродошлица ластавицама 

30.Весели одељенски састанак –први 

април дан шале 

31.Ускршњи штанд – припремамо 

штанд за Ускрс 

32.Да ли смо безбедни у саобраћају – 

уочавамо правила у саобраћају- 

компјутер 

33.Шта треба да читам – развијамо 

љубав према читању 

34.Правимо наш часопис – електронска 

форма 

35.Научили смо – култура понашања                                                

36. Желим да се представим – 

припремамо приредбу за крај школске 

године 

 УКУПНО 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

У оквиру слободних активности наше школе, формирана је Еколошка секција са циљем да се покрене процес еколошке 

осетљивости, одговорности и свести, како код ученика тако и код код наставног особља наше школе. Свако ко је љубитељ 

природе моћи ће да се придружи секцији и поред рада на часовима везаних за природу. У оквиру ње посматраћемо природу и 

односе у њој на другачији начин извођењем експеримената, анализом, теренским, групним, тимским и самосталним радом и 

на тај начин ће се стицати свест и навика да се води здрав живот у окружењу. 

Ученик ће на секцији: - развијати љубав према природи 

 - развијати свест о угрожености и потреби очувања природе 

 - развијати осећање одговорности према стању животне средине 

 - користиће различите методе у процесу рада у секцији 

 - развијати колективни дух и тимски рад 

 - развијати способност самосталног истраживања и учења 

 - развијати такмичарски дух 

  

Програмом секције биће обухваћене активности које ће се реализовати у складу са Еко календаром, заштитом животне 

средине, заштитом биљака и животиња, здравственом заштитом, слободним избором тема, активностима везаним за уређење 

школског простора, богаћењем цветног фонда новим биљкама и наравно актуелним дешавањима као и обележавање 

међународних важних еколошких датума. 

Секција ће се реализовати једном недељно у договореном термину. 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Дигитални свет 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

ЦИЉЕВИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 



1. Формирање секције, договор о раду 

2. Светски дан заштите озонског омотача 

3. Загађивачи ваздуха - Светски дан без 

аутомобила 

4. Очистимо свет 

5. Угрожене биљке и животиње и њихова 

заштита 

6. Светски дан заштите животиња 

7. Израда еко лутака 

8. Бринем о својој исхрани - Светски дан 

хране 

9. Здравље као еколошки фактор - Светски 

дан пешачења 

10. Правимо хербаријум 

11. Правимо слике од семенки 

12. Јесење уређење дворишта 

13. Израда еколошких паноа 

14. Очување ваздуха, земљишта и воде 

15. Дан планина 

16. Биљна разноликост ( биљке и 

животиње ) 

17. Фото албум 

18. Претварам старо у ново-израда 

новогодишњих украса од рециклираног 

материјала 

19. Радна акција- Чување и уређење 

животног и радног простора 

20. Право на здраву животну средину 

21. Дан мочварних подручја 

22. Дан очувања енергије 

23. Значај и улога шума у Србији - Дан 

заштите шума 

24. Вода у природи 

25. Загађивање воде - Светски дан вода 

26. Сат за нашу планету 

27. Временска прогноза 

28. У здравом телу здрав дух 

- Развијање свести о заштити природе и 

права на здраву животну средину 

- Учешће у пројектима заштите животне 

средине 

- Организовање радионица 

- Сарадња са стручним удружењима и 

другим организацијама у земљи из области 

заштите животне средине 

- Учествовање у креирању и реализацији 

разних такмичења, квизови, изложбе.. 

- Учествовање у ликовним и литералним 

конкурсима везаним за екологију 

- Посете различитим институцијама -зоо 

врт, Ботаничка башта,Тропикаријум... 

- Израда еколошких календара, 

презентација 

- Предавања стручних лица 

- Уређење и оплемењивање радне и 

животне околине... 

 

 

- Развој еколошке свести 

- Унапређење заштите животне средине 

- Едукација 

- Проширивање знања и доношење 

закључака о узајамној повезаности живе и 

неживе природе 

- Еколошко образовање у оквиру 

образовног система 

-Сарадња и размена искустава 

- Развијање такмичарског духа 



29. Како да сачувам планету? Светски дан 

планете Земље 

30. Птице 

31. Паркови у мојој околини 

32. Израда паноа 

33. Одржавање саксијског цвећа 

34. Животна средина - Шта сам научио? 

Квиз 

35. Светски дан животне средине 

36. Анализа рада секције   

 Носилац активности: Мира Травица Пртровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ и и задаци: Оспособљавање ученика за лепо и изражајно рецитовање. Упознавање са дикцијом, акцентом, интонацијом 

и темпом. Откривање лепоте поезије и подстицање на читање и самостални истраживачки рад. Развијање ученичке маште, 

креативности и оригиналности. 

 



Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Дигитални свет, Енглески језик 

 

Наставни садржаји Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Циљеви  садржаја програма 

 

1. Формирање секције 

2. Чиниоци изражајног казивања 

3. Акценатске вежбе 

4. Вежбе интонације и вежбе интензитета (јачине) гласа 

5. Обрада једне изабране песме 

6. Избор и анализа садржаја за наступ секције поводом Дана школе 

7.  Увежбавање програма за наступ поводом Дана школе 

8. Увежбавање програма за наступ поводом Дана школе 

9. Генерална проба пред наступ поводом Дана школе 

10. Истраживање облика изражавања песме 

11. Паузе у рецитовању. Понављања и рефрени 

12. Вежбе темпа, мимике и гестикулације 

13.  Анализа песама обрађених на редовним часовима 

 

- читање 

-вежбе дикције 

- рецитовање 

-покрет 

- плес , игра 

-позорница 

- слушање  

- гледање 

-импровизација 

 

- развој говора 

- развој социјализације  

- развој покрета и гестикулације 

- рад на књижевним делима, стварање 

властитих 

- стварање представе и извођење исте 

пред публиком 

- савладавње треме  

- развој самопоуздања ( наступ пред 

публиком) 

- самоостваривање и развој 

социјализације ученика кроз рецитације  

и  јавне наступе 

 

 

 



14. Увежбавање рецитовања обрађених песама 

15. Рецитовање новогодишњих песама 

16. Одабир и анализа садржаја за припрему програма поводом 

Савиндана 

17. Увежбавање садржаја из програма поводом Савиндана 

18. Рецитовање обрађених песама 

19. Одабир најбоље изведених песама2 

20. Слушање аудио -  снимака  

21. Избор и анализа садржаја посвећених Дану жена 

22. Увежбавање садржаја посвећених Дану жена 

23. Рецитовање песама по избору ученика 

24. Анализа рада секције 

25. Одабир народних умотворина  

26. Увежбавање одабраних народних умотворина 

27. Увежбавање одабраних народних умотворина 

28. Извођење народних умотворина 

29. Слушање аудио - снимака 

30. Одабир песама за анализу по избору чланова секције 

31. Анализа одабраних песама 

32. Рецитовање одабраних песама 



33. Рецитовање одабраних песама 

34. Сарадња са другим секцијама 

35. Сарадња са другим секцијама  

36. Научили смо... 

 

 Носилац активности : Наташа Зечевић 

 

 

 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и положаја облика у природи. На 

часовима ликовне секције се стварају услови да ученици користе различите технике и средства ликовно -визуелног 

изражавања а које су прилагођене интересовањима и способностима ученика. На тај начин могу да изразе своју машту, 

креативност и игру који су саставни део ликовног израза. Такође, утиче на развијање радних навика и одговорности. 

Ликовну секцију похађају ученици једном недељно. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ наставе ликовне културе је подстицање и развијање стваралачког мишљења и овладавање визуелним вештинама. 

Основни задаци су: 

- развијање способности ученика за опажање елемената, 

- стицање услова да ученици користе и упознају се са различитим техникама ликовног израза, 

- развијање моторичких и мисаоних способности, 

- визуелно запажање, сазнање, мишљење, изражавање, развијање игре са предметима, 

развијање свестране личности, 

- формирање моралних и естетских односа. 

 

Циљеви и задаци секције: 

-да се развија и подстиче учениково стваралачко мишљење 

-оспособљавање ученика да цртежом изразе своја опажања из непосредне околине 



-развијање мануелне вештине и креативности 

 -мотивисати ученике да се слободно ликовно-визуелно изражавају, својствено узрасту и индивидуалним способностима 

-упознавање нових поступака и идеја за рад 

- неговање ликовног израза, посебно у раном школском узрасту, јесте основ за неговање визуелног мишљења 

Начин остваривања програма: 

-          ликовне радионице коришћењем корисних идеја са интернет сајтова(крокотак, време игре, зврк...) 

-          израда тематских паноа изложбе дечијих радова( декорација ентеријера школе) 

Међупредметна повезаност: 
Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Дигитални свет 

 

Наставни садржаји Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Циљеви  садржаја програма 

1.Формирање секције 

2. Јесен- цртање 

3. Јесен-техника шаблон(отискивање) 

4. Јесењи рамови 

5. Шта ме чини срећним-пано за Дечију недељу 

6. Поруке пријатељства 

7. Киша-техника зграфито 

8. Шара и шарање-орнамент 

9. Оригами 

10. Уочавамо односе у простору 

11. Слике од макарона-колажирање 

12. Слике од макарона-уређивање паноа 

13. Вајање-пластелин 

14. Зимска идила (сликање) 

15. Пахуље и украси од папира, оригами 

16. Украшавање паноа и прављење честитки 

17. Свети Сава- портрети(колаж) 

18. Доживљаји са распуста 

19.  Слике од крпица и дугмића 

20. Бакарне плочице- тема- љубав 

21. Животиње од колаж папира 

22. Правимо честитке за 8.март 23. Дечија права-цртеж и поруке 

-уочавање 

-именовање 

-сликање 

-цртање 

-моделовање 

-вајање 

-препознавање 

-прикупљање 

-креирање 

-изложба 

-израда паноа 

 

 

 

-да се развија и подстиче учениково 

стваралачко мишљење 

-оспособљавање ученика да цртежом 

изразе своја опажања из непосредне 

околине 

-развијање мануелне вештине и 

креативности 

 -мотивисати ученике да се слободно 

ликовно-визуелно изражавају, својствено 

узрасту и индивидуалним способностима 

-упознавање нових поступака и идеја за 

рад 

- неговање ликовног израза, посебно у 

раном школском узрасту, јесте основ за 

неговање визуелног мишљења 

 



24. Пано- цвеће од различитих материјала 

25. Пролеће свуда око нас 

26. Пролећно дрво-комбиноване технике 

27. Цртамо, режемо, лепимо 

28. Пролећни венчићи 

29. Пролећни венчићи-завршавање и пано 

30. Доживљаји са ускршњег распуста-сликање 

31. Сликање на фолији-поклопац од павлаке 

32. Оригами- слободан избор ученика 

33. Вишеслојне слике-пејзаж 

34. Рециклирање (робот, музички инструменти) 

35. Изложба радова 

36. Утисци о раду ликовне секције 

 

Носилац активности: Татјана Радовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Основни задаци  секције су: 

- развој говора 

- развој социјализације  

- развој покрета и гестикулације 

- рад на књижевним делима, стварање властитих 

- стварање представе и извођење исте пред публиком 

- савладавње треме  

- развој самопоуздања ( наступ пред публиком) 

 

Циљ секције: 

- самоостваривање и развој социјализације ученика кроз драмске игре и импровизације 

- развој говора , мимике, гестикулације и покрета на сцени и савладавање сценског простора 

 

Начин остваривања програма: 

-  књижевна дела 

-драмски прикази 

-часописи, филмови . слике 

- прављење сцене 

- израда и реализација представе 

 



 

Реализација секције је једном недељно. 

 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Дигитални свет, Енглески језик 

 

Наставни садржаји Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Циљеви садржаја програма 

 

1.Упознавање са секцијом 

2. Текстови по личном избору 

3. Акценатске вежбе, вежбе интезитета гласа прилагођене узрасту 

4. Душко Радовић – смешни стихови 

5. Обележавање Дечије недеље 

6. Упознавање песника из нашег краја 

7. Вежбе дикције 

8. Мирослав Антић – Плави чуперак 

9. Дан школе – припремни програм 

10. Увежбавање припремљеног програма за Дан школе 

 

- читање 

-вежбе дикције 

- рецитовање 

-глума 

-покрет 

- плес , игра 

-позорница 

- слушање  

- гледање 

-импровизација 

- развој говора 

- развој социјализације  

- развој покрета и гестикулације 

- рад на књижевним делима, стварање 

властитих 

- стварање представе и извођење исте 

пред публиком 

- савладавње треме  

- развој самопоуздања ( наступ пред 

публиком) 

- самоостваривање и развој 

социјализације ученика кроз драмске игре 

и импровизације 



11. Наступ 

12. Изабрани текстови из дечије штампе 

13. Садржаји поводом Нове године 

14. Свети Сава у песми и причи 

15. Драма 

16. На позорници 

17. Сценски реквизити 

18. Мојој мајци на дар 

19. Припрема за одељенско драмско такмичење 

20. Припрема за одељенско драмско такмичење 

21. Одељенско такмичење на позорници 

22. Сценски реквизити 

23. Вежбе изражајног читања 

24.Избор из савремене књижевности за децу 

25. Глумац је глумац 

26.  Позоришна представа  

27. Подела улога за нашу представу 

28. Костимографија 

29. Ликови из народних епских песама 

30. Марко Краљевић 

  

 

 



31. Увежбавање улога за представу 

32. Припрема приредбе 

33. Припрема приредбе 

34. Припрема приредбе 

35. Припрема приредбе 

36. Од нас за вас – приредба 

 Носилац активности :Добрила Марковић 

 

 

3.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ ЦиључењаСрпскогјезикајестедаученициовладајуосновнимзаконитости

масрпскогкњижевногјезикарадиправилногусменог и 

писаногизражавања, негујућисвест о значајуулогејезика у 

очувањунационалногидентитета; 

дасеоспособезатумачењеодабранихкњижевних и 

другихуметничкихделаизсрпске и светскебаштине, 

радинеговањатрадиције и културесрпскогнарода и 

развијањаинтеркултуралности. 

Разред Четврти 

Годишњифондчасова 180 часова 

 



Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 

3. КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија  

1. Шаљива народна песма 

Женидба врапца Подунавца 

2. Војислав Илић: Јесен / 

Владислав Петковић Дис: Зима 

3. Момчило Мошо Одаловић: 

Молитва за маму 

4. Мирослав Антић: 

Космонаутска песма 

5. Бранко Миљковић: Песма о 

цвету 

6. Добрица Ерић: Завичај / 

Oтаџбина је наша очевина / 

Момчило Мошо Одаловић: 

Птице косовчице 

7. Мирослав Антић: Прва љубав / 

Најљубавнија песма / Алексије 

Марјановић: Љубав 

8. Бранко Ћопић: Месец и његова 

бака / Десанка Максимовић: 

Пауково дело 

-

Повезивањекњижевн

оуметничкогтекстаса

другиманаразличите

начине, 

премаразличитиммот

ивимаилитонуприпо

ведања, природа и 

улога књижевног 

дела, врстe текста, 

сврха текста за 

читање – разумевање 

– препричавање - 

тумачење, брзина 

напредовања 

ученика, годишња 

доба, значајни 

датуми и празници, 

посебности 

ученичког 

колектива, школе и 

локалне заједнице, 

предметна и 

међупредметна 

повезаност садржаја 

и исхода, 

− чита са разумевањем различите 

врсте текстова;  

− укратко образложи свој утисак и 

мишљење поштујући и другачије 

ставове;  

− разликује књижевне врсте: 

шаљиву народну песму, басну и 

причу о животињама, приповетку, 

роман за децу и драмски текст; 

− одреди тему, редослед догађаја, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

− именује позитивне и негативне 

особине ликова; 

− уочи и издвоји основне елементе 

лирске песме (стих, строфа, рима 

и ритам); 

− тумачи идеје књижевног дела; 

− препозна ситуације 

кршења/остваривања права детета  

и стереотипе у књижевним 

делима; 



9. Бранислав Црнчевић: Кад би 

мени дали један дан  

10. Владимир Андрић: Дај ми крила 

један круг 

11. Народна песма Милош у 

Латинима  

12. Народна песмаЈетрвица 

адамско колено 

Проза 

1. Народна прича о животињама: 

Међед, свиња и лисица 

2. Народна приповетка: Најбоље 

задужбине  

3. Народна приповетка: Ветар и 

сунце 

4. Народна бајка: Пепељуга 

5. Бранислав Нушић: Прва љубав 

(одломак из Аутобиографије) 

6. Бранислав Црнчевић: Босоноги 

и небо 

7. Гроздана Олујић: Стакларева 

љубав 

8. Светлана Велмар Јанковић: 

Стефаново дрво 

9. Лав Николајевич Толстој: 

Врабац и ласте / Два мраза 

међупредметне 

компетенције итд. 

 

- Лектира је 

разврстана по 

књижевним 

родовима – поезија, 

проза и драмски 

текстови и 

употпуњена је 

избором 

научнопопуларних и 

информативних 

текстова о 

правилима лепог 

понашања, о 

природним лепотама 

и културним 

знаменитостима 

Србије и о 

занимљивим 

пределима, 

народима, обичајима 

у свету. Избор дела 

је заснован на 

принципу 

прилагођености 

узрасту 

 

- Читање дужих 

тексова у 

− уочи персонификацију и разуме 

њену улогу у књижевном делу; 

− разликује описивање, 

приповедање (у 1. и 3. лицу) и 

дијалог у књижевном делу; 

− преприча текст из различитих 

улога/перспектива; 

− уочи основни тон књижевног 

текста (ведар, тужан, шаљив); 

− уочи супротстављеност лица у 

драмском тексту;  

− чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

− изражајно рецитује песму и чита 

прозни текст; 

− изводи драмске текстове; 

− усвоји позитивне људске 

вредности на основу прочитаних 

књижевних дела; 

− повеже граматичке појмове 

обрађене у претходним разредима 

са новим наставним садржајима; 

− разликује речи које мењају облик 

(именице, заменице, придеви, 

бројеви, глаголи) и уочи оне које 

су увек у истом облику; 

− одреди основне реченичне 

чланове; 



10. Драган Алексић: Позориште на 

небу 

11. Весна Алексић: Детективско 

срце 

12. Ханс Кристијан Андерсен: 

Ружно Паче – читање у 

наставцима 

Драмски текстови  

1. Гвидо Тартаља: Подела улога 

2. Љиљана Крстић: Кад пролеће 

дође 

3. Дејан Алексић: Слава  

Научнопопуларни и информативни 

текстови  

(из књига, енциклопедија и часописа за 

децу) 

● о нашим знаменитим 

књижевницама, сликаркама и 

научницама;  

● о природним лепотама и 

културним знаменитостима 

Србије; 

● о занимљивим пределима, 

народима, обичајима у свету 

● бонтон. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

наставцима на 

неколико 

планираних часова 

 

- Циљ обраде дела у 

оквиру домаће 

лектире је 

формирање, 

развијање и 

неговање читалачких 

навика код ученика. 

Током читања 

домаће лектире 

ученици негују 

истрајност у читању 

и у усвајању 

доминантних 

естетских и 

васпитних вредности 

књижевноуметнички

х текстова. 

 

- Допунски избор 

лектире за обраду 

обимнијих  дела 

ученици могу читати 

у слободно време, 

чиме се подстиче 

развијање 

− разликује врсту речи од службе 

речи у реченици; 

− поштује и примени основна 

правописна правила; 

− правилно пише сва три модела 

управног говора; 

− употреби основне облике усменог 

и писменог изражавања: 

препричавање, причање и 

описивање; 

− употреби речи истог облика, а 

различитог значења, као и речи 

истог значења, а различитог 

облика;  

− препозна значење речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији;  

− напише разгледницу, честитку, 

приватно писмо; 

− прилагоди језички израз 

комуникативној ситуацији – 

формалној и неформалној;  

− повеже информације исказане у 

линеарном и нелинеарном тексту 

и на основу њих изводи закључак; 

− правилно структурира текст; 

− учествује у предлагању садржаја 

и начина рада. 



1. Милован Данојлић: Избор из 

поезије за децу 

2. Драган Лукић: Избор из поезије 

за децу 

3. Јасминка Петровић: О дугмету 

и срећи 

4. Рене Гијо: Бела Грива 

5. Ерик Најт: Леси се враћа кући  

6. Александар Поповић: 

Пепељуга  

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

(са наведеног списка или по 

сопственом избору бирају се три дела) 

1. Избор драмских текстова за 

децу 

2. Бранко В. Радичевић: Песме о 

мајци 

3. Светлана Велмар Јанковић: 

Књига за Марка / Очаране 

наочаре 

4. Горан Петровић: Разлике 

5. Едмондо де Амичис: Срце 

6. Јохана Шпири: Хајди 

7. Михаел Енде: Бескрајна прича 

(одломак) 

8. АстридЛиндгрен: Пипи Дуга 

Чарапа 

континуиране 

навике читања 

 

- Приликом 

креирања годишњег 

и оперативних 

планова неопходно 

је водити рачуна о 

школском календару 

и активностима које 

прате живот школе 

 

- Код ученика 

развијати способност 

читања књижевних 

текстова са 

разумевањем, 

подстицати љубав 

према читању, 

градити осећај за 

лепо и вредно, 

васпитавати укус и 

неговати истрајност 

у читању и 

доживљавању 

књижевног дела 

 

- У разговору са 

ученицима треба 

неговати способност 

 



9. Златко Васић: Чаробно 

путовање 

10. Урош Петровић: Мартинa 

велика загонетна авантура 

11. Гордана Тимотијевић: Сличице / 

Владимир из чудне приче 

12. Угљеша Шајтинац: Чарна и 

Несвет 

13. Момо Капор: Сања 

14. Весна Алексић: Брљиво срце 

Књижевни појмови: 

–шаљива народна песма, 

– прича о животињама,  

– особине народне епске песме,  

– приповетка, 

– роман за децу,  

– персонификација,  

– опис природе и ликова,  

– приповедање у 1. и 3. лицу,  

– сукоб драмских лица. 

ученика да опишу 

доживљај 

прочитаних 

књижевних дела, 

изнесу мишљење о 

њима, да разумеју 

најразличитије 

особине и поступке 

ликова и донесу суд 

о њиховим 

поступцима и 

особинама, да 

развијају емпатију      

 

-Читање захтева 

време, истрајност и 

посвећеност, а 

неговање ових 

карактеристика 

представља основ за 

сва даља учења 

 

- Јачати  национални 

и културни 

идентитет ученика, 

кроз упознавање 

своје књижевности и 

културе, као и 

књижевности и 



културе других 

народа 

 

- Кроз избор научно-

популарних текстова 

из књига, 

енциклопедија и 

часописа подстицати 

и упознавање 

ученика са нашим 

знаменитим 

списатељицама, 

уметницама, 

научницама које су 

оставиле значајан 

траг у српској 

култури; са 

природним лепотама 

и културним 

знаменитостима 

Србије; са 

занимљивим 

пределима, 

народима, обичајима 

у свету, са 

правилима лепог 

понашања у 

породици и школи 

 

- Допунским 

корпусом лектире 



пружити могућност 

ученицима да 

развијају емпатију и 

имагинацију, а дела 

која се не стигну 

обрадити у настави 

препоручити 

ученицима за читање 

у слободно време 

 

- Подстицати  

ученике да износе 

своје ставове и 

образлажу их 

примерима из текста 

 

- При тумачењу 

текстова из школске 

и домаће лектире 

треба разликовати 

књижевне врсте: 

шаљиву народну 

песму, басну и причу 

о животињама, 

приповетку, роман 

за децу и драмски 

текст; одредити 

тему, редослед 

догађаја, време и 

место дешавања у 

прочитаном тексту; 



именовати 

позитивне и 

негативне особине 

ликова; уочити 

битне појединости у 

описима бића и 

природе; уочити 

природу хумора у 

књижевном тексту и 

разумети идеје 

књижевног дела.  

 

- Ученик треба да 

уочи основне одлике 

лирске песме (стих, 

строфа, рима и 

ритам), запази 

персонификацију у 

књижевном делу и 

разуме њену улогу; 

разликује 

описивање, 

приповедање и 

дијалог у 

књижевном делу; 

прави разлику 

између приповедања 

у 1. и приповедања у 

3. лицу у књижевном 

тексту; уочи основни 

тон књижевног 

текста (ведар, тужан, 



шаљив) и уочи 

супротстављеност 

лица у драмском 

тексту 

 

- Приликом обраде 

лирских, епских и 

драмских текстова за 

децу ученике 

мотивисати на читав 

низ стваралачких 

активности које 

настају поводом дела 

(изражајно 

рецитовање лирске 

песме, читање 

прозног текста 

интерпретативно, 

сценски наступ – 

извођење драмског 

текста, драмска игра, 

драмски дијалози, 

гледање дечје 

позоришне 

представе и филмова 

за децу, снимање и 

коментарисање 

драматизованих 

одломака, игре 

асоцијација, 

креативне слагалице, 



интерактивни задаци 

и квизови) 

 

- Часове 

књижевности 

употпунити 

дигиталним 

садржајима, 

електронским 

уџбеницима, 

нарочито 

интерпретативним 

аудио записима 

истакнутих глумаца, 

који тумаче изабране 

текстове 

 

- Упознавање  

природе  различитих 

медија и развијање 

медијске  

писмености код 

ученика путем 

упоредне анализе 

филма и књижевног 

дела која су 

доживела позоришно 

извођење или 

екранизацију 

 



- Међупредметну 

повезаност 

успоставити, пре 

свега, са наставом 

природе и друштва, 

ликовне културе, 

музичке културе, 

верске наставе и 

грађанског 

васпитања 

 

- Књижевни 

појмови: 

–шаљива народна 

песма, 

– прича о 

животињама,  

– особине народне 

епске песме,  

– приповетка, 

– роман за децу,  

– персонификација,  

– опис природе и 

ликова,  

– приповедање у 1. и 

3. лицу,  



– сукоб драмских 

лица. 

 

4.  ЈЕЗИК 

 

Граматика и правопис  

 

Речикоје у писању и 

говорумењајуоблик; 

речикојенемењајуоблик 

(безименовањаврстанепроменљивихре

чи). 

Реченица и реченичничланови 

(субјекат, предикат, објекат, 

прилошкеодредбе). 

Појамсубјекта; различитеврстеречи 

(именице и личнезаменице) у 

функцијисубјекта; 

изостављенисубјекат. 

Појампредиката (глаголскипредикат). 

Појамобјекта (именице у 

функцијиобјекта). 

Прилошкеодредбезавреме, место и 

начин. 

Речи и груперечи у функцијисубјекта, 

објекта и прилошкиходредаба; 

придевузименицу у службиатрибута у 

оквиругруперечикојаимаслужбусубјек

таилиобјекта. 

Управниговор (трећимодел).  

- Овладавање 

граматичким и 

правописним 

правилима 

стандардног српског 

језика која ће 

ученици 

примењивати у 

писаној и говорној 

комуникацији. 

 

- Неопходно је да се 

добро утврде знања 

из морфологије: 

врсте речи и њихове 

граматичке 

категорије из 

претходног разреда 

 

- У оквиру нових 

садржаја потребно је 

на примерима 

показати да неке 

речи мењају облик, а 

неке не (ту се пре 

свега подразумева 

промена именица, 

− чита са разумевањем различите 

врсте текстова;  

− укратко образложи свој утисак и 

мишљење поштујући и другачије 

ставове;  

− разликује књижевне врсте: 

шаљиву народну песму, басну и 

причу о животињама, приповетку, 

роман за децу и драмски текст; 

− одреди тему, редослед догађаја, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

− именује позитивне и негативне 

особине ликова; 

− уочи и издвоји основне елементе 

лирске песме (стих, строфа, рима 

и ритам); 

− тумачи идеје књижевног дела; 

− препозна ситуације 

кршења/остваривања права детета  

и стереотипе у књижевним 

делима; 

− уочи персонификацију и разуме 

њену улогу у књижевном делу; 



Великослово:  

именастановникадржава и насеља; 

називиулица и тргова;  

именаизуметничкихдела – 

примериизобрађенихдела (нпр. 

РужноПаче...);  

устаљена и 

посебнонаденутаименаживотиња;  

називиинституција, предузећа и 

установа, манифестација;  

устаљенаименаисторијскихдогађаја и 

личности 

(усклађеносапредметомПрирода и 

друштво). 

Речцали; скраћениупитниобликјели(је 

л’) премаузрочномвезникујер. 

Предлогсауззаменице (нпр. самном, с 

њом и сл.). 

Писањевишечланихбројева. 

заменица и придева 

по падежима, и 

глагола по 

временима 

 

- Уводи се појам 

реченичних чланова 

и појам службе 

(функције) речи у 

реченици. Служба 

субјекта усваја се на 

примерима именица 

и личних заменица. 

Треба јасно указати 

на разликовање 

врсте речи (именица, 

заменица) и службе 

(субјекат) 

 

- Глагол као врста 

речи јавља се у 

служби предиката. 

Усвајање предиката 

треба започети са 

примерима глагола у 

презенту, а затим са 

примерима глагола у 

прошлом и будућем 

времену, 

 

− разликује описивање, 

приповедање (у 1. и 3. лицу) и 

дијалог у књижевном делу; 

− преприча текст из различитих 

улога/перспектива; 

− уочи основни тон књижевног 

текста (ведар, тужан, шаљив); 

− уочи супротстављеност лица у 

драмском тексту;  

− чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

− изражајно рецитује песму и чита 

прозни текст; 

− изводи драмске текстове; 

− усвоји позитивне људске 

вредности на основу прочитаних 

књижевних дела; 

− повеже граматичке појмове 

обрађене у претходним разредима 

са новим наставним садржајима; 

− разликује речи које мењају облик 

(именице, заменице, придеви, 

бројеви, глаголи) и уочи оне које 

су увек у истом облику; 

− одреди основне реченичне 

чланове; 

− разликује врсту речи од службе 

речи у реченици; 



- Именице поред 

службе субјекта 

могу имати и службу 

објекта - примери 

 

- Атрибут треба 

објаснити преко 

примера када је 

придев уз именицу, у 

оквиру групе речи са 

службом субјекта 

или објекта 

 

- Кроз примере треба 

показати да у 

служби субјекта, 

објекта и прилошких 

одредаба за место, 

време и начин могу 

бити речи и групе 

речи, али се прво 

дају примери са 

једном речи у 

служби 

субјекта/објекта, а 

затим групе речи у 

истој функцији 

 

- Уз усвајање нових 

садржаја потребно је 

− поштује и примени основна 

правописна правила; 

− правилно пише сва три модела 

управног говора; 

− употреби основне облике усменог 

и писменог изражавања: 

препричавање, причање и 

описивање; 

− употреби речи истог облика, а 

различитог значења, као и речи 

истог значења, а различитог 

облика;  

− препозна значење речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији;  

− напише разгледницу, честитку, 

приватно писмо; 

− прилагоди језички израз 

комуникативној ситуацији – 

формалној и неформалној;  

− повеже информације исказане у 

линеарном и нелинеарном тексту 

и на основу њих изводи закључак; 

− правилно структурира текст; 

− учествује у предлагању садржаја 

и начина рада. 

 

 



стално указивати на 

разликовање врста 

речи и њихове 

службе (функције) у 

реченици 

 

-Направити 

систематизацију 

првог и другог 

модела управног 

говора из претходног 

разреда, а онда 

увести и трећи модел 

и повезати их са 

правописним 

правилима и 

употребом знакова 

навода и запете 

 

- Наставу граматике 

треба повезивати са 

наставом 

књижевности тако 

што књижевни 

текстови из 

програма могу 

послужити за 

граматичку анализу 

 

 

 

 

 



- Правописна 

правила ученици 

треба да усвајају 

постепено, уз 

понављање и 

вежбање већ 

наученог и уз 

усвајање нових 

садржаја, и то путем 

различитих вежбања 

како на нивоу речи 

тако и на нивоу 

реченице и краћих 

текстова. 

 

-Писање имена 

становника држава и 

насеља, имена улица 

и тргова, назива 

институција, 

предузећа и 

установа, 

манифестација, као и 

писање устаљених 

имена историјских 

догађаја и 

историјских 

личности потребно 

је повезати са 

наставом предмета 

Природа и друштво 



 

- Писање имена из 

уметничких дела и 

писање имена 

животиња потребно 

је повезати са 

наставом 

књижевности и 

обрадити на основу 

примера из 

обрађених дела 

 

- Писање речце 

ЛИобрађено је у 

другом разреду, а 

сада се уводе и мало 

сложенији примери. 

Због честе погрешне 

употребе пожељно је 

посебно указати на 

разликовање 

скраћеног упитног 

облика је ли (је л’) и 

узрочног везникајер 

 

-Писање предлога 

СА уз заменице 

обрадити само уз 

типичне примере са 



мном, с њом, с 

тобом и сл. 

 

- Писање 

вишечланих 

бројева треба 

повезати са наставом 

математике 

 

-Интерактивне 

дигиталнезадатке 

користити како за 

учење и понављање 

граматичких 

садржаја, тако и за 

систематизацију и 

проверу знања 

 

- Систематизација 

знања из правописа 

најбоље се постиже 

вежбањем на тексту, 

исправљањем 

грешака у тексту, 

диктатима... 

 

3. ЈЕЗИЧКАКУЛТУРА 

Основниоблициусменог и 

писменогизражавања: 

препричавањетекста у целини и 

поделовима (податомплану); причање 

-Усавршавање 

језичкоизражајнихср

едстaва код ученика, 

односно  развијање, 

− читасаразумевањемразличитеврст

етекстова;  



 у дијалошкојформи (уношењедијалога, 

управногговора у структуруказивања); 

описивањеодносамеђупредметима, 

бићима и појавама; описивањеприроде, 

личности, књижевнихликова и сл. 

Речиистогоблика, а 

различитогзначења; речиистогзначења, 

а различитогоблика 

(напримеримакњижевнихтекстова); 

устаљенијезичкиизрази. 

Разгледница, честитка, писмо.  

Књижевни и другитекстови (линеарни 

и нелинеарни) у 

функцијиунапређивањајезичкекултуре. 

Говорневежбе: рецитовање, 

изражајночитање, 

сценскоприказивањедрамског / 

драматизованогтекста и сл. 

Правописневежбе: диктат; 

управниговор (сватримодела); 

наводници; великослово; 

заменицаВиизпоштовања; спојено и 

одвојенописањеречи (речцали, 

предлогса, вишечланибројеви). 

Језичкевежбе: 

допуњавањереченицапредикатом у 

садашњем, прошлом и 

будућемвремену; 

богаћење и 

унапређивање 

њихове језичке 

способности из 

области  усменог и 

писменог  

изражавања 

- Подстицати 

ученике да 

препричавају, 

причају и описују и 

на сажет и на 

опширан начин 

како усмено, тако и 

писмено 

- Да не би постало 

импровизовано, 

свако препричавање 

мора да има свој циљ 

и планско 

усмеравање.Потребн

о је усмеравати 

ученике како да 

одаберу чињенице, 

како да одвоје 

главно од споредног 

и мање битног и 

како да следе 

хронолошки ток 

садржаја, да 

препричавају 

текстове/садржаје у 

− украткообразложисвојутисак и 

мишљењепоштујући и 

другачијеставове;  

− разликујекњижевневрсте: 

шаљивународнупесму, басну и 

причу о животињама, приповетку, 

романзадецу и драмскитекст; 

− одредитему, редоследдогађаја, 

време и местодешавања у 

прочитаномтексту; 

− именујепозитивне и 

негативнеособинеликова; 

− уочи и 

издвојиосновнеелементелирскепе

сме (стих, строфа, рима и ритам); 

− тумачиидејекњижевногдела; 

− препознаситуацијекршења/оствар

ивањаправадетета  и стереотипе у 

књижевнимделима; 

− уочиперсонификацију и 

разумењенуулогу у 

књижевномделу; 

− разликујеописивање, 

приповедање (у 1. и 3. лицу) и 

дијалог у књижевномделу; 

− препричатекстизразличитихулога/

перспектива; 

− уочиосновнитонкњижевногтекста 

(ведар, тужан, шаљив); 



проширивањереченица; укрштенеречи; 

асоцијације. 

Лексичко-семантичкевежбе: 

одређивањезначењаустаљенихизраза; 

састављањеречинаосновудатогпочетно

г и последњегслова; 

допуњавањенизаречимакојесуповезане

садатомречју.   

Двашколскаписменазадатка – један у 

првом и један у другомполугодишту. 

целини и по 

деловима, али 

имајући у виду план 

препричавања 

-

Причањепредставља 

стваралачко 

изражавање без 

обзира на то да ли је 

у питању стварност 

или фантазија, тј. да 

ли је реч о 

репродуковању 

неког доживљаја, 

догађаја и 

замишљеног 

садржаја (из света 

дечије маште). 

Најчешће се почиње 

са причањем 

доживљаја, па потом 

догађаја. За причање 

је потребан посебан 

интелектуални напор 

и развијеност језичке 

компетенције на 

одређеном нивоу. 

Потребно је указати 

ученицима да могу 

слободније да износе 

личне доживљаје, 

ставове, да буду 

маштовити и 

− уочисупротстављеностлица у 

драмскомтексту;  

− читатекстпоштујућиинтонацијуре

ченице/стиха; 

− изражајнорецитујепесму и 

читапрознитекст; 

− изводидрамскетекстове; 

− усвојипозитивнељудскевредности

наосновупрочитанихкњижевнихд

ела; 

− повежеграматичкепојмовеобрађе

не у 

претходнимразредимасановимнас

тавнимсадржајима; 

− разликујеречикојемењајуоблик 

(именице, заменице, придеви, 

бројеви, глаголи) и 

уочионекојесуувек у 

истомоблику; 

− одредиосновнереченичнечланове; 

− разликујеврстуречиодслужберечи 

у реченици; 

− поштује и 

примениосновнаправописнаправи

ла; 

− правилнопишесватримоделауправ

ногговора; 

− употребиосновнеобликеусменог и 

писменогизражавања: 



оригинални, да се 

емоционално и 

сликовито 

изражавају. 

Предност би требало 

дати причању у 

дијалошкој форми, 

односно уношењу 

дијалога, управног 

говора у структуру 

казивања.  

-Описивањејесте 

најсложенији облик 

језичког изражавања 

на овом узрасту, које 

се такође ради 

планирано. 

Оспособљавати 

ученика да пажљиво 

посматрају, уочавају, 

откривају, упоређују, 

па тек онда дату 

предметност да 

мисаоно заокруже и 

језички уобличе: 

опис односа међу 

предметима, бићима 

и појавама; 

описивање природе, 

личности, 

књижевних ликова и 

сл. Да би се ученици 

навикли да се клоне 

препричавање, причање и 

описивање; 

− употребиречиистогоблика, а 

различитогзначења, као и 

речиистогзначења, а 

различитогоблика;  

− препозназначењеречи и 

фразеологизамакојисеупотребљав

ају у свакодневнојкомуникацији;  

− напишеразгледницу, честитку, 

приватнописмо; 

− прилагодијезичкиизразкомуникат

ивнојситуацији – формалној и 

неформалној;  

− повежеинформацијеисказане у 

линеарном и нелинеарномтексту 

и наосновуњихизводизакључак; 

− правилноструктуриратекст; 

− учествује у предлагањусадржаја и 

начинарада. 

 

 

 

 

 

 



стереотипа при 

описивању, 

потребно их је 

подстицати да пишу 

о ономе што је њима 

блиско или што је на 

њих дубоко 

деловало.  

-Речи истог облика, 

а различитог 

значењаи речи 

истог значења, а 

различитог облика, 

као и на устаљене 

језичке изразе 

требало би да се 

заснива на бројним 

примерима који су 

ученицима познати, 

јер би им помогли да 

боље разумеју и да 

употребљавају дате 

лексеме у спонтаној 

комуникацији. 

Изузетно је значајно 

да се ове лексеме и 

устаљени изрази не 

изучавају изоловано, 

изван контекста, већ 

је потребно указати 

ученицима на 

њихову функцију у 

 

 

 

 



стварној језичкој 

употреби 

-Разгледница, 

честитка, писмо 

требало би 

приступити 

функционално. 

Требало би 

подстицати ученике 

да сами напишу 

разгледницу, 

честитку или писмо, 

али би им требало, 

најпре, предочити 

одређена правила 

која се односе на ове 

облике писане 

комуникације. 

Пажњу би посебно 

требало усмерити на 

адресирање писма и 

разгледнице. 

Пожељно је повезати 

ово градиво са 

одговарајућим 

наставним 

јединицама из 

правописа.   

 

- Током практичне 

наставе језичке 

културе ученицима 



би требало указати 

да је неопходно 

говорити онако како 

то захтева 

комуникативна 

ситуација и са њом 

ускладити језичке 

механизме.  

- Пожељно је код 

ученика подстицати 

стратегије које 

читалац користи у 

сусрету са текстом, 

као што су, на 

пример: 

проналажење 

информација; 

повезивање и 

интерпретирање; 

промишљање и 

евалуирање, 

примене знања и 

вештине које ће им 

омогућити да 

коректно реше 

проблемске 

ситуације у 

различитим 

контекстима у 

којима се читање 

одвија 



-Требало би ученике  

подстицати да 

осмисле више 

различитих почетака 

текста на исту задату 

тему или да осмисле 

више различитих 

завршетака наменски 

припремљеног и 

према захтеву 

прилагођеног 

недовршеног текста; 

да успостављају 

нарушен 

хронолошки или 

смислени поредак у 

задатом тексту и 

слично 

-Говорне вежбе  код 

ученика подстичу 

машту и 

креативност, али и 

дивергентно 

мишљење - 

рецитовање, 

изражајно читање, 

сценско 

приказивање 

драмског/драматизов

аног текста и слично. 

Потребно је да буду 

прецизно 

испланиране и 



детаљно 

организоване 

- Требало би 

примењивати просте 

правописне вежбе 

које су погодне за 

савлађивање само 

једног правописног 

правила из једне 

правописне области 

- диктат; управни 

говор (сва три 

модела); наводници; 

велико слово; 

заменица Ви из 

поштовања; спојено 

и одвојено писање 

речи (речца ли, 

предлог са, 

вишечлани бројеви) 

-Језичке вежбе - 

допуњавање 

реченица 

предикатом у 

садашњем, прошлом 

и будућем времену; 

проширивање 

реченица; укрштене 

речи; асоцијације; 

одређивање значења 

устаљених израза; 

састављање речи на 



основу датог 

почетног и 

последњег слова; 

допуњавање низа 

речима које су 

повезане са датом 

речју (кроз 

интерактивне 

дигиталне задатке 

вежбати и 

понављати градиво) 

- У четвртом разреду 

ученици израђују 

два школска 

писмена задатка – 

један у првом и један 

у другом 

полугодишту. Оба 

писмена задатке 

требало би писати 

ћириличким писмом. 

Пожељно је да 

исправак првог 

писменог задатка 

ученици пишу 

ћириличким, а 

другог латиничким 

писмом. 

 

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култураПрограм наставе и учења Српског језика заснован је на 

исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, 



ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све три предметне области. Све области се прожимају и 

ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. Welcome back! 

Добродошли назад! 

Поздрављање и престављање; 

изражавање количина.имена 

ликова у уџбенику: 

- изрази који се користе за 

поздрављање, представљање, и 

основну друштвену 

комуникацију са вршњацима – 

What’s your name? I’m (Miloš). 

Hello. Bye. How are you? I’m 

fine thank you. This is my cousin 

Tim. How many cars are there? 

There are (three) cars. Rosie’s got 

brown hair. 

- речи којима се именују боје, 

играчке и бројеви до 20; 

- придеви којима се описује 

коса; песму Welcome song. 

Четврта година учења 

страног језика има 

задатак да утврди 

претходно стечена 

знања и уведе ученике 

у вештине разумевања 

писаног текста и 

писања већ усвојених 

садржаја. 

Комуникативна 

настава језик сматра 

средством 

комуникације. 

Примена овог 

приступа у настави 

страних језика заснива 

се на настојањима да 

се доследно спроводе 

- поздрави и отпоздрави, примењујући 

једноставнија језичка средства; 

представи себе и другог; 

- разуме једноставнија питања личне 

природе и одговари на њих; поставља 

једноставнија питањa личне природе; у 

неколико једноставнијих везаних исказа 

саопшт иинформације личне природе о 

себи и другима водећи рачуна о 

приватности и поверљивости; 

- разуме, пита и саопшти колико нечега 

има. 

 



и примењују следећи 

ставови: 

 

- циљни језик 

употребљава се у 

учионици у добро 

осмишљеним 

контекстима од 

интереса за ученике; 

 

- говор 

наставника 

прилагођен је узрасту 

и знањима ученика; 

 

- ученици у 

почетку већином 

слушају и реагују а тек 

потом почињу и да 

говоре; 

 

- битно је 

значење језичке 

поруке, а не 

граматичка 

прецизност исказа; 

 



- са циљем да 

унапреди квалитет и 

количину језичког 

материјала, настава се 

заснива и на 

социјалној 

интеракцији (рад у 

учионици спроводи се 

путем групног или 

индивидуалног 

решавања проблема, 

потрагом за 

информацијама и 

мање или више 

сложеним задацима са 

јасно одређеним 

контекстом, 

поступком и циљем). 

 

 

2. Our new things 

Наше нове ствари 

Описивање места и предмета; 

изражавање количина: 

- речи којима се именују 

предмети из учионицe; 

- показне заменице – Тhis /That, 

These / Those; 

- правилно писање малих и 

великих латиничних слова; 

 

Комуникативно-

интерактивни приступ 

у настави страних 

језика укључује и 

следеће: 

 

- усвајање 

језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено 

 

- разуме једноставније описе предмета и 

места; 

- опише бића, предмете и места у 

неколико везаних једноставнијих 

исказа; разуме, пита и саопшти колико 

нечега има; 



- прича и кратак дескриптивни 

текст који се односе на тему; 

дијалошке моделе – How many 

… are there? There are … 

- употреба великог слова; 

- опис своје учионице. 

учествовање у 

друштвеном чину; 

 

- поимање 

наставног програма 

као динамичне, 

заједнички 

припремљене и 

прилагођене листе 

задатака и активности; 

 

- наставник је ту 

да омогући приступ и 

прихватање нових 

идеја; 

 

- ученици се 

третирају као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину; 

 

- уџбеници 

постају извори 

активности; 

 

- уочи сличности и разлике у школском 

животу вршњака између ВБ и своје 

земље. 



- учионица 

постаје простор који је 

могуће прилагођавати 

потребама наставе из 

дана у дан. 

 

 

 

 

3. They’re happy now! 

Они су срећни сада! 

Исказивање потреба, осета и 

осећања: 

- речи које се односе на 

потребе, осете и осећања; 

- језичка структура – We’re 

(happy). They’re (hungry). Are 

they (hot)? Yes, they are. No, 

they aren’t; 

- речи у којима се појављују 

гласови  /tʃ/, /ʃ/ и /θ/ и уочавају 

њихову повезаност са 

комбинацијом слова ch, sh и th. 

- прича и песма које се односе 

на тему; 

- дијалошки модел – Is he / she 

(sad)? Yes, he / she is. No, he / 

she isn’t. He’s / She’s happy; 

Технике (активности) 

 

- Слушање и 

реаговање на команде 

наставника или са 

траке (углавном 

физичке активности: 

устани, седи, ходај, 

скочи, играј, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, 

итд.) 

 

 

 

 

-разуме свакодневне исказе у вези сa 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

- изрзи основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

- разуме и поштује правила учтиве 

комуникације. 



- скраћени и пуни облици 

глагола бити – треће лице 

једнине и множине; писмени 

опис својих осета и осећања. 

 

4. I can ride a bike! 

Умем да возим 

бицикло! 

 

Описивање способности у 

садашњости; исказивање 

положаја у простору: 

речи и изрази који се односе на 

спорт и рекреацију; 

- jезичка структура – Can for 

abilities; 

- речи у којима се појављују 

гласови /æ/, /е/, /ɪ/, /ɒ/, /ʌ/ и 

препознају њихову повезаност 

са словима a, e, i, o, u. 

- прича и дескриптивни текст 

који се односе на тему; 

- дијалошки модел Where’s the 

(skateboard)?It’s (in front of) the 

… Where are the…? They’re …; 

- самогласници на почетку 

речи; употребу облика 

неодређеног члана а / an; 

писмени опис способности 

 

- Рад у паровима, 

малим и великим 

групама (мини-

дијалози, игра по 

улогама итд.) 

 

- Мануалне 

активности (сецкање, 

бојење, прављење 

предмета од 

глинамола или сланог 

теста; израда постера 

за учионицу или 

родитеље и сл.) 

  

 

 

- разуме једноставније текстове у којима 

се описују способности у садашњости; 

 

-размени информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију; 

 

- опише радње и способности у 

садашњости користећи једноставнија 

језичка средства; 

 

- разуме  и формулише једноставне 

исказе који се односе на положај у 

простору; 

 

- разуме и објасни сличности и разлике 

у начину разоноде измеђувршњака у 

циљној култури и код нас. 



 

5. Review&Test 1 

Ревизија и тест 1 

 

 

 

 

Комуникативне функције из 

тема 1, 2, 3. и 4:  

- језички сарджаји из тема 1, 2, 

3 и 4. 

 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник; 

Исходи из тема 1, 2, 3. и 4. 

 

 

6. Have you got a 

milkshake? 

 

Да ли имате 

милкшејк? 

 

 

 

Изражавање поседовања; 

изражавање количине: 

- речи које се односе на храну и 

бројеве до 100; 

- језичка структура – Have you 

got…? Yes, we have. No, we 

haven’t. / Yes, I have. No, I 

haven’t. Has he / she got…? Yes, 

he / she has. No, he / she hasn’t. 

- речи у којима се појављују 

гласови /gr/, /br/, /fr/ и уочавају 

њихову повезаност са 

комбинацијом слова gr, fr, br. 

- редни бројеви до 30 и датуми; 

- прича и кратки дијалози који 

се односе на тему; 

 

- Вежбе слушања 

(према упутствима 

наставника или са 

траке повезати 

појмове у вежбанки, 

додати делове слике 

који недостају, и сл.) 

 

 

 

- разуме једноставније исказе којима се 

изражава поседовање / непоседовање и 

реагује на њих; 

- тражи и даје једноставнија 

обавештења која се односе на 

поседовање / непоседовање; 

- разуме, пита и саопшти колико нечега 

има;  

 

- поштује правила учтиве комуникације 

приликом куповине. 



- дијалошки модел – Have you 

got…? Yes, we have. No, we 

haven’t. 

- писање краћег сасатава о 

храни коју имају / немају за 

ручак.ина: 

 

7. We’ve got English!  

Имамо енглески! 

 

Описивање распореда часова и 

места: 

- речи које се односе на 

школски простор и школске 

предмете; језичку структуру – 

What have we got on (Monday)? 

We’ve got (PE) on (Tuesday) 

What have we got in the (art) 

room? We’ve got (crayons) и 

присвојни придеви our, their;  

- речи у којима се појављују 

гласови  /dr/, /tr/, /kr/  и уочавају 

њихову повезаност са 

комбинацијом слова –  dr, tr, cr 

- прича и текст који се односе 

на тему; 

- писање великог почетног 

слова уз дане у недељи; 

- писање краћег текста о 

распореду часова. 

- Игре 

 

- Певање у групи 

 

 

 

 

- разуме једноставније описе места;  

- опише места у неколико везаних 

једноставнијих исказа; 

- разуме и саопшти распоред часова; 

- разуме и објасни сличности и разлике 

између школских предмета који се 

изучавају у ВБ и код нас.   



 

 

 

8. Let’s play after 

school! 

 

Хајде да се играмо 

после школе! 

 

Позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој 

активности; исказивање молбе, 

захвалности и извињења; 

описивање уобичајнеих радњи 

у садашњости: 

- речи и изрази који се односе 

на свакодневне активности; 

- језичка структура Present 

Simple, прво лице једнине, 

потврдно и одрично - I visit my 

Grandma every Tuesday. I don’t 

watch TV – усмено и писмено; 

- дијалошки модел Let’s (play 

after schooл). Good idea. Can 

you play on Monday? Sorry no. I 

have a music lesson every 

Monday. 

- речи у којима се појављују 

гласови  /fl/, /pl/, /bl и уочавају 

њихову повезаност са 

комбинацијом слова –  fl, pl, bl. 

- прича и садржај постера који 

се односе на тему; 

- писање кратког текста о 

свакодневним активностима. 

 

- Погађање 

предмета или лица 

 

- Решавање 

"текућих проблема" у 

разреду, тј. договори и 

мини-пројекти 

 

 

 

 

 

- разуме позив на заједничку активност 

и реагује на одговарајући начин; упути 

позив на заједничку активност; 

- разуме кратке и једноставније молбе и 

реагује на њих уз одговарајуће 

образложење; упути кратке и 

једноставније молбе; искаже и прихвати 

захвалност и извињење на једноставан 

начин;  

- разуме једноставније текстове у којима 

се описују уобичајене радње у 

садашњости; размени информације које 

се односе на дату комуникативну 

ситуацију; опише уобичајене радње у 

садашњости користећи једноставнија 

језичка средства; 

 

- разуме и објаси сличности и разлике у 

породичним односима у циљној 

култури и код нас. 



 

 

9. Review & Test 2 

Ревизија и тест 2 

 

Комуникативне функције из 

тема 6, 7. и 8: 

- језички сарджаји из тема 6, 7 

и 8. 

 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

 

Исходи из тема 6, 7. и 8. 

 

10. Let’s buy 

presents? 

Хајде да купимо 

поклоне! 

 

Изражавање допадања и 

недопадања и захвалности: 

- речи и изрази који се односе 

на рођенданске поклоне; 

- језичка структура – Present 

Simple глагола like – прво и 

треће лице једнине, потврдно, 

упитно и одрично - What does 

he / she like? He / She likes … 

What do you like? I like … + I 

don’t like, He / She doesn’t like; 

- речи у којима се појављују 

гласови  /kl/, /gl/, /sl/ и уочавају 

њихову повезаност са 

комбинацијом слова –  cl, gl, sl; 

- Повезивање 

звучног материјала са 

илустрацијом 

 

 

 

- разуме једноставније исказе за 

изражавање допадања / недопадања и 

реагуе на њих; 

- изражава допадање / недопадање уз 

најједноставније образложење;  

- изрази захвалност на једноставан 

начин; 

- разуме и објасни сличности и разлике 

између рођенданских поклона у циљној 

култури и код нас.   



- називи месеца у години; 

- прича, кратки текстови и 

дијалози који се односе на 

тему; 

- скраћени и пуни облици 

помоћног глагола do not / does 

not; 

- писање кратког текста о томе 

шта се некоме допада или не 

допада. 

 

 

11. What’s the time? 

 

Колико има сати? 

 

Исказивање хронолошког 

времена; описивање 

уобичајених радњи у 

садашњости: 

- изрази и речи које се односе 

на свакодневне активности; 

називе годишњих доба; 

- изражавање времена – пун 

сат; 

- језичка структура – Present 

Simple – треће лице једнине, 

потврдно; 

- речи у којима се појављују 

гласови /sm/, /sn/, /st/, sk/  и 

уочавају њихову повезаност са 

 

- Заједничко 

прављење 

илустрованих 

материјала (албум 

фотографија одељења 

са излета или 

прослава, 

извештај/план 

недељних активности 

са излета или дружења 

и слично) 

 

 

- разуме и саопшти једноставније исказе 

који се односе на хронолошко време;  

- разуме једноставније текстове у којима 

се описују уобичајене радње у 

садашњости које се догађају у одређено 

време; размени информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију; опише уобичајене радње у 

садашњости које се догађају у одређено 

време; 

- разуме и објаси сличности и разлике у 

свакодневним активностима током 

радног дана у циљној култури и код нас. 



комбинацијом слова – sm, sn, st, 

sk; 

- прича и текст који се односе 

на тему; 

- дијалошки модел – What’s the 

time? It’s (seven) o’clock и 

реченичне моделе – He has 

breakfast at seven o’clock. She 

goes to school at nine o’clock. 

- упитне речи When, Where, 

What; 

- писање кратког текста о 

личним свакодневним 

активностима.шњости: 

 

12. Where does she 

work? 

 

Где онa ради? 

 

Описивање радњи у 

садашњости које се сматрају 

сталним: 

- изрази и речи које се односе 

на занимања; 

- језичка структура – Present 

Simple – треће лице једнине, 

упитно – да ли питања и 

питања са упитним речима; 

Saxon Genitive -  

- речи у којима се појављује 

глас /eɪ/у средини и уочавају 

како слово е на крају речи мења 

 

 

- Разумевање 

писаног језика: 

 

а) препознавање 

везе између слова и 

гласова 

 

 

 

- разуме једноставније текстове у којима 

се описују радње у садашњости које се 

сматрају сталним; размени информације 

које се односе на дату комуникативну 

ситуацију; опише радње у садашњости 

које се сматрају сталним; 

- разуме и објасни сличности и разлике 

у занимањима у циљној култури и код 

нас. 



изговор самогласника а – lake, 

gate… 

- прича и интервју који се 

односи на тему; 

- дијалошки модели – Where 

does he work? He works in a 

police station. Does he / she work 

in a shop? Yes, he / she does. No, 

he / she doesn’t.  

- употреба зареза и везника и; 

- писање кратког текста о томе 

шта је неко по знаимању и где 

је запоселен. 

 

13. Review & Test 3 

 

Ревизија и тест 3 

 

Комуникативне функције из 

тема  

10, 11. и 12: 

-  језички садржаји из тема 10, 

11 и 12. 

 

 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

 

 

Исходи из тема 10, 11. и 12. 



 

 

 

14.   It’s hot today! 

 

Данас је врућe! 

 

 

 

Описивање метеоролошког 

времена; исказивање 

једноставних предлога: 

- изрази и речи који се односе 

на метеоролошке прилике и 

уобичајене активности које у 

датим метеоролошким 

условима; 

- језичка структура – What’s the 

weather like? It’s windy. It’s hot. 

It’s raining. It’s raining, I can’t go 

out. It’s snowing, I can make a 

snowman. Put on your sun hat. 

Don’t put on your coat; 

- речи у којима се појављује 

глас /aɪ/у средини речи и 

уочавају како слово е на крају 

речи мења изговор 

самогласника i – bike, kite… 

- прича која се односи на тему 

и временки извештај;  

- симболи који се односе на 

метеоролошке прилике; 

временским симболима; 

- горенаведене дијалошки и 

реченични модели; 

б) повезивање 

речи и слике 

 

 

 

 

 

- разуме и саопшти једноставније исказе 

који се односе на метеоролошко време; 

- разуме једноставне предлоге и реагује 

на њих; упути јендоставне предлоге; 

- разуме и објасни метеоролошке 

симболе. 



- писање састава о томе шта 

могу / не могу да раде у датим 

метеоролошким условима. 

 

 

15.  What are you 

wearing? 

Шта имаш на себи? 

 

Описивање људи; исказивање 

хронолошког времена: 

- речи које се односе на одећу и 

одевање; 

- изрази који се односе на 

гледање на сат – пола сата, 

петнаест минута; 

- језичкe структурe – What are 

you wearing? I’m wearing… 

What’s he / she wearing? He’s / 

She’s wearing … What’s the 

time? It’s half past … / quarter 

past / to … 

- речи у којима се појављује 

глас /ə ʊ/у средини и уочавају 

како слово е на крају речи мења 

изговор самогласника o – nose, 

rope, bone… 

- прича и песма које се односе 

на тему; 

- горенаведени дијалошки 

модели; 

 

 

в) одговарање на 

једноставна питања у 

вези са текстом 

 

г) извршавање 

прочитаних упутстава 

и наредби 

 

 

 

 

- разуме и саопшти једноставније исказе 

који се односе на хронолошко време;  

- разуме једноставније описе људи;  

- опише људе у неколико везаних 

једноставнијих исказа; 

- објасни сличности и разлике у 

одевању између вршњака у циљној 

култури и код нас.  

 



- писање кратког састава о 

одећи коју имају на себи. 

 

16.  You’re sleeping! 

 

Ти спаваш! 

 

Опиисивање тренутних радњи 

у садашњости: 

- изрази и речи које се односе 

на венчања и прославе; 

- језичка структура – Present 

Continuous, прво и треће лице 

једнине и множине, потврдно и 

упитно; 

- речи у којима се појављује 

глас  /u:/ и уочaвају како слово 

е на крају речи мења изговор 

самогласника u – June, flute, 

cube... 

- прича и имејл који се односе 

на тему; 

- дијалошки модели What are 

you doing? I’m / We’re watching 

a video. What’s he / she doing? 

He’s / She’s eating the cake. 

What are they doing? They’re 

talking; 

- правописне промене 

приликом додавања наставка       

-ing на глагол; 

- Писмено 

изражавање: 

 

а) повезивање 

гласова и слова 

 

 

 

- разуме једноставније текстове у којима 

се описују тренутне радње у 

садашњости; размени информације које 

се односе на дату комуникативну 

ситуацију; опише тренутне радње у 

садашњости користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разуме и објасни сличности и разлике 

у породичним слављима у циљној 

култури и код нас. 



- писање кратког текста 

тренутним догађајима на 

породичној прослави. 

 

 

17.  Review & Test 4 

 

Ревизија и тест 4 

 

Комуникативне функције из 

тема 14, 15. и 16: 

- jезички сарджаје из тема 14, 

15. и 16. 

 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту. 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник. 

 

 

 

 

Исходи из тема 14, 15. и 16. 

 

18.  Look at all the 

animals! 

 

Погледај све те 

животиње! 

 

Описивање бића и предмета; 

разумевање и исказивање 

једонставних упутстава и 

налога; исказивање припадања: 

- речи којима се именују 

домаће животиње и описне 

придеве; 

- језичка структура – 

Comparative Adjectives и 

 

 

 

б) замењивање 

речи цртежом или 

сликом 

 

 

- разуме једноставније описе бића и 

предмета; 

 

- опише бића и предмете у неколико 

везаних једноставнијих исказа; 



императив за изрицање правила 

понашања;  

- речи у којима се појављује 

глас /i:/ на крају и у средини 

речи и уочавају његову 

повезаност са дуплим словом 

ee; 

- прича и информативни летак 

који се односе на тему; 

- реченичне моделе – The horse 

is bigger than the goat. The goose 

is louder than the hen; Don’t feed 

the animals. Wear boots. 

(правила понашања);  

- писање реченице којима се 

упоређују и описују особине 

људи, предмета и животиња. 

 

 

- разуме једноставнија упутства и 

налоге и реагује на њих; саопшти 

једноставнија упутства и налоге; 

- разуме и фромилишу једноставне 

искзе који се односе на припадање; 

- објасни сличности и разлике у изгледу 

сеоског домаћинства у цуљној култури 

и код нас. 

 

19. Intercultural 

awareness 

 

Интеркултура 

 

Описивање традиционалних 

догађаја (празника) и легенди 

(личности): 

  

- речи и изрази који се односе 

на теме;  

 

- кратки текстове који се 

односе на теме. 

в) проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење "уљеза", 

осмосмерке, укрштене 

речи, и слично) 

 

г) повезивање речи и 

кратких реченица са 

сликама 

 

 

- разуме и објасни смисао и начин 

прославе празника под називом Дан 

палачинки; 

- разуме једноставан текст о Робину 

Худу; 

- објасни ко је био Робин Худ и по чему 

је познат; 



 - упореди сличности и разлике између 

Робина Худа и неке историјске 

личности / легенде у својој култури.  

 

20. Revision 

Понављање 

 

Комуникативне функције из 

тема 18. и 19: 

- језички садржаји из тема 18 и 

19. 

- Примена обрађених 

и увежбаваних 

садржаја у задатом 

језичком контексту. 

 

Исходи из тема 18. и 19. 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Називпредмета МАТЕМАТИКА 

Циљ ЦиључењаМатематикеједаученик, 

овладавајућиматематичкимконцептима, знањима и вештинама, 

развијеосновеапстрактног и критичкогмишљења, 

позитивнеставовепремаматематици, 

способносткомуникацијематематичкимјезиком и писмом и 

применистеченазнања и вештине у даљемшколовању и 

решавањупроблемаизсвакодневногживота, као и 

даформираосновзадаљиразвојматематичкихпојмова. 

Разред Четврти 

Годишњифондчасова 180 



 

Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 

1. БРОЈЕВИ 

Скупприроднихбројевасанул

ом.  

Декаднисистемзаписивањабр

ојева. 

Меснавредностцифре. 

Својстваскупаприроднихброј

ева. 

Сабирање и одузимање 

(писменипоступак). 

Множење и дељење 

(писменипоступак).  

Својстварачунскихоперација 

(израженаформулама). 

Изразисавишеоперација 

(бројевниизрази и 

изразисапроменљивом). 

Једначине и неједначине у 

скупуN0.  

- У четвртом разреду 

проширује се блок 

бројева на коме се 

ради, упознавањем 

природних бројева 

већих од 1000 и 

формирањем појма 

скупа природних 

бројева N и скупа 

природних бројева 

са нулом N0. -  

својства рачунских 

операција (замена 

места сабирака, 

здруживање 

сабирака, замена 

места чинилаца, 0 

као сабирак, 1 као 

чинилац, множење 

збира и разлике 

бројем, сталност 

збира и разлике) 

- Бројеви се 

представљају у 

− прочита, запише и упореди 

природне бројеве и прикаже 

их на бројевној правој; 

− одреди месну вредност цифре; 

− изврши четири основне 

рачунске операције у скупу 

N0; 

− састави израз, израчуна 

вредност бројевног израза и 

примени својства рачунских 

операција; 

− реши једначине и неједначине 

и провери тачност решења; 

− реши проблемски задатак 

користећи бројевни израз, 

једначину или неједначину; 

− процени вредност израза са 

једном рачунском операцијом; 

− одреди вишеструке декадне 

јединице најближе датом 

броју; 



Разломциоблика  (m, n ≤ 

10).  

Упоређивањеразломакасајед

накимбројиоцима.  

Једнакостразломака.  

Сабирање и 

одузимањеразломакасаједнак

имимениоцима.  

Децималнизаписбројасадведе

цимале.  

Сабирање и 

одузимањедецималнихбројев

а. 

декадном запису као 

збирови 

вишеструких 

декадних јединица (4 

321 = 4000 + 300 + 

20 + 1) или збира 

производа 

једноцифрених 

бројева и декадних 

јединица (4 321 = 4 · 

1000 + 3 · 100 + 2 · 

10 + 1 · 1) 

 

-Одређује се месна 

вредност цифре у 

броју. Поступни 

развој појма броја 

подстиче се 

визуелним 

представљањем 

бројева на бројевној 

правој као и 

активностима 

одређивања 

најближе 

(вишеструке) 

декадне јединице 

-Знања о рачунским 

операцијама даље се 

проширују 

писменим 

поступцима 

− прочита и запише разломке 

облика  (m, n ≤ 10); 

− упореди разломке облика  

са једнаким бројиоцима или 

имениоцима;  

− сабере и одузме разломке са 

једнаким имениоцима; 

− запише резултат мерења 

дужине децималним бројем са 

највише две децимале; 

− сабере и одузме децималне 

бројеве са највише две 

децимале; 

− чита, користи и представља 

податке у табелама или 

графичким дијаграмима;  

− формира низ на основу 

упутства; 

− реши задатак применом 

различитих начина 

представљања проблема; 

− именује елементе и опише 

особине квадра и коцке; 

− црта мреже и прави моделе 

квадра и коцке; 



сабирања и 

одузимања, 

множења и дељења у 

скупу природних 

бројева, 

упознавањем 

поступака прво уз 

помоћ таблица 

месних вредности, а 

затим скраћеним 

поступцима са 

потписивањем 

- Препоручљиво је 

да се брзина и 

сигурност у 

израчунавању збира 

и разлике бројева 

увежбава на 

примерима у блоку 

бројева до 1 000 000, 

а производа и 

количника на 

примерима 

множења, односно 

дељења (са и без 

остатка) највише 

двоцифреним бројем 

- Ученике треба 

упутити да проверу 

тачности могу 

радити и 

калкулатором као и 

− препозна сликовну представу 

изгледа тела посматраног са 

различитих страна; 

− прочита, упореди и претвори 

јединице за мерење површине 

и запремине; 

− израчуна површину квадрата 

и правоугаоника; 

− израчуна површину и 

запремину квадра и коцке; 

реши проблемске задатке у контексту 

мерења. 



да могу користити 

апликације да би 

увежбали технике 

рачунања 

- Утврђују се 

својства операција 

која се изражавају 

реторички и 

симболички 

формулама 

- Код ученика се 

развија способност 

састављања 

бројевних израза и 

израза са 

променљивом на 

основу инструкција 

или математичког 

моделовања 

проблемске 

ситуације 

- Решавају се просте 

и сложене једначине 

(ax ± b = c, a – bx = 

c , x : a±b = c, a – x : 

b = c, a : x ± b = c, a – 

b : x = c, a (x ± b) = 

c, a (b – x) = c, (x ± 

b) : а = c, (а – x) : b = 

c, a : (x ± b) = c, a : (b 

– x) = c) и просте 



неједначине (у 

којима су релацијски 

знаци <, >, ≤ или ≥) 

са решењима из 

скупа N0 

-Решавање 

неједначина заснива 

се на таблицама или 

на решавању 

одговарајућих 

једначина Решења се 

записују уз 

коришћење симбола 

, { и . Разматрају 

се случајеви код 

којих неједначина 

има једно решење, 

има више решења 

или нема решења 

- Проблемски задаци 

се задају у 

текстуалној форми, 

сликом, табелом или 

графиком У овим 

примерима, од 

посебног значаја је 

селекција значајних 

информација за 

решавање проблема 

и уочавање односа 

између познатих и 

непознатих 



компоненти. Развија 

се способност и 

навика ученика да 

усмено и писмено 

образложе поступке 

решавања задатка 

уважавајући 

чињеницу да често 

постоји више начина 

да се дође до 

решења.  

-Ученици се 

подстичу да користе 

различите методе 

решавања проблема, 

укључујући и 

визуелно 

представљање 

проблемске 

ситуације (нпр. 

метод дужи, метод 

правоугаоника) 

- Важно је 

омогућити 

ученицима да 

решавају задатке 

који ће допринети 

даљем развијању 

математичко 

логичког мишљења 

и припреми за 

бављење појмом 



функције у наредним 

разредима. Зато су 

корисни задаци 

одређивања следећег 

члана низа, уочавања 

и описивања правила 

на основу започетог 

низа, формирања 

низа на основу 

заданог правила, као 

и осмишљавања 

новог правила за 

формирање низа 

- Даље се развија 

појмовно 

разумевање 

разломка облика  

(m, n ≤ 10) анализом 

визуелних представа 

помоћу 

правоугаоних 

модела, кружног 

дијаграма, 

упоређивање 

разломака са 

једнаким 

имениоцима, а затим 

се раде случајеви 

упоређивања 

разломака са 

једнаким 

бројиоцима. 

n

m



Уочавају се 

еквивалентни 

разломци. Сабирају 

се и одузимају 

разломци са 

једнаким 

имениоцима, 

представљени 

визуелно, при чему 

се раде само 

случајеви код који је 

резултат мањи или 

једнак два цела 

 

- Упознаје се 

децимални запис 

бројева са највише 

две децимале у 

контексту мерења 

дужине. Поступци 

сабирања и 

одузимања бројева у 

децималном запису 

обухватају само 

једноставне 

случајеве бројева са 

истим бројем 

децимала или 

одузимају мањи од 

10  

 



 

2. ГЕОМЕТРИЈА 

Квадар и коцка. 

 

-У четвртом разреду, 

заокружује се прва 

етапа учења 

геометрије анализом 

геометријских тела, 

заснованом на 

примени знања и 

вештина стечених 

учењем геометрије у 

ранијим разредима.  

- Централно место 

ове теме заузимају 

квадар и коцка - 

важно је повезати 

појмове фигура, 

линија, тачка редом 

са појмовима 

страна, ивица, теме, 

истаћи паралелност 

и нормалност међу 

појединим ивицама 

квадра, односно 

подударност међу 

наспрамним 

странама квадра 

- Својства квадра и 

коцке треба повезати 

са својствима 

правоугаоника и 

квадрата, 

 именује елементе и опише 

особине квадра и коцке; 

 црта мреже и прави моделе 

квадра и коцке; 

 препозна сликовну представу 

изгледа тела посматраног са 

различитих страна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



илуструјући 

одговарајуће везе и 

на моделима квадра 

и коцке, и на 

њиховим мрежама 

- Разноврсним 

примерима и 

задацима треба 

стимулисати 

оријентацију у 

простору, просторну 

визуелизацију, 

мисаоно сагледавање 

простора и томе 

слично. Зато је 

пожељно код 

ученика развијати 

вештину 

представљања 

геометријских тела 

цртањем 

одговарајућих слика 

у равни (слободном 

руком и 

геометријским 

прибором). Веома је 

важно да ученици 

коректно 

употребљавају пуне 

и испрекидане 

линије за 

приказивање 

видљивих и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 прочита, упореди и претвори 

јединице за мерење површине и 

запремине; 

 израчуна површину квадрата и 

правоугаоника; 

 израчуна површину и запремину 

квадра и коцке; 

-реши проблемске    задатке у 

контексту мерења. 



невидљивих ивица 

тела у односу на 

изабрани правац 

посматрања, као и да 

уочавају елементе 

(пре свега праве 

углове) који нису 

веродостојно 

приказани на равној 

слици 

- Развоју визуелне 

перцепције могу 

допринети задаци 

који се односе на 

тела састављена од 

коцки истих 

димензија и у којима 

се захтева бројање 

коцки и цртање 

фигура које се виде 

посматрањем тела са 

предње и задње 

стране, одозго и 

одоздо, слева и 

здесна. Довољно је 

посматрати тела 

сачињена од 

једноцифреног броја 

коцки 

-Савремена 

технологија пружа 

изузетне могућности 



да се једноставно и 

ефектно прикажу 

просторни односи, 

па зато 

интерактивни 

геометријски 

софтвери постају 

корисно средство у 

реализацији 

геометријских тема, 

што не сме да 

замени ниједну од 

традиционалних 

наставних 

активности (нпр. 

прављење модела 

коцке од картона), 

већ да буде додатак 

који ће допринети 

ефикаснијој 

реализацији 

наставног процеса. 

Од ученика не треба 

очекивати вешту 

употребу софтвера, 

али је важно да уоче 

значај технологије и 

погодности које она 

омогућава. 

- Веза између 

геометрије и 

информатике може 

се остварити и 



задацима који су 

инспирисани 

једноставним 

програмима језика - 

нпр. употребом 

наредби горе, доле, 

лево, десно, напред, 

назад описати 

путању „бубе-

робота“ 

-Геометрија је веома  

значајна и у научно-

техничком и 

уметничком 

образовању. Зато је 

важно успоставити 

везе са другим 

предметима. На 

пример, повезивање 

са ликовном 

културом може се 

остварити 

истицањем ликовних 

ефеката којима се 

дочарава 

просторност. 

Корелација са 

природом и 

друштвом могла би 

се остварити кроз 

дискусију о 

просторном 

планирању, 



архитектури и 

грађевинарству и 

одговарајућим 

занимањима, уз 

посебно истицање 

значаја прецизног 

цртања и прављења 

макета. Корисно би 

било са ученицима 

уопштено 

анализирати план и 

макету неке познате 

грађевине, пожељно 

је реализовати и 

један пројектни 

задатак, нпр. 

прављење 

поједностављене 

макете учионице. 

Намештај у 

учионици би требало 

представљати у 

облику квадра, 

односно коцке. Пре 

израде макете треба 

обавити мерење 

просторије и 

намештаја и погодно 

изабрати размеру.  

 



3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

Мерење површине (m2, dm2, 

cm2, mm2, km2, ha, a). 

Површина квадрата и 

правоугаоника. 

Површина квадра и коцке. 

Мерење запремине (m3, dm3, 

cm3, mm3). 

Запремина квадра и коцке. 

- Увођењу 

стандардних мерних 

јединица за 

површину (mm2, cm2, 

dm2, m2, a, ha, km2) 

треба да претходи 

обнављање мерења 

дужине , као и 

подсећање на 

концепт мерења 

површине 

геометријских 

фигура, који су 

ученици упознали у 

трећем разреду  

- Важно је да 

ученици овладају 

претварањем мерних 

јединица из већих у 

мање и обрнуто, 

вишеименованих у 

једноименоване и 

обрнуто 

- У задацима треба 

потенцирати 

правилан 

математички запис, 

прецизност и 

уредност приликом 

цртања и 

израчунавања 

површине 



- Реалним 

примерима треба 

развијати способност 

процене површина 

(просторија, станова, 

игралишта, парцела 

итд.) и њиховог 

међусобног односа 

- Са практичног 

становишта веома су 

корисни задаци у 

којима треба 

израчунати 

површину фигуре 

која се једноставно 

може разложити на 

правоугаонике и 

квадрате. На њих се 

надовезује 

формирање појма 

површине квадра и 

коцке и долажење до 

одговарајућих 

формула 

- По аналогији са 

развијањем концепта 

мерења дужине и 

површине, уводи се 

појам запремине 

коцке и квадра и 

стандардне мерне 

јединице за 



запремину (mm3, 

cm3, dm3, m3) 

- Бројање коцки 

треба повезати са 

запремином тела, а 

површину тела 

повезати са збиром 

површина 

одговарајућих 

фигура које се виде 

из различитих 

праваца 

- Стандардне мерне 

јединице за 

запремину треба 

повезати са 

јединицама за 

мерење запремине 

течности (l, dl, cl, ml, 

hl), које су уведене у 

трећем разреду. 

Пожељно је 

поменуте везе 

илустровати 

пресипањем воде из 

боце од 1 l у коцку 

странице 1 dm. 

-Тема Мерење и 

мере веома је важна 

за повезивање 

аритметичких и 

геометријских 



садржаја. Примене 

једначина треба 

илустровати 

погодним 

примерима и 

задацима у којима се 

примењују формуле 

за израчунавање 

површине и 

запремине и  

примену тзв. методе 

дужи и методе 

правоугаоника при 

решавању 

аритметичких 

задатака 

Кључни појмови садржаја: природни бројеви, декадни систем, својства операција, израз, једначине и неједначине, 

разломци, децимални запис броја, коцка, квадар, површина и запремина. 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Назив предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Циљ Циљ учењаПриродe и друштвaјесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

Разред Четврти 
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Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 
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1. Природне и друштвене 

одлике Србије  

 

Положај, територија, граница 

и симболи Србије (грб, 

застава и химна) и 

национална валута. 

Природне карактеристике 

Србије – рељеф, воде, шуме. 

Типичне, ретке и угрожене 

врсте биљака и животиња – 

значај и заштита. 

Национални паркови Србије. 

Друштвене карактеристике 

Србије (становништво, 

насеља и делатности). 

Грађани Србије (права и 

обавезе, демократски односи 

и интеркултуралност). 

Привредне карактеристике 

Србије (природни ресурси и 

делатности у различитим 

крајевима). 

Одржива употреба 

природних ресурса (извори 

енергије, чиста вода, чист 

ваздух, плодно земљиште, 

руде, разноврсност биљног и 

животињског света). 

- Научени основни 

појмови у 

претходним 

разредима који се 

односе на природне 

објекте – рељеф и 

воде и друштвене 

објекте – 

становништво, 

насеља, привредне 

делатности 

применити на 

изучавање садржаја 

у оквиру територије 

Републике Србије 

- Кључно је да 

ученик на 

географској карти 

сагледа простирање 

територије 

Републике Србије, 

да се упозна са 

основним 

садржајима који 

окружују њену 

територију – 

граница, положај, 

суседне државе, 

реке.... 

-За достизање исхода 

из ове теме 

неопходно је да 

– одреди положај и границу 

Србије, положај главног града 

и већих насеља на географској 

карти Србије; 

– одреди положај и именује 

природне и друштвене објекте 

на географској карти Србије;  

– повеже различите природно-

географске карактеристике 

Србије са размештајем 

становништва, изгледом 

насеља и делатностима људи; 

– уважава националну и 

културну разноликост као 

основу за суживот свих 

грађана Републике Србије; 

– представи знамените 

личности, културна добра и 

природне лепоте по којима је 

Србија препознатљива у 

свету; 

– у дискусији даје предност 

коришћењу локалних 

производа, производа 

направљених од 

рециклираних материјала, као 

и коришћењу обновљивих 

природних ресурса; 

– повеже промене у изгледу 

свог тела и понашања са 

одрастањем; 



ученик изврши 

класификацију 

природних објеката 

(облици рељефа – 

планине, низије, 

котлине и водни 

објекти – реке, 

језера, извори), 

именује их и 

позиционира на 

територији Србије 

- Географска карта 

треба да буде извор 

информација о 

Републици Србији, а 

не само место на 

којем ученици 

показују задате 

појмове 

- Код ученика је 

важно да се развије 

осећај о потреби 

очувања и заштите 

појединих 

репрезентативних 

природних објеката 

- У оквиру 

друштвених 

објеката, примарно 

је да се упозна са 

бројем становника 

који живи на 

 



територији Србије 

као и са етничком 

структуром. За 

ученика је важно да 

спозна негативну 

динамику промене 

броја становника као 

и узроке који су 

довели до тога 

(негативан природни 

прираштај, 

исељаваље, итд). 

- У оквиру ове теме  

неопходно је указати 

на међузависност 

одређених 

природних објеката 

и процеса и човека. 

Та релација може 

бити позитивна, али 

и негативна. Пример 

за позитивну – развој 

пољопривреде у 

низијским 

пределима око река, 

а за негативну – 

простори изложени 

плављењу река итд... 

- Подстицати 

ученике да уоче 

узајамна права и 

обавезе државе и 



грађана, као и да их 

препознају у 

правилима која 

регулишу односе у 

држави и обезбеђују 

једнака права свих 

њених грађана. 

- Природни ресурси 

Србије (извори 

енергије, чиста вода, 

чист ваздух, плодно 

земљиште, руде, 

биолошки 

диверзитет) 

разматрају се у 

контексту њихове 

одрживе употребе 

која треба да 

обезбеди здрав 

живот ученика и 

будућих генерација. 

У том смислу, 

ученике је потребно 

подстицати да узму 

учешће у локалним 

акцијама заштите 

животне средине,  са 

циљем промовисања 

коришћења 

локалних производа, 

производа 

направљених од 

рециклираних 



материјала, као и 

коришћења 

обновљивих 

природних ресурса 



2. Човек – природно 

и душтвено биће 

Човек – природно, 

друштвено и свеснобиће. 

Физичкепромене у 

пубертету. 

Дигиталнабезбедност и 

последицепрекомерногкориш

ћењаинформационо-

комуникационихтехнологија; 

непримеренисадржаји. 

Садржаји унутар ове 

теме, настављају 

континуитет 

упознавања ученика 

са људским телом, 

али и увођење нових 

димензија у 

разматрању човека. 

У том смислу, 

садржаји о човеку се 

разматрају кроз три 

димензије. 

1.Човек – природно, 

друштвено и свесно 

биће, уз развијање 

одговорног односа 

коју свако људско 

биће има према 

самом себи, другим 

људима и окружењу 

кроз: уважавање 

различитости, 

толеранцију, 

хуманост, 

солидарност, 

емпатију...  

2.Промене у 

пубертету – 

физичке и промене у 

понашању. Акценат 

је на упознавању 

ученика четвртог 

повеже промене у изгледу свог тела и 

понашања са одрастањем; 

- планира своје дневне активности и 

време проведено уз ИКТ уређаје; 

- затражи помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима у 

дигиталном окружењу;  

- пронађе и одабере потребне 

информације из различитих извора 

(писаних, сликовних, дигиталних); 

-повеже резултате рада са уложеним 

трудом; 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

- учествује у друштвено-корисним 

акцијама уз подршку одраслих 



разреда са основним 

физичким 

променама које могу 

уочити на 

сопственом телу и 

одговорном односу 

према сопственом 

здрављу. Ученици 

треба да схвате да су 

и промене у 

њиховом и 

понашању њихових 

вршњака такође 

последица 

пубертета, али да ове 

промене не могу да 

буду изговор за 

непримерено 

понашање према 

другима. 

3.Дигитална 

безбедностје нови 

аспекти безбедносне 

културе који се 

уводи у четвртом 

разреду. Ова 

проблематика има 

две димензије. Прва 

се односи на 

количину времена 

које ученици 

проводе користећи 

дигиталне 



технологије (често 

науштрб физичке 

активности, учења, 

дружења), односно 

на оспособљавању 

ученика да 

планирају своје 

активности и време 

проведено уз ИКТ, 

узимајући у обзир 

последице које 

прекомерно 

коришћење 

информационо-

комуникационих 

технологија може да 

донесе, како на 

физичко здравље, 

тако и на односе са 

другима. Друга 

димензија односи се 

на безбедносне 

претње у дигиталном 

окружењу, односно 

на суочавање 

ученика са 

непримереним 

садржајима на 

интернету и 

адекватно реаговање 

(како и од кога 

ученик може да 

затражи помоћ).  



 

 3. Материјали 

Смеше (течности,храна, 

земљиште, ваздух). 

Раздвајањесастојакасмеше 

(просејавање, одливање, 

цеђење, испаравање). 

Наелектрисавањепредметаод

различитихматеријала. 

Електричнапроводљивост – 

проводници и изолатори. 

Рационалнапотрошњаелектр

ичнеенергије и 

правилноруковањеелектричн

имапаратима у домаћинству. 

Магнетнасвојстваматеријала 

(природнимагнети, 

- Уочавање 

магнетних и 

електричних 

промена материјала 

које, за разлику од 

прва три разреда, 

нису чулима тако 

непосредно 

доступне. Уводе се 

магнетна и 

електична својства 

материјала, с тим 

што треба имати у 

виду да је 

разумевање суштине 

ових појава захтевно 

за ученике овог 

узраста. Због тога се 

идентификује и самостално раздваја 

смеше просејавањем, одливањем, 

цеђењем и испаравњем; 

- испита електричну проводљивост 

материјала помоћу једноставног 

струјног кола; 

- наведе примере штедљивог 

коришћења електричне енергије; 

-наведе примере употребе магнета у 

свакодневном животу;  

- наведе примере превенције и 

заштите од пожара;                    - 

пронађе и одабере потребне 

информације из различитих извора 

(писаних, сликовних, дигиталних); 



могућностнамагнетисавањате

ла и 

својствакојетадаиспољавају). 

Запаљивиматеријали 

(ознакезазапаљивематеријале

). 

Ваздух – 

кисеониккаочинилацсагорева

ња. 

Опасност и 

заштитаодпожара. 

треба задржати на 

појавним облицима 

магнетизма и 

електрицитета у 

природи, 

свакодневном 

животу, кроз огледе 

или експерименте. 

-Испитивање 

електричне 

проводљивости 

материјала реализује 

се помоћу 

једноставног 

струјног кола са 

батеријом и 

сијалицом, путем 

којег ученици стичу 

прву слику о току 

електричне струје, 

деловима струјног 

кола (извор, 

проводник, 

потрошач 

електричне струје), 

као и о разлозима 

због којих се струјни 

каблови праве од 

метала, а облажу 

пластиком и/или 

гумом 

(проводници/изолато

-повеже резултате рада са уложеним 

трудом; 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

 

 



ри електричне 

струје).  

-Разумевање 

електричне 

проводљивости 

материјала 

представља основу 

за разумевање 

безбедносних ризика 

коришћења 

електричне струје, 

на примерима 

руковања 

електричним 

апаратима у 

домаћинству 

- Сагоревање као 

неповратна промена 

материјала сада се 

разматра кроз 

истраживање 

ваздуха – кисеоника 

као чиниоца 

сагоревања- огледи 

са свећом и 

поклопљеном чашом  

- Ова проблематика 

и огледи повезани са 

њом представљају 

добар увод у 

разумевање фактора 

који доводе до 



пожара, превенције и 

заштите од пожара. 

- Упознати ученике 

са последицама 

претераног излагања 

сунцу и могућим 

мерама заштите.            

– Ученике наводити 

да  истражују 

различите смеше из 

окружења (течности, 

храна, земљиште, 

ваздух) и да 

практикују 

различите начине 

раздвајања састојака 

тих смеша 

(просејавање, 

одливање, цеђење, 

испаравање). 

 

 

 

 

4. Прошлост Србије 

Живот у далекојпрошлости 

(долазакСловенанаБалканско

полуострво, 

областикојесуСрбинаселили; 

начинживота). 

Српскадржавазавремевладар

скепородицеНемањића – 

успон и слабљење (владари – 

СтефанНемања, царДушан, 

Проналажењем 

информација из 

различитих 

историјских извора 

(писаних, 

материјалних или 

усмених) сагледавају 

се поједини догађаји 

и личности из 

прошлости и 

- прикаже хронолошки на ленти 

времена значајне историјске догађаје 

и личности; 

- опише начин живота људи кроз 

време користећи различите изворе 

информација; 

- представи ток и резултате 

истраживања (писано, усмено, 



царУрош; култура, 

начинживота). 

Животподтурскомвлашћу 

(начинживота, 

облиципружањаотпора). 

Настанакиразвојмодернесрпс

кедржаве (Први и 

Другисрпскиустанак –узрок 

и ток; вођеустанка; култура, 

начинживота).  

Србија у савременодоба 

(Првисветскират, 

настанакјугословенскедржав

е, Другисветскират, 

променаобликавладавине, 

распадјугословенскедржаве и 

осамостаљењеСрбије; 

култура, начинживота). 

одређује се њихов 

редослед, 

првенствено помоћу 

ленте времена.    - 

Помоћу ленте 

времена прати се 

развој државе Србије 

само у 

најелементарнијим 

контурама (јачање, 

слабљење, 

нестајање, 

оживљавање 

модерне српске 

државе...), без 

оптерећивања 

ученика 

непотребном 

фактографијом 

(примењује се 

наративни приступ у 

приближавању 

прошлости 

ученицима, јер је 

форма приче блиска 

ученицима овог 

узраста).  

- Кроз објективну 

слику протеклих 

збивања морају се 

сагледати и 

околности – 

контекст догађања и 

помоћу ленте времена, 

презентацијом и/или цртежом и др); 

- пронађе и одабере потребне 

информације из различитих извора 

(писаних, сликовних, дигиталних); 

-повеже резултате рада са уложеним 

трудом; 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

- учествује у друштвено-корисним 

акцијама уз подршку одраслих. 



на тај начин  

омогућити  

ученицима да стекну 

комплексну слику 

времена у коме се 

радња (догађај) 

дешава, да увиде 

узрочно-последичне 

везе праћених 

збивања из 

протеклих времена и 

то је пут ка 

поступном схватању 

развоја одређених 

друштвених 

збивања. 

- Посебну пажњу 

обратити на начин 

живота људи - кроз 

истраживање 

ученицима блиских 

и релевантних тема 

из свакодневног 

живота (на пример, 

занимања људи у 

крају, насеља, 

одевање, празници и 

сл.) уз стално 

поређење начина 

живота у прошлости 

са садашњошћу (као 



ученицима блиске и 

познате). 

- Истраживати оне 

аспекте 

свакодневног 

људског живота које 

ученике највише 

интересују и за које 

постоје доступни 

историјски извори 

примерени 

ученицима овог 

узраста. 

- Податке 

прикупљене малим 

историјским 

истраживањима 

ученик може да 

представи на неки од 

начина које одабере 

(усмено, помоћу 

ленте времена, 

породичног стабла, 

презентације, 

постера...). 

- Ученике треба 

стављати у ситуације 

да користе до сада 

усвојене временске 

одреднице (посебно 



годину, деценију и 

век) 

- Приликом 

изучавања 

природних и 

друштвених 

феномена нужно је и 

даље примењивати 

истраживачки 

приступ и 

оспособљавати 

ученике за различите 

начине прикупљања 

података о 

окружењу, њихову 

анализу, сврставање 

у групе и категорије 

по различитим 

карактеристикама, 

вођење белешки и 

закључивање.  

-Учествовање у 

једноставним 

огледима/експериме

нтима који се 

реализују на основу 

упутства – 

индивидуално, у 

пару или групи, кроз 

повезивање 

резултата 

огледа/експеримета 



са објашњењем или 

закључком.  

-У четвртом разреду 

се посебна пажња 

обраћа на различите 

начине бележења и 

каснијег 

презентовања 

резултата 

истраживања 

(писано, усмено, 

помоћу ленте 

времена, 

презентацијом и/или 

цртежом и др). 

 

 

Кључни појмови садржаја:отаџбина, оријентација у времену и простору, интеркултуралност, природни ресурси.- 

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и процесе 

- Организовати  посете, шетње, излети, настава у природи                                                                                                                                                

-Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета (штампаних и дигиталних), у остваривању програма предмета 

Природа и друштво препоручује се коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, аудио-визуелних 

и електронских медија. Посебно се препоручује коришћење аутентичних природних и друштвених извора, као 

најверодостојнијих показатеља стварности, појава и процеса у конкретном непосредном окружењу, као и дидактичких 

материјала који одражавају посебности датог окружења и краја у коме ученици живе.  - Организовати и реализовети 

непосредне истраживачке активности ученика које омогућавају интеракцију са физичком и социјалном средином и доприносе 

спознаји света који окружује ученике                                                                                                                                            - 

Најефикасније методе учења јесу оне методе које ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања:                       

1.Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом                                                                                                                                                

2. Илустровање, показивање  и објашњавање појава и процеса из природног и друштвеног окружења                                                                          



3. Описивање запажања – вербалнио или ликовно                                                                                                                                                               

4. Самостално процењивање                                                                                                                                                                                                       

5. Груписање –уочавање сличности и разлика међу појавама                                                                                                                                              

6. Праћење – континуирано посматрање и запажање промена                                                                                                                                           

7. Беележење – графичко, електронско, симболичко                                                                                                                                                          

8. Истраживање – испитивање природних и друштвених феномена9. Сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног окружења; 10.Стварање – креативна продукција; 11.Играње – дидактичке, едукативне и спонтане 

игре; 12.Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација.  

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Циљ Циљ учењаЛиковне културе 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. 

Разред Четврти 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа 

 

 

Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 



 

1. КОМПОЗИЦИЈА 

Елементикомпозиције – 

облик, боја, линија, текстура, 

светлина (валер). 

Положајелемената у 

композицији – хоризонтални, 

вертикални, дијагонални. 

Материјали и технике – 

графитнаоловка, туш и четка, 

туш и перо, акварел, гваш, 

темпере, фротаж, колаж, 

деколаж, асамблаж, 

мекиматеријали. 

-

Ученицитребадазнај

удајеликовнакомпоз

ицијацелинакојујест

вориоуметник и 

даседеловикомпозиц

ијеназивајуликовние

лементи 

(ученицисуупознати

саобликом, линијом, 

бојом, текстуром и 

светлином(валер) 

- Ученике упознати 

са цртањем светлом, 

да покажу 

карактеристичан 

пример (Пикасови 

цртежи светлом из 

1949. године), као и 

савремене оловке за 

цртање светлом 

(унети у 

претраживач: LED 

LightDrawingPens).          

– Упознати ученике 

да су некада  

уметници цртали и 

сликали само 

традиционалним 

материјалима и 

техникама и да 

-поштује инструкције за припремање, 

одржавање и одлагање материјала и 

прибора; 

-изражава замисли, интересовања, 

сећања, емоције и машту 

традиционалним ликовним 

техникама;  

-користи амбалажу и предмете за 

једнократну употребу у стваралачком 

раду; 

-примени, у стваралачком раду, 

основна знања о композицији;  

-користи одабрана уметничка дела и 

визуелне информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

-тумачи једноставне знаке, симболе и 

садржаје уметничких дела; 

-разговара о значају одабраног 

уметника, уметничког дела, 

споменика и музеја; 

-учествује у планирању и 

реализацији ликовног пројекта или 

радионице; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може 

применити. 



светлост није била 

средство за рад, већ 

само услов за 

опажање. Када нема 

светлости не видимо 

облике, боје, линије, 

текстуре... Како се 

смањује светлост и 

боје предмета 

изгледају тамније.  

-Светлина или валер 

је количина 

светлости у једној 

боји. Ученици могу 

да експериментишу 

додајући једној боји 

другу боју/боје да би 

је посветлели или 

потамнели. На ово 

објашњење може да 

се надовеже и 

објашњење бачене и 

сопствене сенке, 

затим, прича о 

односу светло-тамно 

на слици и принципу 

компоновања, 

контраст.  

-У овом разреду се 

објашњава само 

контраст светлог и 

тамног. Великим 



контрастом постиже 

се драматичност.  

-Ученици који 

користе рачунар и 

мобилне телефоне 

могу да подешавају 

контраст у 

апликацијама за 

обраду слике и да 

пореде ефекте који 

се на тај начин 

добијају.  

- Делимично 

објаснити принципе 

компоновања на 

примерима из 

живота 

- Организација 

композиције се и 

даље учи постепено. 

Ученици могу прво 

да креирају 

једноставну 

композицију 

распоређујући на 

папиру (или у 

апликативном 

програму за цртање) 

правилне (или 

правилне и 

неправилне) облике 

према замишљеној 



линији – 

хоризонталној, 

вертикалној или 

дијагоналној, затим 

се постепено задају 

сложенији задаци 

- Наставник може да 

говори о предњем и 

задњем плану (или 

предњем, средњем и 

задњем плану). 

Облици који се 

приказују у задњем 

плану су најмањи, 

јер их тако видимо у 

природи и 

окружењу. 

- До краја разреда 

ученици треба да 

испробају 

традиционалне 

технике које нису 

користили у 

претходним 

разредима.  

-И даље се користе 

материјали за 

рециклажу  -

Ученицима је 

потребно указати на 

озбиљно загађење 

планете пластиком и 



упутити их да 

избегавају производе 

у амбалажи која се 

тешко разграђује и 

рециклира. 

- Задаци обједињују 

активности ученика: 

развијање 

креативних идеја, 

организацију 

композиције и 

истраживање 

изражајних 

могућности 

материјала и техника 

 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Хералдика – застава, грб, 

печат.  

Пиктограми. 

Споразумевањесликом. 

- Предлози који се 

односе на хералдику 

и пиктограме 

остварују се на 

интегрисаним 

часовима предмета 

Ликовна култура и 

Природа и друштво 

- Ученицима је 

потребно кратко 

објаснити значење и 

порекло симбола на 

грбу Србије.  - 

Потребно је да науче 

да читају знаке 

-поштује инструкције за припремање, 

одржавање и одлагање материјала и 

прибора; 

-изражава замисли, интересовања, 

сећања, емоције и машту 

традиционалним ликовним 

техникама;  

-користи амбалажу и предмете за 

једнократну употребу у стваралачком 

раду; 

-примени, у стваралачком раду, 

основна знања о композицији;  



упозорења (општа 

опасност, високи 

напон, отров, 

опасност од пожара, 

клизав терен, 

ломљиво...), забране 

(забрањено 

фотографисање, 

забрањен прилаз, 

забрањено 

коришћење 

мобилних телефона, 

забрањено увођење 

кућних љубимаца...) 

и обавештења 

(школа, излаз, место 

у превозу 

резервисано за 

инвалиде или 

труднице, стаза за 

бицикле, дечје 

игралиште...) 

- Предлози који се 

односе на 

споразумевање 

сликом (у најширем 

значењу) не везују се 

за теоријске 

садржаје, већ за 

изражавање 

(емоција, маште, 

-користи одабрана уметничка дела и 

визуелне информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

-тумачи једноставне знаке, симболе и 

садржаје уметничких дела; 

-разговара о значају одабраног 

уметника, уметничког дела, 

споменика и музеја; 

-учествује у планирању и 

реализацији ликовног пројекта или 

радионице; 

разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може 

применити. 



позитивних порука, 

доживљаја...).  

- Важно је да 

ученици разумеју да 

се сликом могу 

саопштити 

различите 

информације, исто 

као и текстом. 

Наставник у току 

године поставља 

разноврсне захтеве - 

може да тражи од 

ученика да прикажу 

у раду шта знају о 

свакодневном 

животу у Средњем 

веку, шта мисле о 

брзој храни, како 

доживљавају 

пролеће, како би 

себе представили 

вршњацима са 

другог континента...  

 

3. НАСЛЕЂЕ 

Споменициприроде и 

споменицикултуре у Србији. 

Археолошкилокалитети, 

замкови и утврђења, 

манастири, музеји.  

- Предлози који се 

односе на споменике 

природе и споменике 

културе у нашој 

земљи остварују се 

на интегрисаним 

-поштује инструкције за припремање, 

одржавање и одлагање материјала и 

прибора; 

-изражава замисли, интересовања, 

сећања, емоције и машту 



Познатиуметници и 

најзначајнијадела. 

часовима Ликовне 

културе и Природе и 

друштва.  

- Ови часови могу да 

се допуне 

прављењем плаката 

или дигиталне 

збирке фотографија 

најлепших предела у 

земљи и 

најзначајнијих 

споменика. Уколико 

се прави дигитална 

збирка, ученици 

могу да претражују 

интернет на часу, 

према смерницама 

које даје наставник 

или код куће, у 

присуству одраслих. 

Такође, наставник 

може сам да учита 

фотографије са 

интертнета и да 

заједно са 

ученицима направи 

ужи избор.  

- Уметничка дела 

имају функцију 

илустровања појмова 

који се објашњавају, 

а користе се и као 

традиционалним ликовним 

техникама;  

-користи амбалажу и предмете за 

једнократну употребу у стваралачком 

раду; 

-примени, у стваралачком раду, 

основна знања о композицији;  

-користи одабрана уметничка дела и 

визуелне информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

-тумачи једноставне знаке, симболе и 

садржаје уметничких дела; 

-разговара о значају одабраног 

уметника, уметничког дела, 

споменика и музеја; 

-учествује у планирању и 

реализацији ликовног пројекта или 

радионице; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може 

применити. 



подстицај 

(мотивација) за 

стваралачки рад.  

- Потребно је и да 

ученици сазнају 

нешто више о 

одабраним 

уметницима (када су 

живели, како су 

изгледали, по чему 

су познати, где се 

чувају њихова 

најпознатија дела...).  

- Наставник прави 

избор уметника и 

уметничких дела 

руководећи се 

значајем 

уметника/дела и 

садржајем дела који 

одговара узрасту 

ученика 

 

4. СЦЕНА 

Сценографијазапозориште, 

филм и телевизију. 

Елементисценографије. 

- Ученици треба да 

добију елементарне 

информације  -  

Сцена је простор где 

се одржавају 

представе, концерти, 

снимају филмови и 

ТВ програм 

-поштује инструкције за припремање, 

одржавање и одлагање материјала и 

прибора; 

-изражава замисли, интересовања, 

сећања, емоције и машту 

традиционалним ликовним 

техникама;  



(емисије, серије, 

рекламе, музички 

спотови...). 

Сценографија је 

дизајн сцене. 

Сценограф је 

уметник који 

смишља изглед 

сцене. Сцена може 

да се постави на 

отвореном или у 

затвореном простору 

(наставник може да 

разговара са 

ученицима о томе 

како се бирају 

локације, шта може 

да буде важно за 

постављање сцене на 

отвореном). 

- Најважније што 

ученици треба да 

сазнају је да се 

сценографија креира 

тимски, да је за рад 

неопходно знање о 

елеменатима 

композиције и 

компоновању, да 

често нема довољно 

средстава да се сцена 

обликује како је 

замишљено. Тада је 

-користи амбалажу и предмете за 

једнократну употребу у стваралачком 

раду; 

-примени, у стваралачком раду, 

основна знања о композицији;  

-користи одабрана уметничка дела и 

визуелне информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

-тумачи једноставне знаке, симболе и 

садржаје уметничких дела; 

-разговара о значају одабраног 

уметника, уметничког дела, 

споменика и музеја; 

-учествује у планирању и 

реализацији ликовног пројекта или 

радионице; 

разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може 

применити. 



неопходно да 

чланови тима/тимова 

испоље креативност 

и да обликују сцену 

користећи 

материјале који су 

им доступни, да 

заједно осмисле како 

ће направити неки 

елемент сцене или 

специјални ефекат. 

- Специјални ефекти 

могу бити 

механички (на 

пример, вештачки 

дим, магла, снег...) и 

креирани 

дигиталном 

технологијом.                     

- Практични рад се 

планира као пројекат 

или радионица.  

- Циљ учења је 

развијање 

креативних идеја и 

вештине сарадње 

Кључни појмови: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина 

Централни појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали 

кључни појмови. У четвртом разреду их има шест: простор – облик, линија, боја, текстура, светлина.  



Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и 

одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну 

уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици 

треба постепено да истражују и откривају те везе.  

Да би се омогућили услови за напредовање ученика, у настави треба да доминирају сложени задаци који циљају више исхода 

и међупредметних компетенција. Осим стваралачког рада значајан је и разговор. Наставник планира питања која подстичу 

ученике на размишљање, истраживање и развијање креативних идеја.  

Ученицитребадазнају и тодасавременатехнологијаутиченаначинизражавањавизуелнихуметника 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учењаМузичке културе је да код ученика рaзвиjеинтeрeсoвaње и 

љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство 

којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и 

духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког 

наслеђа и културeсвoгa и других нaрoдa. 

Разред Четврти 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 



 

 

 

1. СЛУ

ШАЊ

Е 

МУЗИКЕ 

Композицијеразличитогкарак

тера. 

Елементимузичкеизражајнос

ти (инструмент, глас, 

мелодијскалинија, темпо, 

ритам, динамика). 

Вокална и 

инструменталнамузика 

(композициједомаћих и 

странихкомпозитора). 

Делафолклорнетрадицијесрп

ског и другихнарода. 

Музичкаприча. 

Музика у 

службидругихмедија. 

Музичкибонтон. 

Музика и здравље. 

 

- Процес учења 

базира се на избору 

најупечатљивијих 

музичких примера 

(за слушање или 

извођење музике), 

који имају задатак да 

активирају свесну 

активност, 

фокусирају пажњу 

ученика, иницирају 

процес мишљења и 

креирају 

одговарајући 

емоционални 

доживљај 

- 

Слушaњeмузикejeaкт

иван психички 

прoцeскojи 

подразумева 

eмoциoнaлнидoживљ

aј и 

мисaoнуaктивнoст.                                                                             

- 

Кoмпoзициjeкojeсeсл

ушajусвojимтрajaњe

м и сaдржajeм треба 

да 

oдгoвaрajуопажајни

ммoгућнoстимaучeн

– опише своја осећања у вези са 

слушањем музике;  

– препознаје народну и уметничку 

музику;  

– опише улогу музике у медијима; 

– разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима;  

– повеже карактер дела са избором 

инструмента и елементима 

музичкeизражајнoсти;  

– уочи контраст и понављање у 

музичком делу; 

– осмисли музички одговор на 

музичко питање;  

– изабере одговарајући музички 

садржај (од понуђених) према 

литерарном садржају; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању музике 

– самостално или уз помоћ 

одраслих користи предности 

дигитализације: 

учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 



икa.                                                                                            

- Композиција се 

први пут увек слуша 

у целини 

(демонстративно 

слушање), са 

унапред 

постављеним 

задатком за слушање 

музике − уочавање 

извођачког медија: 

инструментално или 

вокално (соло, 

групно) или 

оркестарско 

музицирање. Свако 

следеће слушање 

(три до четири пута) 

је фрагментарно, у 

оквиру кога се 

издвајају 

упечатљиве целине и 

анализирају носећи 

елементи музичког 

дела.                                                                                  

- Повезујући 

постепено елементе 

музичког дела са 

карактером самог 

дела, ученик се 

развија у смеру 

активног слушања 

музике, а 



квалитетном 

комуникацијом 

између наставника и 

ученика долази до 

постепеног утицаја 

на развој естетске 

осетљивости, 

музичког укуса и 

интересовања и 

припремају се 

услови за развијање 

естетског 

процењивања.                                                                        

-Ученичка знања из 

различитих области 

треба повезати и 

ставити у функцију 

разумевања 

слушаног дела.                                                                                      

-Музика у служби 

других медија 

(примењена музика – 

по избору)                                                                                       

- Улога музике је 

важна у подвлачењу 

драмске радње. 

Изражајна музичка 

средства (динамика, 

темпо, агогика, 

мелодијска и 

ритмичка кретања) 

су важан чинилац 

тумачења драмске 



радње и карактерних 

особина главних 

актера.                                                                                               

- Потребно је код 

ученика развијати 

способност уочавања 

међусобне 

условљености 

музике и покретне 

слике. 

 

 

 

2. ИЗВО

ЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

Музичкеигре (дидактичке). 

Певањепесама 

различитогсадржаја и 

карактерапослуху. 

Певање и 

свирањепесамаизнотногтекст

а. 

Свирaњeпeсaмaпoслухунaдеч

јиминструмeнтимa 

и/илинадругиминструментим

а.  

Народниинструментинашег и 

другихнарода. 

Музичкедраматизације. 

Свирањеинструменталнихара

нжмананадечјиминструменти

ма и 

- Процес учења 

базира се на избору 

најупечатљивијих 

музичких примера 

(за слушање или 

извођење музике), 

који имају задатак да 

активирају свесну 

активност, 

фокусирају пажњу 

ученика, иницирају 

процес мишљења и 

креирају 

одговарајући 

емоционални 

доживљај                                      

- Сваки аспект 

извођења музике има 

непосредан и 

драгоцен утицај на 

развој ученика. 

Извођењем музике 

активира се велики 

– препознаје народну и уметничку 

музику;  

– опише улогу музике у медијима; 

– разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима;  

– повеже карактер дела са избором 

инструмента и елементима 

музичкeизражајнoсти;  

– уочи контраст и понављање у 

музичком делу; 

– пева и свира по слуху и са нотног 

текста песме различитог садржаја 

и расположења; 

– примени изражајне музичке 

елементе; 

– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу;  



наалтернативнимизворимазв

ука. 

Динамика (крешендо, 

декрешендо). 

Темпо (Andante. Moderato. 

Allegro). 

Боја (различитигласови и 

инструменти). 

Трајање (целанота и пауза. 

нотачетвртинесатачком). 

Савладавањетонскевисине и 

солмизације у обимуце1-це2. 

Тактирање у 3/4 и 4/4 такту. 

Це-дурлествица.  

Репетиција, прима и 

секондаволта. 

број когнитивних 

радњи, развија се 

дугорочно памћење 

и фине моторичке 

радње.                          

-Посебна пажња 

усмерена је на 

тактирање. 

Тактирањедвочетврт

инског такта треба 

да проистекне из 

имитирања покрета 

доле-горе, 

трочетвртинског 

доле-десно-горе (ако 

се тактира десном 

руком) итд. 

Нагласити 

ученицима да 

покрети не смеју 

бити прешироки и да 

се рука не диже 

изнад главе и сл.                                                                         

– Певање - у раду са 

ученицима, 

наставник треба да 

обрати пажњу на 

став тела, правилно 

дисање и мимику 

лица, на 

интонативну  и 

ритмичку  

усклађености, 

– осмисли музички одговор на 

музичко питање;  

– осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

– поштује договорена правила 

понашања при  извођењу музике; 

– коментарише своје и туђе 

извођење музике;  

– самостално или уз помоћ 

одраслих користи предности 

дигитализације: 

учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 



добром фразирању и 

одговарајућој 

динамици. Важно је 

увек обратити 

пажњу на дикцију и 

разумевање 

садржаја.                      

- Уз певање песама 

ученици могу да се 

изражавају и 

једноставнијим 

кореографијма. 

- Избор песме треба 

да буде примерен 

узрасту ученика и 

њиховим 

интересовањима 

(тематика, ритмичка 

конструкција, 

форма, артикулација 

мелодијских 

скокова, садржај, 

мелодија и ритам).                                                             

- Вежбе правилног 

дисања и говорне 

артикулације треба 

да претходе 

обнављању познатих 

песама, које су опет 

садржајно и/или 

музички сличне оној 

коју ће учити.  



- Песме се обрађују у 

тонском опсегу од 

хадо це2. Це-дур 

лествицу обрадити 

након поставке свих 

тонских висина.          

– Током обраде Це-

дур лествице 

наставну активност 

усмеравати на 

уочавање звучности 

тонског рода и на 

поступан тонски низ 

који преовлада у 

лествици 

(инструктивни 

пример песме До, 

нам жели добар 

дан).             - 

Појмове ступањ, 

степен и полустепен 

усвојити обрадом 

песама/инструктивн

их примера 

- Свирање се 

реализује на дечјим 

и алтернативним 

инструментима. 

Избор инструмената 

зависи од музичког 

садржаја.                                                                                      

- Примери ритмичке 



и мелодијске пратње 

могу бити:   

 извођење 

једноставн

ијих 

ритмички

х 

аранжман

а; 

 извођење 

дводелне, 

троделне 

и 

четвороде

лне мере; 

 свирање 

једноставн

их 

мелодијск

их 

аранжман

а у 

дводелном

, 

троделном 

и 

четвороде

лом такту. 

- Једноставне 

композиције, дечје 

песме и модели за 

певање могу се 

користити и као 



примери за свирање.                            

- У извођењу 

инструменталних 

аранжмана ученике 

делити у две или три 

групе. 

 

 

3. МУЗИ

ЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

Једноставнаритмичка и 

мелодијскапратња. 

Музичкапитања и одговори и 

музичкадопуњалка. 

Звучнапричанаосновупознат

ихмузичкихсадржаја, 

звучнеономатопеје и 

илустрацијенакраћилитерарн

итекст (учење у контексту). 

Крeирaњeпoкрeтaузмузикукo

jуучeнициизводе. 

Креирањемелодијенаодабран

итекст. 

-Процес учења 

базира се на избору 

најупечатљивијих 

музичких примера 

(за слушање или 

извођење музике), 

који имају задатак да 

активирају свесну 

активност, 

фокусирају пажњу 

ученика, иницирају 

процес мишљења и 

креирају 

одговарајући 

емоционални 

доживљај 

- Дечје музичко 

стваралаштво 

пoдстичe музичку 

машту, утиче на 

развој 

ствaрaлaчкoгмишљe

ња, 

прoдубљуjeинтeрeсo

вaњa и тако 

дoпринoси 

– опише своја осећања у вези са 

слушањем музике;  

– препознаје народну и уметничку 

музику;  

– опише улогу музике у медијима; 

– разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима;  

– повеже карактер дела са избором 

инструмента и елементима 

музичкeизражајнoсти;  

– уочи контраст и понављање у 

музичком делу; 

– пева и свира по слуху и са нотног 

текста песме различитог садржаја 

и расположења; 

– примени изражајне музичке 

елементе; 

– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу;  

– осмисли музички одговор на 

музичко питање;  



квалитетнијем 

остваривању 

позитивних исхода 

наставе. 

- Ствaрaлaштвoмoжe 

бити 

зaступљeнoкрoз:  

 о

смишљава

ње 

једноставн

е 

кореограф

ије; 

 и

зраду 

дечјих 

ритмички

х 

инструмен

ата од 

различити

х 

материјал

а; 

 с

тварање 

једноставн

е 

ритмичке 

и 

– осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

– изабере одговарајући музички 

садржај (од понуђених) према 

литерарном садржају; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике; 

– коментарише своје и туђе 

извођење музике;  

– самостално или уз помоћ 

одраслих користи предности 

дигитализације: 

учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 



мелодијск

е пратње; 

 м

узичке 

импровиза

ције; 

 м

узичкaпит

aњa и 

oдгoвoрe; 

 м

узичку 

допуњалк

у; 

 к

oмпoнoвa

њeмeлoдиj

eнaзaдaтит

eкст;  

 о

дабир 

познатог 

музичког 

садржаја у 

односу на 

литерарни

. 

- Сви видови 

музичког 

стваралаштва 

реализују се 



искључиво по слуху, 

без записивања.   

- Пројектна настава 

се остварује 

реализацијом 

пројекта и тимским 

радом ученика. Тема 

пројекта се састоји 

од подтема које 

ученици могу да 

реализују у тиму, 

тандему или 

појединачно. 

 

Кључне речи: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, лествица, темпо, репетиција. 

Прирoдaсaмeмузикe, пa и прeдмeтaМузичкaкултурaукaзуjeнaстaлнoпрoжимaњe свих oблaсти и тeмaтскихjeдиницaкoje су 

прeдвиђeнeпрoгрaмoм наставе и учења. Нагласак у свакој од области је на развоју способности код ученика да комуницирају 

са другима кроз слушање, извођење и стварање музике као и способности да изражавају своје мисли и осећања кроз музику.  

Учењу музике, треба да развије његову комплетну личност негујући принципе вршњачког учења, одговорности и лидерства, 

великодушности и посвећености другима и појединачног доприноса у остваривању заједничких циљева. Програм наставе и 

учења усмерен је на остваривање исхода при чему се даје предност искуственом учењу које  у оквиру овог предмета 

подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика кроз извођење музике и музичко стваралаштво. 

Музичке активности су говор у ритму, певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и музичко стваралаштво. 

наставник реализује наставу користећи слушање, глас, покрет и музичке инструменте.                                                                                                   

Наставни програм омогућава да се, поред наведених композиција за слушање и извођење, могу користити и композиције које 

нису наведене, односно, наставник има могућност да максимално до 30%, по слободном избору, одабере композиције за 

слушање и извођење водећи рачуна о примерености наставним садржајима, узрасту ученика, њиховим могућностима и 

интересовањима, естетским захтевима, исходима и локалитету на коме се налази школска установа. 



Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садржаја, ученике треба стално упућивати на неопходност неговања 

гласовног и слушног апарата. Упозорења да прегласна и агресивна музика има штетан утицај и изазива физиолошки и 

психолошки одговор организма, треба да се спроводе у континуитету. Обратити пажњу и на позитиван ефекат музике, у 

смислу опуштања, подизања пажње, емоционалних и физичких одговора, когнитивне стимулације и развијања меморије.  

Од велике важности је да се ученици упознају са правилима понашања (музичким бонтоном) при слушању и извођењу 

музике. Важно је обезбедити тишину и пажњу у току слушања музике и упутити их када треба извођаче да поздраве 

аплаузом. Овај модел понашања ученици треба да примене на концертима и различитим музичким приредбама, било да се 

налазе у активној (као извођачи) или пасивној (као слушаоци) улози. 

Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке активности одвијају паралелно или једна музичка активност логично 

води ка другој. У планирању активности, наставници треба да, имају у виду да су области уско повезане, а да су знања и 

вештине описане у исходима у свакој области међусобно зависна и комплементарна.  

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна о школском календару и активностима 

које прате живот школе, па према њима усмеравати и обликовати наставне садржаје 
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Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 

1. ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

Вежбе за развој снаге са 

реквизитима и без реквизита. 

Вежбе за развој 

покретљивости са 

реквизитима и без реквизита. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине и 

експлозивне снаге. 

Вежбе за развој 

координације. 

Национална батерија тестова 

за праћење физичког развоја 

и моторичких способности. 

Моторичке вештине и игре у 

развоју моторичих 

способности 

- Развијање 

физичких 

способности које се 

континуирано 

реализује у 

припремној фази 

часа                                                                        

-Подстицање 

ученика на 

самостално вежбање; 

-правилно држања 

тела. 

- При планирању 

вежбања у 

припремној фази 

часа, треба узети у 

обзир утицај 

наставне теме на 

физичке 

способности ученика 

и применити вежбе 

чији делови 

биомеханичке 

структуре одговарају 

основном задатку 

− примени 

општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

− правилно изводи 

вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; 

− комбинује усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

− правилно држи тело;  

− самостално коригује 

неправилно држање; 

− правилно подиже, носи 

и спушта терет;  

− изведе кретања, вежбе 

и 

саставе уз музичку пратњу; 

− изведе дечји и народни 

плес; 



главне фазе часа и 

служе за обучавање 

и увежбавање 

конкретног задатка.  

- Методе вежбања 

које се примењују у 

настави су тренажне 

методе 

(континуирани, 

понављајући метод), 

прилагођене 

узрасним 

карактеристикама 

ученика.  

- У раду са 

ученицима треба 

примењивати 

диференциране 

облике рада, 

дозирати вежбања у 

складу са њиховим 

могућностима и 

примењивати 

одговарајућу 

терминологију 

вежбања.  

- Време извођења 

вежби и број 

понављања, задају се 

групама ученика или 

поједницима у 

складу са њиховим 

− користи терминологију 

вежбања; 

− поштује правила 

понашања на вежбалиштима; 

− поштује мере 

безбедности током вежбања; 

− одговорно се односи 

према објектима, справама и 

реквизитима; 

− поштује и примени 

правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; 

− прихвати победу и 

пораз као саставни део игре и 

такмичења; 

− уредно одлаже своје 

ствари пре и након вежбања; 

− прати промене у 

сопственој тежини и висини; 

− сагледа резултате 

физичких спoсобности; 

− препозна здравствено 

стање када не треба да вежба; 

− примењује хигијенске 

мере пре, у току и након 

вежбања, као и у другим 

ситуацијама; 



способностима, 

водећи рачуна о 

постизању што веће 

радне ефикасности и 

оптимализацији 

интензитета рада.  

-Препоручени 

начини рада за 

развој физичких 

способности 

ученика.  

  1. Развој снаге: 

- б

ез 

ре

кв

из

ит

а 

и 

са 

ре

кв

из

ит

и

ма

,  

- н

а 

сп

ра

− уредно одржава 

простор у коме живи и 

борави; 

− увиди значај правилне 

исхране за вежбање; 

− повеже различита 

вежбања са њиховим утицајем 

на здравље; 

− препозна лепоту 

покрета и кретања; 

− користи научена 

вежбања у рекреацији 

породице; 

− правилно реагује у 

случају повреде у школи;  

− вреднује сопствена и 

туђа постигнућа у вежбању; 

учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 

 



ва

ма 

и 

уз 

по

м

оћ 

сп

ра

ва

. 

  2. Развој 

покретљивости: 

- б

ез 

ре

кв

из

ит

а 

и 

са 

ре

кв

из

ит

и

ма

, 

- у

з 

ко

ри

ш



ће

њ

е 

сп

ра

ва

, 

 

  3. Развој 

издржљивости: 

- т

рч

а

њ

е 

и 

сп

ор

тс

ке 

иг

ре 

(м

ин

и-

ру

ко

ме

т, 

ф

ут

са

л, 

м



ин

и-

ко

ш

ар

ка

), 

- е

ле

ме

нт

ар

не 

иг

ре

, 

- в

е

ж

ба

њ

е 

уз 

м

уз

ик

у, 

- п

ле

с. 

  4. Развој 

координације: 



    - извођење 

координационих 

вежби у различитом 

ритму и 

променљивим 

условима. 

    - развој 

координације 

применом садржаја 

из атлетике, 

гимнастике и 

спортских игара. 

 

   5. Развој брзине и 

експлозивне снаге: 

- т

рч

а

њ

е 

са 

уб

рз

а

њ

ем

, 

- ш

та

фе

тн

е 



иг

ре

, 

- п

ри

ме

на 

ел

ем

ен

ат

а 

сп

ор

тс

ки

х 

иг

ар

а. 

-Вежбе је неопходно 

изводити 

максималним 

брзином из 

различитих почетних 

положаја на 

одређени знак – 

старт из различитих 

положаја. 

-За ученике који из 

здравствених разлога 

изводе посебно 

одабране вежбе, 



потребно је 

обезбедити посебно 

место за вежбање. 

 

2. 

МОТОРИЧ

КЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛ

ИНЕ  

 

 

Атлетика 

Техникетрчања. 

Истрајнотрчање. 

Скокудаљзгрчномтехником. 

Бацањелоптицеиззалета. 

Скокувиспрекорачномтехник

ом. 

Тробој. 

1.АТЛЕТИКА 

-Поновити различите 

варијанте ходања и 

трчања из 

претходних разреда.  

-Трчање уз 

правилно 

постављање стопала 

и правилан рад руку, 

 

− примени 

општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

− правилно изводи 

вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортскагимнасти

ка 

Основнисадржаји 

Вежбенатлу: вежбе и 

комбинације. 

Прескоци и скокови 

(прескокразношка).  

Вежбе у вису, вежбе у упору 

и вежбесапроменамависова и 

упора. 

Вежберавнотеженашведскојк

лупи и нискојгреди. 

Проширенисадржаји 

Вежбенатлу: 

– летећиколутизместа. 

– састав. 

са подизањем 

колена, трчање 

преко 

препрека,трчање са 

променом ритма, 

трчање са променом 

правца и смера, брзо 

трчање са стартом из 

различитих почетних 

положаја, одељенско 

такмичење трчање 

на 60 m, елементарне 

игре са трчањем. 

-Спринтерско 

трчање: вежбе 

технике трчања 

(ниски скип, високи 

скип, забацивање 

потколенице, итд), 

ниски старт и фазе 

трчања. 

-Истрајно трчање: 

вежбе технике кроз 

континуирано 

трчање. 

− комбинује усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

− правилно држи тело;  

− самостално коригује 

неправилно држање; 

− правилно подиже, носи 

и спушта терет;  

− изведе кретања, вежбе 

и 

саставе уз музичку пратњу; 

− изведе дечји и народни 

плес; 

− користи терминологију 

вежбања; 

− поштује правила 

понашања на вежбалиштима; 

− поштује мере 

безбедности током вежбања; 

− одговорно се односи 

према објектима, справама и 

реквизитима; 

Основетимских, 

спортских и 

елементарнихигара 

Мини–рукомет. 

Футсал – „малифудбал“. 

Основниелементикошарке и 

мини-кошарка. 

Основниелементиодбојке. 

Јаџент. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плес и ритимика 

 

Вежбесавијачом. 

Вежбесалоптом. 

Вежбесаобручем. 

Народноколо „Моравац“. 

Народноколоизкраја у 

којемсешколаналази. 

- Скок удаљ - 

основни елементи 

згрчне технике. 

- Бацање лоптице 

удаљ: усвајање 

вежбе у целини. 

- Техника бацања 

„вортекса”.  

- Скок 

увиспрекорачном 

техником. 

Обучавање технике 

врши се у целини, а 

по потреби 

рашчлањивањем на 

фазе. 

- Одељењско 

такмичење у 

тробоју – бацање 

лоптице на резултат 

(мерење дужине 

бацања), трчање 60 

m, скок увис на 

резултат (мерење 

висине прескока). 

 

2. СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА      

Основни садржаји 

− поштује и примени 

правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; 

− прихвати победу и 

пораз као саставни део игре и 

такмичења; 

− уредно одлаже своје 

ствари пре и након вежбања; 

− прати промене у 

сопственој тежини и висини; 

− сагледа резултате 

физичких спoсобности; 

− препозна здравствено 

стање када не треба да вежба; 

− примењује хигијенске 

мере пре, у току и након 

вежбања, као и у другим 

ситуацијама; 

− уредно одржава 

простор у коме живи и 

борави; 

− увиди значај правилне 

исхране за вежбање; 

− повеже различита 

вежбања са њиховим утицајем 

на здравље; 

Пливање 

Основнаобукапливања. 

Скокнаноге. 

 

Полигони 

Полигон у 

складусареализованиммотор

ичкимсадржајима. 



 

1. Вежбе на тлу: 

 колут 

напред 

из 

упора 

стојеће

г 

опруж

ених 

ногу,  

 колут 

напред 

преко 

препре

ке,  

 два 

повеза

на 

колута 

назад,  

 став на 

лопати

цама – 

„свећа

” – 

опруж

ање и 

издржа

ј 

 мост 

из 

− препозна лепоту 

покрета и кретања; 

− користи научена 

вежбања у рекреацији 

породице; 

− правилно реагује у 

случају повреде у школи;  

− вреднује сопствена и 

туђа постигнућа у вежбању; 

учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 

 



лежањ

а на 

леђима

,  

 вага 

преткл

оном и 

заноже

њем,  

 став на 

шакам

а,  

 припре

мне 

вежбе 

за 

премет 

упоро

м 

странц

е 

„звезда

”, 

 комби

нације 

две и 

више 

савлад

аних 

вежби, 

 састав 

од 

научен



их 

елемен

ата. 

 Одеље

њско 

такмич

ење са 

задато

м 

комби

нацијо

м 

вежби 

 

2. Прескок - 

специфичне 

припремне вежбе:  

 

 сунож

ни 

одскок 

и 

доскок 

на 

повиш

ену 

површ

ину, 

 на 

одскоч

ној 

дасци 



(држећ

и се за 

руке 

помага

ча) 

узасто

пни 

сунож

ни 

скоков

и,  

 са 

неколи

ко 

корака 

залета 

једнон

ожни 

одскок 

испред 

даске, 

доскок 

сунож

но на 

даску, 

одскок

, фаза 

лета и 

доскок

,  

 упоро

м о 

козлић 

неколи

ко 



узасто

пних 

одскок

а са 

подиза

њем 

кукова 

(сунож

но и са 

разнож

ењем, 

доскок 

на 

даску 

сунож

но уз 

помоћ 

испред 

и иза 

справе

), 

 преско

к 

разно

шка 

(козли

ћ 

висина 

110 

cm). 

 

3. Вежбе у вису и 

упору и променама 

висова и упора 



(одређене вежбе се 

могу реализовати и 

на другим погодним 

справама, уколико су 

безбедне). 

   

– вратило 

или 

двовисинс

ки разбој 

– 

прилагоди

ти висину: 

наскок у 

вис 

предњи, 

померања 

улево и 

удесно. 

њихање у 

вису, 

– наскок у 

упор 

предњи на 

различити

м 

справама. 

померања 

у упору,  

– дочелно 

вратило 

или нижа 

притка 



разбоја: 

узмак 

корацима 

уз косу 

површину 

или 

замахом 

са 

повишене 

површине 

до упора 

предњег 

активног, 

– паралелни 

разбој: 

упор, њих, 

предњихо

мупорразн

ожно пред 

рукама, 

– дохватни 

кругови, 

вратило 

или 

притка 

разбоја: 

суножним

одривом 

вис узнето 

(кроз згиб 

– уз 

помоћ), 

спуст 

напред до 

суножног 



става 

(кроз згиб, 

уз помоћ). 

 

4. Вежбе равнотеже: 

шведска клупа и 

ниска греда  

 лицем 

према 

клупи 

– 

греди 

бочно: 

залет и 

одразо

м једне 

ноге 

наскок 

у став 

на 

другој 

нози, 

слобод

ном 

заножи

ти, 

 различ

ити 

начини 

ходања

: у 

успону

, са 



згрчен

им 

предно

жењем

, са 

заноже

њем, 

са 

однож

ењем, 

са 

високи

м 

предно

жењем

, 

различ

ити 

начини 

ходања 

уназад, 

 сунож

ни 

скок и 

доскок 

на 

место 

одскок

а,  

 издржа

ји на 

једној 

нози са 

различ

итим 



полож

ајима 

слобод

не 

ноге,  

 окрети 

на 

греди 

усправ

но, у 

чучњу 

за 900 

и 1800,  

 саскок 

згрчен

о, 

 са 

шв

едс

ког 

сан

дук

а 

кор

ако

м 

на 

вис

оку 

гре

ду, 

раз

лич

ита 



ход

ања 

у 

скл

аду 

са 

спо

соб

нос

тим

а 

уче

ник

а. 

сас

кок 

пру

же

ни

м 

тел

ом 

на 

вис

око 

нас

лаг

ане 

стр

уњ

аче 

(уз 

над

зор 

и 

по



моћ 

нас

тав

ник

а). 

 

3. OСНОВЕ 

ТИМСКИХ И 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА 

3.1. Мини–рукомет 

–  Додавање лопте 

једном руком у 

месту и кретању.  

– Хватање 

лопте 

обема 

рукама у 

висини 

груди у 

месту и 

кретању. 

– Вођење 

лопте 

левом и 

десном 

руком (у 

месту и 

кретању). 

– Шутирање 

из места и 



кретања – 

бочни и 

чеони 

шут. 

– Шутирање 

из скока. 

– Тактика – 

игра 

„човек на 

човека”. 

 

3.2. Футсал – „мали 

фудбал” 

– Додавање 

лопте у 

месту 

различити

м 

деловима 

стопала. 

– Примање 

лопте 

унутрашњ

им делом 

стопала. 

– Додавање 

и примање 

лопте у 

кретању 

(дупли 

пас). 



– Шут 

различити

м 

деловима 

стопала. 

– Игра на 

два гола. 

 

3.3. Кошарка – 

мини-кошарка 

– Вођењ

е лопте 

једном 

и 

другом 

руком 

месту 

и 

кретањ

у. 

– Хвата

ње и 

додава

ње 

лопте 

на 

различ

ите 

начине 

у 

месту 

и 



кретањ

у. 

– Шут 

на 

кош. 

– Двокор

ак. 

– Игра 

на 

један 

кош. 

– Мини-

кошар

ка – 

игра на 

два 

коша. 

 

3.4. Одбојка 

– Одбиј

ање 

лопте 

прсти

ма и 

чекиће

м. 

– Доњи 

(школ

ски) 

сервис 

са 



мање 

удаље

ности. 

– Игра 

са 

упрош

ћеним 

прави

лима. 

 

3.5. Јаџент 

– Игра 

са 

упрош

ћеним 

прави

лима. 

 

4. П

Л

Е

С 

И 

Р

И

Т

М

И

К

А 

– Вежбе са вијачом 



Њихање вијачом у 

бочној равни (једном 

и другом руком, 

обема рукама) 

напред-назад, 

кружење, отворити 

вијачу у предручењу, 

два суножна поскока 

са међупоскоком, 

два суножна поскока 

без међупоскока са 

окретањем вијаче 

напред, а затим 

четири поскока са 

ноге на ногу. 

Поновити вежбе са 

окретањем вијаче 

уназад.  

 

– Вежбе са лоптом 

Кружење са лоптом 

у чеоној и бочној 

равни обема рукама 

и једном руком. из 

одручења 

зибомпочучњем, 

прехват лопте у 

предручењу и 

зибомпочучњем до 

одручења (лопта у 

другој руци).  



Бацање и хватање: 

- у 

задато

м 

ритму 

у 

месту 

и 

кретањ

у,  

- са 

почуч

њем,  

- са 

окрето

м за 

1800. 

 

– Народно коло 

„Моравац”. 

– Народно коло из 

краја у коме се 

школа налази. 

5. ПОЛИГОНИ 

-Полигони се 

примењују након 

неколико обрађених 

тематских целина 

(наставних тема или 

области) и 



састављају се од 

усвојених вежби у 

складу са са 

условима за 

извођење наставе. 

 

 

 

3. 

ФИЗИЧКА 

И 

ЗДРАВСТВЕ

НА 

КУЛТУРА 

 

 

Културавежбања и 

играња 

Основнаправилавежбања. 

Основнаправиламини- 

-рукомета, футсала, кошарке, 

мини-кошарке и одбојке. 

Понашањепремаосталимучес

ницима у игри (премасудији, 

играчимасупротне и 

сопственеекипе). 

Чување и 

одржавањематеријалнихдоба

ра. 

Постављање, склањање и 

чувањесправа и 

реквизитанеопходнихзавежб

ање. 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз, толеранција). 

.КУЛТУРА 

ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА 

-У раду са 

ученицима 

постепено уводити 

терминологију 

вежбања и упознати 

их са утицајем 

примењених вежби 

на организам.            

-Упознати ученике 

са основним 

правилима мини-

рукомета, кошарке, 

мини-кошарке, 

футсала и одбојке. 

- Подсетити ученике 

на правила 

понашања која важе 

− примени 

општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

− правилно изводи 

вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; 

− комбинује усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

− правилно држи тело;  

− самостално коригује 

неправилно држање; 

− правилно подиже, носи 

и спушта терет;  

− изведе кретања, вежбе 

и 



Значајвежбања у породици. 

Вежбање у слободновреме. 

у просторима за 

физичко вежбање, 

како у школи, тако и 

ван ње. Истицати 

неопходност 

поштовања правила 

понашања током 

игре и вежбања. 

- Развијање свести о 

потреби чувања 

својих и туђих 

ствари, справа и 

реквизита које се 

користе.  

- Упућивати ученике 

да информишу 

родитеље о вежбању 

током наставних и 

ваннаставних 

активности. 

- У казивати на 

значај вежбања и 

подстицати ученике 

на вежбање у 

слободно време. 

- Навикавати 

ученике да приликом 

игре или такмичења 

уважавају све 

учеснике у игри, 

саставе уз музичку пратњу; 

− изведе дечји и народни 

плес; 

− користи терминологију 

вежбања; 

− поштује правила 

понашања на вежбалиштима; 

− поштује мере 

безбедности током вежбања; 

− одговорно се односи 

према објектима, справама и 

реквизитима; 

− поштује и примени 

правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; 

− прихвати победу и 

пораз као саставни део игре и 

такмичења; 

− уредно одлаже своје 

ствари пре и након вежбања; 

− прати промене у 

сопственој тежини и висини; 

− сагледа резултате 

физичких спoсобности; 

− препозна здравствено 

стање када не треба да вежба; 

Здравственоваспит

ање 

Правилнодржањетела и 

здравље. 

Значајвежбањазаправиланрад

срца и плућа. 

Мишићи и зглобовитела. 

Хигијенапросторазавежбање. 

Исхрана и вежбање. 

Значајлекарскихпрегледазаве

жбање. 

Поступање у случајуповреде 

(обавеститинаставника и 

др.). 



њихова постигнућа и 

међусобне разлике. 

 

2.ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

- На начин 

прилагођен ученику 

објаснити 

повезаност 

интензитета 

вежбања и вредности 

пулса.  

- Мерити пулс на 

вратној артерији. 

Објаснити значај 

правилног дисања 

при вежбању, као и 

утицај вежбања на 

правилан развој 

кардиореспираторно

г система.                                

- Проширити 

ученичка знања из 

претходних разреда 

о правилној исхрани 

и вежбању. 

- Редовна провера 

здравља и вежбање. 

− примењује хигијенске 

мере пре, у току и након 

вежбања, као и у другим 

ситуацијама; 

− уредно одржава 

простор у коме живи и 

борави; 

− увиди значај правилне 

исхране за вежбање; 

− повеже различита 

вежбања са њиховим утицајем 

на здравље; 

− препозна лепоту 

покрета и кретања; 

− користи научена 

вежбања у рекреацији 

породице; 

− правилно реагује у 

случају повреде у школи;  

− вреднује сопствена и 

туђа постигнућа у вежбању; 

учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 



- Препознавање 

основних врста 

повреда (посекотина, 

одеротина, ударац...) 

и указивање на 

важност 

правовременог 

обавештавања 

наставника, 

родитеља и других 

одраслих у случају 

повреде. 

 

Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра. 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-

образовног подручја које се састоји из три предметне области. Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се 

кроз цео први циклус основног образовања и васпитања и узима се у обзир узраст ученика и сензитивни периоди развоја 

физичких способности.Програм четвртог разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и 

вредности. 

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, опремљеност справама и реквизитима и 

планирана динамика рада.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и интензификације часа, у циљу достизања 

постављених исхода. 

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извођења. Свим вежбањима претходе тачна 

упутства наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, указује на грешке и исправља их 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску 

годину на основу препоруке изабраног лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.  



 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

1. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

Назив програма ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ 

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја 

личности која је одговорна према својим правима и правима других, 

отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу 

школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и 

вредности демократског друштва.  

Разред Четврти 

Годишњи фонд 

часова 

36 часова 

Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 

1. ЉУДС

КА 

ПРАВ

А 

ПланетаЗемљаприпадасви

макојинањојживе 

Узајамниутицајприроде и 

човека. 

-Елементиекологије 

и 

одрживогразвојаугра

ђенисукрозобластиЉ

удскаправа и 

 разликујепримереодговорног 

и 

неодговорногпонашањаљудип

ремаживотнојсредини; 



Ја и другинапланетиЗемљи 

 

Потребепојединца и 

општедобро– 

задовољавањељудскихпотреб

абезугрожавањабудућихгене

рација.  

Одговоранодноспремасвету у 

комеживимо – 

Мислиглобалноделујлокално. 

Правоназдравуживотнусре

дину 

Трећагенерацијаљудскихправ

а. 

Вредностинакојимапочива–

правонаживот у 

здравојживотнојсредини; 

правонаодрживекономскираз

вој; 

правонарационалнокоришће

њеприродних и 

енергетскихресурса; 

правонаспречавањесвихобли

казагађивањаживотнесредин

е; 

правонадоступностинформац

ија о стањуживотнесредине.  

Грађанскиактивизам

, у 

складусаидејомМисл

иглобално, 

делујлокално.  

- Ученици се 

усмеравају на личну 

одговорност и 

активизам у 

сопственој 

заједници, уз развој 

свести да су у 

питању феномени 

који су глобалне 

природе. 

- У 

радусаученицимапот

ребнојеуважити 

њиховазнања и 

искуства која већ 

имају из ове области, 

из школе и ван ње, а 

затим их подстицати 

да о квалитету 

животне средине, 

сада и у будућности, 

размишљају са 

становишта права и 

одговорности.  

- 

Вредностинакојимап

очиваправоназдраву

 сепонаша у 

свакодневнимситуацијаманана

чинкојиуважаваживотнусреди

ну и 

рационалнупотрошњуресурса; 

 образложиважностинформиса

ња о стањуживотнесредине и 

начинима њене заштите; 

 аргументуједобитиодзаједнич

когживотаљуди припадника 

различитихкултура; 

 наведеелементетрадиције и 

културесвогнарода и 

покажеинтересовање и 

поштовањезадругекултуре и 

традиције; 

 образложизначајподршкеизбе

глицама и мигрантимада у 

новојсрединисачувајусвојјези

к, традицију, културу; 

 наведепримереизсвакодневног

животакојимасеилуструјесуср

етањеразличитихкултура; 

 дискутује о 

томекаконепознавањедругихк

ултураутиченанастанакстерео

типа, предрасуда и 

дискриминације; 

 испољизаинтересованостзасар

адњу и учешће у 

групномраду; 



животнусредину, 

какојетодато у 

садржају, 

требаученицимаприб

лижитипрекопример

акојисуимблиски.  

- 

Ученицитребадаразу

мејудаугрожавањеж

ивотнесрединенепоз

наједржавнегранице, 

неправиразликумеђу

људимаразличитерас

е, вере, пола, 

образовања и 

немавременскоогран

ичење. 

Свакуштетуживотној

срединикојуљудидан

аснаправеосетиће и 

генерацијекоједолазе

.  

- Ученици 

могусвојимречимаоб

разложитиважностин

формисањаграђана о 

стањуживотнесредин

е (глобалне и 

локалне), као и дасе, 

примереносвојиммог

ућностима, ангажују 

у 

 учествује у израдиплана и 

реализацијиакције, 

њенојпромоцији и 

вредновању. 

 



акцијамакојеимајуза

циљпобољшањежив

отнесредине. 

 

 

2. ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Култура и традиција 

 

 

Култура и традиција 

Материјално и 

нематеријалнонаслеђеједнеза

једниценасталоподутицајемс

вихнародакојисутуживели и 

садаживе. 

Културниидентитет 

Неговањетрадиције  и 

културесопственогнарода и 

поштовањетрадиције и 

културедругих. 

Мултикултуралност и 

интеркултуралност 

Животпоредљудидругихкулт

ураилизаједничкиживотсањи

ма.  

Избеглице и мигранти 

Невољнокретањељудиизједн

е у другукултурнузаједницу. 

Непознавањедругихкултурак

аоосновзаразвојстереотипа, 

предрасуда и 

дискриминације. Уклопитисе 

у новусредину, а 

-У 

оквируобластиДемо

кратскодруштвоуч

еницићесебавитипој

мовимакултура, 

традиција, 

мултикултуралност 

и 

интеркултуралност, 

којикао и екологија, 

имајуглобалнудимен

зију.                                   

- Ученици треба да 

схватедасепојам 

културе  

односинацелокупно

материјално и 

нематеријалнонаслеђ

еједнезаједнице. 

Поредкултуренарода

којијевећински у 

једнојзаједници, 

онаобухвата и 

културнеутицаједруг

ихнародакојисутужи

велиилисадаживе.  

 наведеелементетрадиције и 

културесвогнарода и 

покажеинтересовање и 

поштовањезадругекултуре и 

традиције; 

 образложизначајподршкеизбе

глицама и мигрантимада у 

новојсрединисачувајусвојјези

к, традицију, културу; 

 наведепримереизсвакодневног

животакојимасеилуструјесуср

етањеразличитихкултура; 

 дискутује о 

томекаконепознавањедругихк

ултураутиченанастанакстерео

типа, предрасуда и 

дискриминације; 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_(1990%E2%80%942006)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8


сачуватисвојкултурнииденти

тет. 

Сусретањекултура 

Сусретање и 

прожимањеразличитихкулту

рабезгубљењакултурногиден

титета.  

 

- Културу и 

традицијучинејезик, 

књижевност, музика, 

фолклор, празници и 

бројниобичајиизсвак

одневногживота, 

штојеученицимавећп

ознатонаосновуиску

ствастеченогначасов

имаразличитихпредм

ета и 

крозваннаставнеакти

вности.  

- 

Културутребадовест

и у везу и 

сапитањемидентитет

а, 

такођекоришћењемр

азличитихпримера 

- 

Културниидентитетј

еосећајприпадностиг

рупикојаимасвојупос

ебнукултуру. - 

Ученицичетвртограз

реданаосновусвогшк

олског и 

ваншколскогзнањаса

свимдобромогунавес

тикарактеристикекул

турекојојприпадају, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


алиихтребаподстица

тидапрепознају и 

карактеритикеонихк

ултуракојиманеприп

адају апостоје у 

њиховојзаједници.  

- 

Интеркултуралностп

одразумеваотворено

стзаједницезасвењен

еграђане, 

безобзиракојојкулту

риприпадају и 

међусобнуразмену у 

којојсвидобијају, а 

негубесвојкултурнии

дентитет.  

- 

Подразумеваседауче

ницинетребадакорис

теизраземултикулту

ралност и 

интеркултуралност, 

алијепотребнодаихна

примеримаразликују 

(животједнипореддру

гиходживотаједнихса

другима) и 

предностдајуразмени

међукултурама               

-Ученици у 

четвртомразреду и 



самимогудапрепозна

јуутицајдругихкулту

ра, 

најчешћепрекомузик

е и хране.  

- Исходинаведени у 

програмуимајузациљ

даафирмишуинтерку

лтуралност и 

давањеподршкеизбег

лицама и 

мигрантимадасеукло

пе у новусредину, 

узочувањесопствене

културе и традиције.  

 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Прекомернапотрошња 

 

 

Потрошачкодруштво 

Стварнепотребе и 

прекомернапотрошња.  

Неравнотежа – гладни и 

жедни у свету у 

којемсехранабаца а 

водарасипа. 

Амбалажаважнијаодсадржаја 

– гомилањеотпада. 

Притисакпроизвођача – 

новимоделиновогмодела. 

-

Приближиученицим

ајошједанглобалнип

роцескојисеогледа у 

подстицањукултуреп

рекомернепотрошње 

у 

развијенимземљама, 

иако у 

светујошувекпостоје

људикојинемајуосно

внеусловезаживот 

(пијаћавода, 

довољнохране 

 препознајепримерепрекомерн

епотрошње; 

 препознаје у 

медијимапорукекојеподстичуп

рекомернупотрошњу, 

посебнодеце и младих; 

 критичкиразматрапојавубаца

њахране и расипањаводе; 

 процењујеважнечињенице о 

производимакојекупујечитају

ћидекларацију и водирачуна о 

односуцене и квалитета; 



Деца – 

омиљенациљнагрупапроизво

ђача. 

Медији и 

потрошачкакултура 

Порукемедија у 

подстицањупотрошње. Деца 

у рекламама.  

Правапотрошача 

Информацијеодзначајазапотр

ошаче. 

Односцене и 

квалитетапроизвода. 

Права и 

одговорностпотрошача.  

Заштитапотрошачкихправа. 

 

-

Уколикосепрограмос

тварује у 

групикојајехетероген

апотомеколикесумог

ућностиученика у 

потрошњи (штоје и 

најчешћислучај), 

требабитипосебнопа

жљив у 

изборуактивности и 

примера, 

какосенекиученицин

ебиосећалинепријатн

о.                                       

- 

Постојебројниначин

инакојесемогупредст

авитиосновнекаракте

ристикепрекомернеп

отрошње и 

њенавезасаповећање

мзагађењаживотнеср

едине 

- 

Оспособљавањеучен

ика 

дакритичкиразматрај

уразличитерекламне

порукекојеподстичу

прекомернупотрошњ

у 

(честонакесицамаигр

 испољава заинтересованост за 

сарадњу и учешће у групном 

раду 

 



ачакапроизвођачнаво

дисакуписве, 

направиколекцију и 

сл.), 

илинакојиначинседе

ца у њимаприказују 

(каквуфункцијуимају

) и да о томе 

дискутују 

- Права потрошача 

- потрошачисе могу, 

наразличитеначине, 

довести у 

заблудуилибитипрев

арени. 

Одученикасеочекује

дакритичкиразматрај

унесамопитањапреко

мернепотрошње, већ 

и 

питањаквалитетароб

еилиуслугакоједобиј

ајузасвојновац. 

- У узрастуод 10 или 

11 

годинадецасвечешће

имајуџепарац и 

налазесе у 

улозисамосталнихпо

трошача. 

Затојеважнодаградео

дговоранодноспрема



куповини, у смислу: 

дачитајудекларацију 

(састав, роктрајања, 

начинупотребе), 

дапостављајурелеван

тнапитањапродавцу, 

дапроцењујуодносце

не и квалитетаробе и 

сл 

- 

Ученикетребаелемен

тарноупознатисатим

дапостојизаконкојир

егулишеправапотро

шача, 

дапостојеинституциј

екојеинтервенишука

дасуправапотрошача

угрожена, као и 

дапостојеудружењак

ојаобављајуразличит

еактивности у 

овојобласти                                                                   

-У 

радунаовимсадржаји

мамогусекориститип

римериизмедија, 

личнаискустваучени

ка 

(њиховихродитеља), 

уколикоученицижел

едаихподелесагрупо

м, као и 



различитетехникерад

а: одпрезентације, 

студијеслучаја, 

доиграњаулога. 

 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Еколошкаакција 

Планирање и 

извођењееколошкеакције 

Одређивањециља и 

израдапланаакције. 

Извођење и 

документовањеакције.  

Промоцијаакцијенанивоушко

ле. 

Вредновањеакције. 

-

Одученикасеочекује

дапланирају и 

спроведумалуеколо

шкуакцијукористећи

искуствакојасустекл

и у 

акцијамаизпретходна

триразреда. 

Наставниктребадабу

депомоћ и 

подршкаученицимад

аштосамосталнијепр

ођукрознеопходнеко

раке у акцији 

- Оваактивност, 

такође, 

можебитидеопројект

ненаставе или у 

корелацији са 

садржајима предмета 

природа и друштво 

- 

Пројектнанаставаоду

чениказахтевасамост

алнопроналажењеин

 испољизаинтересованостзасар

адњу и учешће у 

групномраду; 

 учествује у израдиплана 

једноставнеакције; 

 садругимученицимаизводи 

и документујеједноставну 

акцију; 

 доприносипромоцијиакције; 

 наједноставанначинвреднује 

изведенуакцију 



формација, 

способнострешавања

проблема, рад у 

групи, 

критичкомишљење, 

доношењеодлука, 

аргументовање, 

преузимањеодговорн

ости, 

поштовањерокова, 

планирање, 

самовредновање, 

штосусвезахтеви и 

програмаГрађанског

васпитања, посебно 

у 

областиГрађанскиак

тивизам.  

- 

Пројектнанаставапод

разумеваунапређива

њекомпетенцијеучен

икадакористесаврем

енетехнологије у 

образовнесврхенаодг

оворан и 

безбеданначин 

-  

 

Кључни појмови: право на здраву животну средину, култура, интеркултуралност, права потрошача 



-ПрограмиГрађанскогваспитања у првомциклусуосновногобразовања и васпитања, посвомциљу и концепцији, 

најближисупрограмимаобавезногпредметаСветоконас, односноПрирода и друштво. Какоученицираступовећавајусе и 

њиховекогнитивне, емотивне и социјалнеспособностидаупознајупојаве у светукојиихокружује                                                                                                                                       

-Учетвртомразреду се изучавају појавекојесеодносенацеосвет и планетуЗемљу. 

Окосницупрограмазачетвртиразредчиневредности, права, одговорност, различитост, равноправност                                                                                                                                                                                                       

- Садржаје у светритематскецелиненаставникможедадопуњује, проширује и мењапремаконкретнимпотребама и 

планусопственограда, алиувекимајући у видуисходекојетребадостићи.                                                                                                                                                               

-Програмпружавеликемогућностидасеученицитокомцелешколскегодинеукључују у различитадешавања у локалнојзаједници 

(традицоналнивашари, посела, изложбе, дружења, смотре, фестивали, такмичења, сусрети...) и јачајувезесадругимграђанима 

(старијим, болесним, другевере, другенације...).                                                                                                                                                               

- Достизањеисходазахтеваприменуразличитихинтерактивнихобликарадакао и одабир и коришћењеодговарајућихметода и 

техника.              - Наставницису у прилицидабирају: радионице, симулације, играњеулога, студијеслучаја, дискусије, 

миниистраживања, једноставнеакције, као и дасамиосмисленекедругеактивности.                                                                                                                                                         

-Радионицетребадазапочињупричомкојајеблискаискуствуученика, а садржинекуврстузаплета 

(моралнудилемуилисукобпотреба и/иливредности), каоповодзадискусију у паруили у мањојгрупи, а завршаваразменом у 

целојгрупи. Циљједасепружимогућностсвакомученикудапреиспитасвојемишљење и 

деловањезбогпојавеконфликтаизмеђуњеговетачкегледишта и тачкегледиштакојајеразличитаодњегове. 

Затосеможерећидаактивностиначасутребатакодатекудаобезбедеискуственоучење , кроз 

игровниконтексткојипомажеученицимадасеопусте и ослободе.                                                                                                                                                                               

- У овомпрограмупродуктиученичкихактивностиимајупосебанзначај. Онимогубитиразличитеврсте: постери, аудио-

визуелнизаписи, презентације, приказирезултатаистраживања и друго.  Продукти се могу користити  и ван одељења / групе, 

нпр.на изложби у холу школе, у школским новинама, на сајту школе...                                                                                                                                                                                      

– Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошао, уз обавезу поштовања и 

уважавања других и другачијих погледа и мишљења. Његова улога је да обезбеди наставна средства и да упућује ученике 

како сами да их пронађу.            – Када су у питању активности ученика у оквиру последње области, ученици не треба да буду 

оптерећени резултатима, јер се и из неуспелих акција може много научити. Истовремено, наставник пружа подршку 

ученицима да и сами процењују сопствено напредовање и напредовање групе. 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Пројектна настава 



 

Назив предмета     ПРОЈЕКНА НАСТАВА 

Циљ Циљ пројектне наставе је стицање знањаи оспособљавање ученика да знања примене у животу, решавање 

актуелних проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања, 

подстицање за истраживањем, истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и демократију, 

развој комуникационих вештина 

Разред Четврти 

Годишњи фонд 

часова 

Недељни фонд 

Међупредметна 

повезаност: 

36 

 1 

Српски језик, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Грађанско васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Етапе пројектне 

активности 

Задаци етапа Активности 

наставника 

Активност 

ученика 

Методе наставе и 

учења                      

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да                    

  

ЦИЉАНА 

ЕТАПА 

-

 Одерђива

ње циљева, 

формирање 

радних група 

- Одређивање 

предмета 

истраживања, 

мотивисање 

ученика, помоћ у 

постављању 

циљева наставног 

пројекта 

-

 Разматрањ

е предмета 

истраживања, 

добијање 

неопходних 

додатних 

информација, 

утврђивање 

циљева 

истраживања 

- Истраживање, 

- посматрање, 

- учење 

решавањем проблема 

- анализа и 

синтеза 

-функционално повезивање 

знања, вештина и искустава и 

мотивација 

 

АНАЛИТИЧКА 

ЕТАПА 

- Анализа 

проблема, 

утврђивање 

извора 

информација, 

постављање 

задатака, 

редослед улога у 

групи 

- Изношење 

предлога 

одговарајућег 

извора, начин 

прикупљања  и 

анализа података, 

корекција, 

одређивање улога 

у сагласности са 

очекиваним 

исходима 

-

 Формулиса

ње задатка, 

утврђивање 

извора 

- Истраживање, 

- посматрање, 

- учење 

решавањем проблема 

- анализа и 

синтеза 

-уочавање сличности и 

различитости ради 

класификовања 



ИСТРАЖИВАЧ

КА ЕТАПА 

- Решавање 

поставњених 

задатака 

- Расподела 

посебно одабраних 

материјала сваком 

ученику, 

консултације, 

координација, 

контрола урађеног, 

подстицање 

-

 Састављањ

е плана рада, 

прикупљање 

информација, 

практично 

остваривање 

изабраних улога, 

испуњавање 

одговарајућих 

функција 

- истраживање, 

- посматрање, 

- учење 

решавањем проблема 

- анализа и 

синтеза, 

- кооперативно 

учење 

- користи интернет за учење 

и проналажење информација уз 

помоћ наставника 

- придржава се договорених 

правила 

КОНСТРУКЦИЈ

СКА ЕТАПА 

- Анализа 

степена 

оставрености 

сваког задатка, 

конструисање 

пројекта 

-

 Сагледавањ

е слабости, 

консултације у 

оквиру отклањања 

слабости, 

консултације о 

формирању текуће 

документације 

- Анализа 

добијених 

информација, 

комбиновање 

идеја и њихово 

уопштавање, 

извлачење опште 

идеје 

- истраживање, 

- посматрање, 

- учење 

решавањем проблема 

- анализа и 

синтеза 

- испитивање својстава и 

особина, веза и узрочно-

последичних односа 

ПРЕЗЕНТАЦИО

НА ЕТАПА 

-

 Презентац

ија наставног 

пројекта 

-

 Организаци

ја екпертизе 

- Јавна 

одбрана 

-

 демонстрациј

а 

- Добијене продукт учинити 

видљивим и представитии их 

другима. 



РЕФЛЕКСИВНО

-ОЦЕЊИВАЧКА 

ЕТАПА 

- Оцена 

резултата 

наставног 

пројекта и 

процеса његове 

реализације 

-

 Уопштавањ

е рецензија и 

мишљења, 

прогностичке 

оцене организације 

и реализација 

пројекта 

- Процена 

процеса 

реализације, 

подстицај за 

стицање нових 

знања 

-анализа, - повезује резултате учења и 

рада са уложеним трудом. 

ЕВАУЛАЦИЈА - процена 

оставарености 

резултата, 

тешкоће у 

реализацији, 

посебни успеси, 

кавлитет 

представљања и 

обавештавања 

јавности 

- Оцењивање 

педагошког ефекта 

рада 

- Самооцена 

у оквиру 

пројектне 

активности 

-  

самооцењивање 

- вербално изражавање 

спољашњих и унутрашњих 

запажања 

 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као облик 

образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо-

комуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење 

као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у 

процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и 

социјалног развоја ученика. Пројектна настава почива на савременим схватањима детета, наставе, учења, функције 

образовања и сазнавања као социјалне конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих извора 

информација и активности. Применом пројектне наставе долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу 

примера, учења примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија као и комбиновања 

конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења. Пројектна настава има елементе проблемске и 

истраживачке наставе али се овом врстом наставе поред централног захтева, који се односи на тражење решења за неки 

проблем, потенцирају још и процедуре, планирање, евалуирање, презентовање резултата, коришћење савремених технологија 



на правилан начин и наравно, тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес уважавајући специфичности 

наставних предмета трећем разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и 

њихове природне радозналости; коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; укључивање свих ученика уз 

поштовање њихових различитости; повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених информационо-

комуникационих технологија. Зато ова врста наставе омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани као 

и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, 

функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација ученика. Пројектна настава је драгоцен начин рада јер 

од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално проналажење информација; способност решавања 

проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду; доношење одлука; 

аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузимање одговорности. С 

обзиром на узраст ученика трећег разреда и чињеницу да су се са оваквим начином рада сусрели у првом разреду, примерено 

је да се реализују пројектни задаци где је наставник и даље главни организатор активности уз све више прилика у којима ће 

се самосталност ученика испољавати где год је то могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току 

пројекта. Као и у првом разреду и другом разреду, и у трећем је важно наставити са култивисањем сарадње и начина на који 

се комуницира у групи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе јачању одељењске кохезије. Пројектну наставу 

треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне кораке:  дефинисање циља и исхода који се пројектом желе 

постићи;  планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела активности, избор материјала 

и метода рада, дефинисање места и динамике рада;  реализацију планираних активности;  приказ добијених резултата и 

продуката пројекта;  вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на успехе и 

тешкоће у току реализације пројекта). При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, 

очекиване исходе, област којом се бави пројекат и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности 

ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што је потребно за успешно спровођење пројектне наставе. За 

трећи разред, као и за први и други, најпримеренији је и даље полуструктурирани тип пројекта с том разликом да наставник 

сада више укључује ученике и давање предлога и избор тема. Он и даље, у великој мери, дефинише методологију рада, али се 

очекује да више укључи ученике у проналажење материјала тако што ће се са њима договарати о томе које материјале би ко, 

где и како могао да пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или 

функционалној активности која задовољава интересовање и потребе ученика на млађем школском узрасту. Кроз пројектну 

наставу треба започети са развијањем основа дигиталне писмености. На овом узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде сведена 

на употребу најједноставнијих алата и упознавање са коришћењем интернета. На крају трећег разреда ученик би требало да 

буде у стању да:  правилно седи при раду за рачунаром;  зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног 

коришћења дигиталних уређаја;  правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке овог 

програма, сачува свој цртеж и искључи рачунар;  покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и сачува документ на 

рачунару;  користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника;  предложи редослед активности у 



односу на постављени пројектни задатак. Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да 

добијене продукте учине видљивим и представе их другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки 

филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет. 

Ученике треба стављати у ситуације да одређују редослед активности у решавању одређених пројектних задатака, што, осим 

развијања самосталности, представља увод у алгоритамски начин размишљања. На пример: редослед активности чији ће 

продукт бити плакат са знаменитим личностима краја; редослед активности у прављењу кућице за птице; у изради школског 

часописа итд. Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева добру припрему наставника. Планом је 

предвиђено да се реализује са једним часом недељно али сам наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара 

могућностима ученика и фази у којој је пројекат. То значи да, уколико је потребно, Пројектна настава се може организовати и 

на другачији начин (на пример као двочас сваке друге недеље). Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне наставе 

и њеним најважнијим исходима. Они треба да подрже самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом 

децом, као и да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове задатке у жељи да имају боље продукте. 

 

 

 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Годишњи фонд наставних часова:  36 

ЦИЉ рада одељенског старешине је  подстицање развоја целокупне личности сваког ученика, његових способности, 

одговорности, слободе и моралне аутономије, стваралаштва и систематичности у раду. 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура , Природа и друштво, Музичка култура, Пројектна настава 

 

Назив теме Садржаји везани за тему Начин остваривања Исходи 



1. Клима у одељењу 

Стварањепозитивнеклиме у одељењу, 

подстицањесарадње и тимскограда, и 

добрекомуникацијенарелацијиученик 

–ученик и ученик -учитељ ТОК Ч 

разговор, падионице, 

панои 

 

· активно учествује у настави 

·  буде заинтересован и мотивисан за рад 

·  брине о својој и туђој имовини 

· поштује мере безбедности у школи 

· одговорно приступа изради задатака и 

задужења 

· примењује правила пристојног 

понашања у комуникацији са одраслима и 

са вршњацима 

· сарађује са вршњацима у раду и у игри 

·с' пажњом слуша саговорника 

·  поштује правила понашања у школи и 

на часу 

· преузима одговорност за своје поступке 

· буде толерантан/на је 

· уме да реши сукобе на миран начин 

· покушава да унапреди своје понашање 

·  успешно решава проблеме 

усваја нов начин рада 

2. Учење 

Побољшати успех у учењу, степен 

писменог изражавања подићи на виши 

ниво. 

разговор, падионице, 

панои, базар 

3. Понашањеученика 

Подучитидецуалтернативамаизливабе

сакадасуузрујаниилиљути, 

вежбатирешавањепроблема у групи и 

изградитизаједништво 

разговор, падионице, 

панои, приредба, базар 

4.Инклузија 

Развијањевршњачкеподршке и 

социјалнеемпатије, 

прихватањеразличитости 

разговор, падионице, 

панои, базар 

5. Свети Сава 

Развијање моралних вредности, 

васпитање у духу мира, развијање 

културних односа и сарадње међу 

људима,научити ученике да праштају. 

разговор, падионице, 

панои, базар 

6. Комуникација 

Кроз размену мишљења ученици 

откривају своје унутрашље баријере  и 

начине како да превазиђу то осећање. 

разговор, падионице, 

панои, приредба, базар 

7. Хигијена 
здравствено-образовни рад на 

формирању навика које воде ка 

очувању здравља деце (развијање 

разговор, падионице, 

панои, базар 



културно-хигијенскух навика, 

одржавање личне хигијене деце, 

развијање правилног односа према 

исхрани, правилан ритам живљења) 

8. Развојне 

карактеристике 

деце 

Развијањевршњачкеподршке и 

социјалнеемпатије, 

прихватањеразличитости 

разговор, падионице, 

панои, приредба, базар 

9. Слободно време 
Рад на рационалном коришћењу 

слободног времена 

разговор, падионице, 

панои, базар 

 

10. Професионална 

орјентација 

Развој свести о будужем животу разговор, падионице, 

панои, приредба, базар 

11. Здравље 

здравствено-образовни рад на 

формирању навика које воде ка 

очувању здравља деце (развијање 

културно-хигијенскух навика, 

одржавање личне хигијене деце, 

развијање правилног односа према 

исхрани, правилан ритам живљења) 

разговор, падионице, 

панои, базар 

 

1.Поново у школи – повратак у школу 

2.Хуманост на делу 

3.Ово сам ја – представљање  себе, колико се познајемо међу собом 

4.Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

5.Кад порастем бићу... 



6.Дечја недеља – Међународни дан детета 

7.Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8.Мој радни дан – организујемо радни  дан  и слободно време 

9.Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења 

10.Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

11.Хајде да се договоримо 

12.Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

13.Како помоћи другу када му је најпотребније 

14.Толеранција према разликама 

15.Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа успеха -  да ли су ученици постигли резултате које су до сада поставили 

16.Наша радна соба – како уредити радну собу 

17.Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда 

18. Понашање на јавном месту   

19.Божић 

20.Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

21.Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила 

22. Светски дан писмености 

23.Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

24.Рециклирај не фолирај 

25.Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

26.Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја 



27. Врсте и облици насиља                 28. Здравље на уста улази 

29.Добродошлица ластавицама 

30.Весели одељенски састанак –први април дан шале 

31.Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс 

32.Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају- компјутер 

33.Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

34.Правимо наш часопис – електронска форма 

35.Научили смо – култура понашања                                           

      36. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: СРПСКИ ЈЕЗИК ( 18 часова)  

 



 

  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА  (18 ЧАСОВА) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. Књижевност  - слушање - 

читање текстова - 

учествовање у 

причању - 

рецитовање 

- дијалошка  

- текстуална 

 - илустративна 

- савладавање технике читања и писања оба писма 

 - уочавање ликова, теме, поруке, карактеристике 

књижевног дела 

2. Језик – граматика и 

правопис  

- активно 

слушање - 

састављање 

реченица - 

именује и чита 

слова латинице - 

писање по 

диктату 

- дијалошка 

 - текстуална  

- демонстративна 

- савладавање просте реченице 

 - стицање основних појмова о именицама, глаголима 

и придевима 

 -савладавање реченица по значењу и облику 

3. Култура изражавања 

(усмено и писмено) 

- слушање - 

посматрање - 

учествује у 

причању - пише 

састав 

- дијалошка 

 - посматрачка 

- овладавање усменим и писменим изражавањем 

према захтевима програма 



 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. Понављамо градиво трећег 

разреда 

- сабирање и одузимање до 100  

- множење и дељење 

- именовање  

- упоређивање 

- поновити градиво 

другог разреда 

2. Блок бројева до 1000 - посматрање  

- уочавање  

- именовање 

- упоређивање  

- разликовање 

- посматрање 

 - уочавање  

- именовање 

- упоређивање  

- разликовање 

- демонстрирати  

- интерактивна 

 - игра 

- илустративна 

3. Мерење и мере  - упоређивање 

 - мерење  

- прављење модел 

- демонстративна 

 - игра 

- упознају мерење масе тела и 

запремину течности, као и 

нове јединице за време (година 

и век 

4. Геометријски објекти и њихови 

међусобни односи 

- посматрање  

- уочавање  

- именовање 

 - упоређивање 

 - разликовање 

- демонстративна  

- игра  

- илустративна 

- формирају представу о правпј 

и полуправој - уочавају и 

цртају углове (оштар, прав и 

туп угао) - цртају 

правоугаоник, квадрат, троугао 

и кружницу 

 



 

1. Множење до 1000 

2. Променљиве врсте речи 

3. Читање и писање бројева до милион 

4. Збирне именице 

5. Природни бројеви 

6. Глаголи, појам и основна значења презента, перфекта и футура 

7. Сабирање и одузимање хиљада и милиона 

8. Појам глаголског предиката 

9. Сабирање и одузимање природних бројева 

10. Именски предикат 

11. Површина фигура и јединице мере за површину 

12. Придеви 

13. Површина правоугаоника и квадрата 

14. Структура писаног текста 

15. Зависност разлике од промене умањеника и мањиоца  

16. Употреба великог слова 

17. Непроменљивост збира и разлике 

18. Појам, врста и значење реченица 

19. Једначине и неједначине са сабирањем  одузимањем 

20. Уочавање објекта и прилошких одредби 

21. Множење збира и разлике бројем 

22. Заменице 

23. Множење и дељење једноцифреним бројем 



24. Ред речи у реченици 

25. Дељење са и без остатка 

26. Правописна правила 

27. Дељење вишецифреним бројевима 

28. Свети Сава - школска слава 

29. Коцка, квадар, обла и рогљаста тела 

30. Управни и неуправни говор 

31. Непроменљивост и зависност производа 

32. Писање личне заменице ВИ из почасти 

33. Једначине са множењем и дељењем 

34. Писање сугласника Ј 

35. Упоређивање разломака 

36. Врсте речи, служба речи у реченици 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА  (36 ЧАСОВА) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. Скуп природних бројева - бројевни низови 

- цифре и бројеви 

- именовање  

- упоређивање 

- проширивање знања 



2. Занимљиви, логички , 

комбинаторни задаци и магични 

квадрат 

- посматрање  

- уочавање  

- именовање 

- упоређивање  

- разликовање 

- посматрање 

 - уочавање  

- именовање 

- упоређивање  

- разликовање 

- демонстрирати  

- интерактивна 

 - игра 

- илустративна 

- математичке методе 

3. Сабирање, одузимање  у скупу 

природних бројева -изрази 

- упоређивање 

 - разликовање 

-закључивање и повезивање 

-анализа и синтеза 

- демонстративна 

 - игра 

- проширивање знања 

4.Множење и дељење у скупу 

природних бројева- сложенији 

изрази и зекстуални задаци 

-упоређивање 

-анализа и синтеза 

-упоређивање 

-разликовање 

 

-проширивање знања 

4. Површина – сложени задаци - посматрање  

- уочавање  

- именовање 

 - упоређивање 

 - разликовање 

-индукција и дедукција - проширивање знања 

 

ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА ( 36 ЧАСОВА) 



1. Договор о раду и опредељење ученика за додатни рад 

2. Бројевни изрази 

3. Писање и читање бројева већих од 1000 

4. Логички и комбинаторни задаци 

5. Природни бројеви и операције 

6. Текстуални задаци , бројеви до милион 

7. Занимљиви задаци – магични квадрат 

8. Рачунске операције и њихова својства 

9. Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

10. Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

11. Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

12. Низови бројева 

13. Сабирање и одузимање у скупу природних бројева 

14. Решавање сложенијих задатака 

15. Решавање сложенијих задатака 

16. Решавање сложенијих задатака 

17. Множење и дељење у скупу природних бројева 

18. Множење и дељење у скупу природних бројева 

19. Решавање сложених задатака са множењем и дељењем 

20. Јединице мере (дужина, запремина течности, маса, површина) 

21. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата 

22. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата 

23. Решавање сложенијих задатака 

24. Решавање сложенијих задатака 



25. Решавање једначина 

26. Решавање неједначина 

27. Решавање текстуалних задатака састављањем израза, односно помоћу једначина 

28. Решавање текстуалних задатака састављањем израза, односно помоћу једначина 

29. Површина квадра и коцке - решавање задатака 

30. Израчунавање површине квадра и коцке 

31. Сложени израз и његова вредност 

32. Сложени израз и његова вредност 

33. Разломци – решавање текстуалних задатака 

34. Сложени задаци – разломци  

35. Сложени задаци – разломци 

36. Сложени задаци 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Годишњи фонд наставних часова: 36 

 

ЦИЉ наставе: 

− Уочавање појава и промена које угрожавају животну средину; 

− Развијање одговорног односа према себи и животној средини; 



 

 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Пројектна настава 

 

 

 

Наставни садржаји Активности у васпитно-образовном раду Циљеви и задаци садржаја програма 

Пешачки излети (рекреативно-сазнајног 

карактера) 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- препознавање 

- прикупљање биљака, гранчица, 

каменчића 

- прављење хербаријума 

- Развијање правилног односа према 

природи и 

  њеном очување 

- Развијање спретности и кондиције у 

природи 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања 

здравља ученика 

Културно-забавне активности - играње 

- певање 

- Неговање лепоте и задовољства у 

дружењу 

- Развијање такмичарског духа 



- креирање маски и 

  фризура 

- имитирање 

- такмичење у знању, умењу и навикама 

- Подстицање оригиналности и 

креативности 

- Препознавање склоности ученика и 

карактеристичних особина 

Друштвене активности: 

Радионице „Школа без насиља“; 

Активности поводом обележавања: Дан 

планете Земље, Дан воде, Дан борбе 

против пушења, Дан заштите животне 

средине 

- израда паноа 

- посете 

- изложбе 

- Сарадња са локалном заједницом 

- Развијање свести о здравом начину 

живота 

- Поштовање разлика и уважавање својих и 

туђих потреба 

 

Техничке активности: 

- Уређење школског простора 

- Израда честитки повоом значајних 

датума 

- чишћење 

- купљење папирића 

- сечење, лепљење, цртање, сликање 

- Развијање креативности, стваралачког 

рада, уредности, прецизности, изграђивање 

личних критичких ставова према загађењу 

животне средине 

Хуманитарне активности: 

- Акције поводом Дечје недеље 

- Јесењи крос 

- Сарадња са Црвеним крстом 

- Сарадња са домом за стара лица 

- Помоћ болесном другу 

- прикупљање новца, школског прибора, 

  играчака… 

- припреме за крос 

- посете 

- Развијање хуманог односа 

- Поштовање разлика и разумевање туђих 

потреба 

- Развијање такмичарског духа 



- Помоћ старим особама 

Спортске активности: 

Организовање спортских 

такмичења 

- одељенска 

- међуодељенска 

- међушколска 

- игра 

- различити облици кретног изражавања 

- Развијање такмичарског духа 

- Развијање моторике спретности, 

физичких способности 

Културне активности: 

Посете: 

- позоришту 

- музеју 

- учествовање у активностима поводом 

школских празника 

- посете културним установама 

- јавни наступи 

- припрема за такмичење рецитатора 

- Развијање опште културе 

- Развијање и подстицање стваралачке 

активности 

- Развијање маште, оригиналности,смисла 

за лепо 

 

Поред организације излета, посета изложбама, научним радоницама и сарадње са локалном самоуправом, ученицима ће бити 

понуђене и слободне активности које је школа (учитељи 4. разреда) развила, а то су: ликовна секција, драмско – рецитаторска 

секција и новинарска секција. 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и положаја облика у природи. На 

часовима ликовне секције се стварају услови да ученици користе различите технике и средства ликовно -визуелног 



изражавања а које су прилагођене интересовањима и способностима ученика. На тај начин могу да изразе своју машту, 

креативност и игру који су саставни део ликовног израза. Такође, утиче на развијање радних навика и одговорности. 

Ликовну секцију похађају ученици једном недељно. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ наставе ликовне културе је подстицање и развијање стваралачког мишљења и овладавање визуелним вештинама. 

Основни задаци су: 

- развијање способности ученика за опажање елемената, 

- стицање услова да ученици користе и упознају се са различитим техникама ликовног израза, 

- развијање моторичких и мисаоних способности, 

- визуелно запажање, сазнање, мишљење, изражавање, развијање игре са предметима, 

развијање свестране личности, 

- формирање моралних и естетских односа. 

 

Циљеви и задаци секције: 

-да се развија и подстиче учениково стваралачко мишљење 

-оспособљавање ученика да цртежом изразе своја опажања из непосредне околине 

-развијање мануелне вештине и креативности 

 -мотивисати ученике да се слободно ликовно-визуелно изражавају, својствено узрасту и индивидуалним способностима 

-упознавање нових поступака и идеја за рад 

- неговање ликовног израза, посебно у раном школском узрасту, јесте основ за неговање визуелног мишљења 

Начин остваривања програма: 



-          ликовне радионице коришћењем корисних идеја са интернет сајтова(крокотак, време игре, зврк...) 

-          израда тематских паноа изложбе дечијих радова( декорација ентеријера школе) 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Пројектна настава 

 

Наставни садржаји Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1.Формирање секције 

2. Јесен- цртање 

3. Јесен-техника шаблон(отискивање) 

4. Јесењи рамови 

5. Шта ме чини срећним-пано за Дечију недељу 

6. Поруке пријатељства 

7. Киша-техника зграфито 

8. Шара и шарање-орнамент 

9. Оригами 

10. Уочавамо односе у простору 

11. Слике од макарона-колажирање 

12. Слике од макарона-уређивање паноа 

-уочавање 

-именовање 

-сликање 

-цртање 

-моделовање 

-вајање 

-препознавање 

-прикупљање 

-креирање 

-изложба 

-израда паноа 

 

-да се развија и подстиче учениково 

стваралачко мишљење 

-оспособљавање ученика да цртежом 

изразе своја опажања из непосредне 

околине 

-развијање мануелне вештине и 

креативности 

 -мотивисати ученике да се слободно 

ликовно-визуелно изражавају, својствено 

узрасту и индивидуалним способностима 

-упознавање нових поступака и идеја за 

рад 

- неговање ликовног израза, посебно у 

раном школском узрасту, јесте основ за 

неговање визуелног мишљења 



13. Вајање-пластелин 

14. Зимска идила (сликање) 

15. Пахуље и украси од папира, оригами 

16. Украшавање паноа и прављење честитки 

17. Свети Сава- портрети(колаж) 

18. Доживљаји са распуста 

19.  Слике од крпица и дугмића 

20. Бакарне плочице- тема- љубав 

21. Животиње од колаж папира 

22. Правимо честитке за 8.март  

23. Дечија права-цртеж и поруке 

24. Пано- цвеће од различитих материјала 

25. Пролеће свуда око нас 

26. Пролећно дрво-комбиноване технике 

27. Цртамо, режемо, лепимо 

28. Пролећни венчићи 

29. Пролећни венчићи-завршавање и пано 

30. Доживљаји са ускршњег распуста-сликање 

31. Сликање на фолији-поклопац од павлаке 

32. Оригами- слободан избор ученика 

 

 

 



33. Вишеслојне слике-пејзаж 

34. Рециклирање (робот, музички инструменти) 

35. Изложба радова 

36. Утисци о раду ликовне секције 

 

 

 

 

ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Основни задаци  секције су: 

- развој говора 

- развој социјализације  

- развој покрета и гестикулације 

- рад на књижевним делима, стварање властитих 

- стварање представе и извођење исте пред публиком 

- савладавње треме  

- развој самопоуздања ( наступ пред публиком) 

 

Циљ секције: 

- самоостваривање и развој социјализације ученика кроз драмске игре и импровизације 

- развој говора , мимике, гестикулације и покрета на сцени и савладавање сценског простора 



 

Начин остваривања програма: 

-          књижевна дела 

-драмски прикази 

-часописи, филмови . слике 

- прављење сцене 

- израда и реализација представе 

 

 

Реализација секције је једном недељно. 

 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Пројектна настава, Енглески језик 

 

Наставни садржаји Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

1.Упознавање са секцијом 

2. Текстови по личном избору 

 

- читање 

-вежбе дикције 

- развој говора 

- развој социјализације  

- развој покрета и гестикулације 



3. Акценатске вежбе, вежбе интезитета гласа прилагођене узрасту 

4. Душко Радовић – смешни стихови 

5. Обележавање Дечије недеље 

6. Упознавање песника из нашег краја 

7. Вежбе дикције 

8. Мирослав Антић – Плави чуперак 

9. Дан школе – припремни програм 

10. Увежбавање припремљеног програма за Дан школе 

11. Наступ 

12. Изабрани текстови из дечије штампе 

13. Садржаји поводом Нове године 

14. Свети Сава у песми и причи 

15. Драма 

16. На позорници 

17. Сценски реквизити 

18. Мојој мајци на дар 

19. Припрема за одељенско рецитаторско такмичење 

20. Припрема за одељенско рецитаторско такмичење 

21. Одељенско такмичење у рецитовању 

22. Сценски реквизити 

- рецитовање 

-глума 

-покрет 

- плес , игра 

-позорница 

- слушање  

- гледање 

-импровизација 

 

- рад на књижевним делима, стварање 

властитих 

- стварање представе и извођење исте 

пред публиком 

- савладавње треме  

- развој самопоуздања ( наступ пред 

публиком) 

- самоостваривање и развој 

социјализације ученика кроз драмске игре 

и импровизације 

 

 

 



23. Вежбе изражајног читања 

24.Избор из савремене књижевности за децу 

25.Глумац је глумац 

26.  Позоришна представа  

27. Подела улога за нашу представу 

28. Костимографија 

29. Ликови из народних епских песама 

30. Марко Краљевић 

31. Увежбавање улога за представу 

32. Припрема приредбе 

33. Припрема приредбе 

34. Припрема приредбе 

35. Припрема приредбе 

36. Од нас за вас – приредба 

 

 

 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Задаци: 

-развијање креативности ученика 

- развијање критичког мишљења 



-  развијање сарадничког односа 

-  упознавање ученика са основним облицима новинарског изражавања, 

 - стицање вештина за самостално писање кратких новинарских чланака 

Циљ : 

 - Развијање разноврсних способности ученика. 

  

Покушаћемо да прикажемо занимљиве активности ученика наше школе, креативне ликовне и литерарне радове,  водићемо 

разговоре са надареним ученицима наше школе, као и многе теме из нашег малог-великог света и нашег окружења. 

Омогућићемо и електронско слање радова , као и зраду одељенских новина. 

 

 

Реализација секције је једном недељно. 

 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Пројектна настава 

 

 

 

 

 



Наставни садржаји Активности у 

васпитно-

образовном раду 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

1.  Формирање групе, одређивање начина и временских термина 

рада, планирање рада на основу идеја ученика 

2. Прикупљање раније насталих литерарних и ликовних радова 

ученика, прављење плана важних датума у току године 

3. Мозгалице, квизови 

4. Проналажење и уочавање облика новинарског изражавања у 

новинама, занимљивости и разонода 

 5. Вести и извештаји са терена 

6. Самостално писање и обрада новинарског чланка 

7. Обележавање Дечје недеље 

8. Квизови, разонода у новинама 

9. Активности чланова новинарске секције за Дан школе 

10. Репортажа, вест, извештај са Дана школе 

11. Из школске библиотеке 

12. Час слободног стваралаштва 

13. Прича старе фотографије 

14. Стварам фотографију у природи 

15. Новогодишња радионица, базар 

 

Коришћење, 

разликовање 

различитих 

ликовних и 

неликовних 

материјала у 

изражавању 

Развијање основне 

дигиталне 

писмености и 

коришћење и рад у 

рачунарским 

програмима MS 

Word, MS Power 

Point, Paint 

Активно 

учествовање у 

презентацији 

сопствених радова и 

радова друге 

деце 

Поштовање свог 

рада и рада других 

Едукација ученика у кориштењу нових 

информацијско-комуникацијских 

технологија, доступност информација, 

стицање знања и вештина за рад у 

програмима MS Word, MS Power Point, 

Paint, развијање креативности ученика, 

развијање критичког мишљења, развијање 

сарадничког односа, упознавање ученика 

са основним облицима новинарског 

изражавања, стицање вештина за 

самостално писање кратких новинарских 

чланака. 



16. Обрађивање прикупљених материјала за часопис, видео 

презентацију 

17. Свети Сава као инспирација за литерарно стваралаштво 

18. Најављивање школског литерарног и ликовног конкурса за 

Школску славу, активности чланова новинарске секције 

19. Репортажа, вест, извештај са школске славе 

20. Обрађивање прикупљених материјала за часопис, видео 

презентацију 

21. Необична места/предели која сам посетио - интервју 

22. Занимљивости, разонода, квизови 

23. Пролећне теме (цртежи, фотографије, литерарни радови) 

24. Наше разредне  новине – избор насловне стране 

25. Сређивање и анализирање прикупљеног материјала 

26. Сређивање и анализирање прикупљеног материјала 

27. Одељенске новине – Да вам се представимо 

28. Васкршње радионице и базар 

29. Важни датуми 

30. Активности чланова новинарске секције у припреми и 

реализацији одељенске приредбе 

31 . Припрема одељенске приредбе 

32. Припрема одељенске приредбе – активности чланова 

новинарске секције 

ученика 

Сарадња у раду са 

вршњацима 

 Самостално 

исказивати своје 

идеје и 

размењивање са 

другима 

Учествовање у 

изради паноа и 

презентацији својих 

радова и радова 

других 

Писање краћих 

извештаја, 

репортаже, 

вести....стварање 

видео записа  о 

дешавањима у 

школи 

 

 



33. Припрема одељенске приредбе – активности чланова 

новинарске секције 

34. Припрема одељенске приредбе – активности чланова 

новинарске секције 

35. Анализа активности и успешност рада секције 

36. Од нас за вас – приредба и наше новине 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

Спортска секција формирана је у циљу уочавања и разумевања важности физичке активности за правилан физички и 

психички развој ученика. Један од циљева ове секције јесте упознавање ученика са основним елементима заступљенијих 

спортова као што су фудбал, кошарка, одбојка и сл., као и задовољење потребе ученика за игром. 

Рад секције ће се одвијати једном седмично, према унапред предвиђеном распореду, у време слободних активности. 

План секције да се крајем школске године одржи спортски турнир у коме би се деца забавила, такмичила међу собом, али и 

видела колико су напредовала у току школске године. Настојаћемо да се што већи број ученика укључи у рад секције са 

циљем да што више ученика у раном узрасту усвоји здраве навике упражњавања спортских активности и жељене облике 

понашања што би се у каснијем току живота само развијало и надограђивало.  

Реализација секције је једном недељно. 

 

Међупредметна повезаност: 

Српски језик, Математика, Ликовна култура ,Физичко и здравствено васпитање, Природа и друштво, Музичка култура, 

Пројектна настава 

 

 



 

 

Тема Бројчасова Међупредметнекомпетенције Циљеви и задаци 

1. Фудбал 

36 

1. Компетенција за учење 

(везано за учење моторичких 

радњи, и теоретских знања 

везаних за вежбање и здрав 

начин живота , као и за основе 

спортова)  

2. Естетичка компетенција 

(везано за допринос физичког 

вежбања лепшем и здравијем 

изгледу)  

3. Комуникација (везано за 

функционисање у групи и 

тимски рад, договор међу 

ученицима)  

4. Одговоран однос према 

околини и здрављу  

5. Сарадња (односи се на рад у 

групи и зависност успеха од 

сарадње појединаца у групи и 

заједничког деловања)  

6. Решавање проблема (везано 

за брзо деловање у непознатим 

ситуацијама и решавање 

истих)  

 

Правилан развој ученика,практиковање здравог начина живота,развој свести 

о важности сопственог здравља и безбедности, потреба неговања и развоја 

физичких способности, развијање радних навика, развијање тимског духа, 

комуникације и сарадње. Усмерени развој основних моторичких 

способности: брзине, снаге, гипкости и координације. 

Задовољавањесоцијалнихпотребазапотврђивањемгрупнимпоистовећивањем. 

2. Кошарка 

3. Елементарне 

игре 

4. Одбојка 

5. Атлетика 

6.  Стонитенис 

7. Спортска 

такмичења 



Школски програм  рада продуженог боравка 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРВИ И  ДРУГИ РАЗРЕД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 

ДО ШКОЛСКЕ 2026/2027. ГОДИНЕ 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања (три општа 

циља): 

 Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе; 

 Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринео/допринела 

добру у друштву; 

 Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити и како учити) 

Специфични циљеви: 

 потпун и хармоничан развој детета 

 важност истицања индивидуалних различитости (свако дете јејединствено; осигурава му се развој свих потенцијала) 

 фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања) 

 оспособити ученика за самостално учење 

 истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

 потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружењa 

(очигледна метода) 

 писменост (језичка, математичка, информатичка) 

 рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели) 

 развијање духовне димензије живота 

 европска и глобална димензија модерног живљења 

 плурализам, поштовање различитости и важност толеранције 



 улога технологије у образовању 

 брига о деци са посебним потребама 

 темељна улога образовања у раном детињству 

 улога рада у продуженом боравку у постављању узорка за целоживотно учење 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Остваривање циљева и развој кључних подручја ће се најбоље одиграти усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове 

и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред.Садржаје ће реализовати 

учитељ у продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све 

активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу 

учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у 

продуженом боравку, имајући увек на уму узраст детета. 

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних 

садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских, као и радно-техничких 

компетенција.Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета, уздраву самосталну радно оспособљену јединку 

која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва. 

КОРЕЛАЦИЈА: 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Физичко и здравствено васпитање 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА СЛОБОДНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

Редни  

број 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 

ДНЕВНОГ БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ БРОЈ  

РАДНИХ ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ БРОЈ  

РАДНИХ ЧАСОВА 



 

           1. 

 

Израда домаћих задатака     

 (Српски језик, Математика, Свет око 

нас) 

 

10 

 

 

360 

 

          2. Допунска настава 

(Српски језик, Математика ) 

према потреби  

 

 ПРАТЕЋЕ  АКТИВНОСТИ  ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

 

          3. 

Ми мали учимо велике ствари  

2 

 

72 

 

          4. 

 

Оловка пише срцем 

 

2 

 

72 

 

          5. 

Моја машта може свашта  у свету 

облика и боја 

 

2 

 

72 

 

          6. 

 

Певам, плешем, глумим 

 

2 

 

72 

          7. Буди прав , буди здрав 2 72 

                                 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

8. Припрема за оброк и исхрана 1 36 



  УКУПНО 21 756 

 

МИ МАЛИ УЧИМО ВЕЛИКЕ СТВАРИ 

I   Циљеви 

 Промовисање друштвено прихваћених социјалних интеракција 

 Развијање критичког мишљења и односа према критици 

 Промоција различитости и сензибилизација у односу на мањинске групе 

 Очување и унапређивање здравља и односа према хигијенским  процесима 

 Рад на позитивном односу према околини и природи 

II Исходи 

 Познавање и поштовање елемената културе живљења 

 Подизање нивоа зрелости у односу према емоцијама, сопственим и људи из окружења 

 Успешна имплементација правила пристојног понашања у комуникацији са одраслима и вршњацима 

 Могућност сагледавања себе из трећег лица(објективно сагледавање својих особина) 

 Правилан однос према правилима и договорима, њихове важности и њиховог поштовања 

 Препознати и уважавати сличности и разлике међу људима 

 Усмеренија пажња према односу са вршњацима и виши степен спремности за пружање помоћи 

 Препознаје непристојно понашање 

 Избегава ситуације у којима може да се повреди и уме да затражи помоћ 

 Познаје основна правила у саобраћају и придржава их се 

 Одговоран однос према природној средини 

 Поседује знање о значају здравља 

 Упознат је са основним принципима правилне исхране 

 Одржава личну хигијену 

 Поседује информације о штетности токсина (дуван, алкохол, дрога) 

III Активности ученика 

Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, учествовање у доношењу правила, уважавање 

сличности и разлика, игра са сврхом едукације. 



 

IV Наставне методе и облици 

Дијалошка, демонстративна, илустративна, текстуална, интерактивна метода... 

Индивидуална, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

V Наставна средства 

Занимљиви текстови, слике, маказе, лепак,CD са дечијим песмама, прибор за цртање, играчке, честитке,енциклопедије, 

сликовнице... 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ   Број часова 

(оквирно)    

Е, БАШ ХОЋУ ЛЕПО ДА СЕ ПОНАШАМ ( 15 ) 

 Правила понашања у боравку (ходање у колони, ходање по ходнику) 

 Култура понашања у трпезарији (понашање и хигијена за време ручка) 

 Непознати људи и ја 

 Однос и понашање према запосленима у школи       

 Однос и понашање према старијима 

 Ниси ваљда тужибаба 

 Мало другачије (толеранција) 

 Међународни дан толеранције ( 16.11) 

 Култура понашања на јавном месту (на улици, позоришту...) 

 Мала школа бонтона 

 Није тешко бити фин, израда паноа – Дечји бонтон 

 Правила и обавезе то су срца два...(Дечја недеља) 

 Мали буквар дечјих права 

 Дечији фестивал 

 Међународни дан деце (1.6) 

ШКОЛА (6) 



 Другарство 

 Чувамо заједничку имовину (однос према предметима у одељењу, школи - кућни ред)      

 Када се друг разболи 

 Изволите у разред, молим (уредност радног места у школи) 

 Извините што сам закаснио 

 

САОБРАЋАЈ  ( 8 ) 

 Од куће до школе (ђак у саобраћају) 

 Пажљиво али неплашљиво 

 Правила, ах та правила  

 Буквар понашања у саобраћају (приказивање филмова и слајдова) 

 Језик семафора и саобраћајни знаци 

 Квиз знања „Мали саобраћајац“ 

 Саобраћајни полигон  (играње улога) 

 На  улици 

ПОРОДИЦА (6) 

 Понашање за столом 

 Може ли мама све сама  

 У гостима 

 Треба знати помагати 

 Међународни дан породице (15.5) 

 Породично стабло 

ВОЛИМО БЕОГРАД СВАКОГ ДАНА ПО МАЛО  ( 5 ) 

 Београд, мој град  

 Обиласци најзначајнијих културно-историјских места у непосредном окружењу школе 

 Игра „Потрага за благом“ (у парку) 

 Квиз „Колико познајем Београд“ 

 Израда и изложба најлепших разгледница Београда 

ПРАЗНИЦИ( 7 ) 



 Обележавање Дана школе 

 У сусрет новогодишњим и божићним празницима 

 Свети Сава – школска слава 

 Мама, ти си моја дама 

 Ускрс, најрадоснији празник 

 Обележавање Међународног дана  матерњег  језика (21.2) 

 Земља је света Дан планете земље (22. април) 

ПРИРОДА( 18 ) 

 Значај и улога биљака и животиња у животу 

 Мали баштован ( сађење биљака) 

 Засадимо цвет, улепшајмо свет 

 Биљке воле да су мажене и пажене 

 Чувамо природу и природа ће чувати нас 

 Што узмеш, врати, ако нестане, више га никада нећемо видети16 

 Било мало, било велико, ако је из природе, једнако је важно 

 Природа уграду – природа ван града 

 Посета Ботаничкој башти 

 До канте 10 метара 

 1001 разлог зашто сам „зелен“ 

 Годишња доба и њихов значај (јесење значке, израда украсних предмета,маски) 

 Светски дан домаћих животиња  (2.10) 

 Светски дан дивљих животиња (3.3) 

 Светски дан воде (22.3) 

 Светски дан птица и дрвећа (10.5) 

 Светски дан заштите животне средине (5.6) 

 Светски дан планина (11.12) 

КАКО ЖИВЕТИ ЗДРАВО  ( 20 ) 

 Чистоћа је пола здравља 

 Непријатељи здравља 

 Болести прљавих руку 

 Мува се свуда мува (преношење заразних болести) 



 Купајмо се сваког дана  

 Треба знати зубе сачувати 

 Храна је моје гориво (значај здраве исхране)  

 Зашто треба прати храну 

 Како јачати имунитет „Лов на витамине“ 

 Пирамида исхране 

 Израда јеловника 

 Дружење са дечјим лекаром 

 Прављење лимунаде, сирупа од зове, воћних сокова... 

 Израда  теста за палачинке,мафине медењаке... 

 Витаминске и воћне салате 

 Израда празничних  попси куглица (рођендан, Ускрс, Нова година, Дан школе, школска слава...) 

 Глазирање сезонског воћа 

 Прва помоћ на излету 

 Недеља здравља уста и зуба (мај) 

 Светски дан чистих руку (15.10) 

ИЗЛЕТ У ПРОШЛОСТ( 9 ) 

 Стари народни обичаји  

 Школа некад 

 Породица некад 

 Посета Етнографском музеју  

 Израда индивидуалних радова за колективне композиције:“Слика старе српске породице“, „Стари занати“, „Народна 

ношња“, „Школа некад“ 

 Израда паноа „Некад и сад“ 

 Да се не заборави (стари занати) 

 Приче моје баке 

 Завичајна личност – истраживачко читање 

ПЕСНИЦИМА У ПОХОДЕ , КЊИГА ЈЕ МОЈ НАЈБОЉИ ДРУГ  (3) 

 Упознавање са ликом и делом песника: Ј.ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ; Д. РАДОВИЋ; Д.ЛУКИЋ; Љ.РШУМОВИЋ; 

М.ТЕШИЋ;Д.МАКСИМОВИЋ; Д. ЕРИЋ ; Г. ВИТЕЗ; Х.К. АНДЕРСЕН; Д. ОБРАДОВИЋ; ЕЗОП... 

 Светски дан поезије (20.3) 



 Другари из моје Читанке 

РАЗГЛЕДНИЦЕ СРБИЈЕ ( 4 ) 

 Упознајмо природне лепоте наше земље (планине, реке, језера) 

 Пољопривредно огледно добро „Мали Дунав“ 

 Национални паркови Србије 

 Бање и термална изворишта 

(У зависности од изабране путне дестинације, активности су склоне изменама.) 

УКУПНО: 87 

Напомена : Од 87 сати, 72 сата су део слободних активности, а осталих 15 сати се остварује у времену предвиђеном за 

вежбање, или кроз израду домаћих задатака, али и онда када домаћи задатак није задат. 

 

ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ(Драмско-рецитаторске и литерарне активности) 

I  Циљеви 

 Оспособљавање за правилно артикулисање гласова српског језика 

 Оспособљавање за постепено учење читања 

 Развијање способности говорног изражавања 

 Оспособљавање за постепено учење писања 

 Развијање комуникацијских вештина 

 Развијање способности вербалног и писаног изражавања 

 Развијање квалитета стваралачке личности 

 Упознавање са правилима правописа 

 Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања 

 Развијање комуникационих способности 

II Исходи 

 Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у српском језику 

 Разуме једноставна упутства 



 Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације 

 Влада техником почетног читања: везује гласове за слова, везује слова за речи, чита реченицу као целину, поштује 

интерпункцију, разуме оно што је прочитао 

 Уочава целину и делове текста 

 Пише штампаним и писаним словима 

 Правилно повезује речи у реченици 

 Одваја речи приликом писања 

 Правилно употребљава велико слово 

 Разликује основне врсте књижевног изражаја: стих, проза 

 

IIIАктивности ученика 

Слуша, посматра, упоређује, манипулише словима и сликама 

Именује и чита слова 

Смишља речи од слова 

Смишља реченице од речи 

Смишља причу на основу слика 

Описује оно што је доживео 

Решава ребусе, питалице, загонетке 

Уз инструкције организује једноставне говорне улоге 

Рецитује краће песме 

Учествује у интерпретацији улога у краћим представама 

Ради на изради паноа 

IV Наставне методе и облици 

Метода разговора, вербална, демонстративна, текстуална, дијалошка, визуелна… 

V Наставна средства 

Занимљиви текстови, слике, словарица, модели слова, слагалица, разноврсни материјали за израду модела, траке, 

припремљени задаци, прибор за цртање, часописи, рачунар и пројектор... 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ                                                                  Број часова 



(оквирно) 

УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА (27) 

 Први дан у школи 

 Ово је моја школа 

 Упознајте моју кућу 

 Загонетке  

 Питалице 

 Брзалице 

 Сажето препричавање 

 Мој омиљени цртани филм - усмено изражавање 

 Како се дружимо - усмено изражавање 

 Решавамо несугласице кроз разговор 

 Омиљена бајка - усмено изражавање 

 Препричавање прича о Новој години 

 Како сам провео зимске празнике 

 Такмичење у лепом рецитовању 

 Покрети телом (гестови) 

 Покрети лицем  (мимика осећања) 

 Игре пантомиме 

 Драматизација текстова 

 Испричај ову  причу 

 Машта може свашта 

  Читање бајки и  прича из збирки  

  Самостално  читање  кратких  прича 

 Шума живот значи – истраживачко читање и говорна вежба 

  Читање песама о Новој години 

 Читање прича о Светом Сави 

 Међуразредна  такмичења  у изговарању брзалица 

 Међуразредна такмичења у одгонетању загонетки 

 

ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА (23) 

 Решавање ребуса 

 Правописне вежбе 

 Велико слово (почетак реченице, лична имена, презимена,  надимци, имена животиња...) 

 Јесен - састављање реченица 



 Језичке игре  -  слагање речи и реченица 

 Решавање  укрштеница 

 Састављање речи  од  научених/задатих  слова 

 Ми као песници 

 Стих ти - стих ја (настављамо песму)  

 Моје жеље,  Деда Мраз  је  био под мојим прозором 

 Диктат 

 Увежбавање лепог писања 

 Мој друг 

 Опис  

 Мој кућни љубимац 

 Изокренута  басна (креативно писање)  

 Писање честитки за  8. март 

 Светски дан књиге (23.4) 

 Прича у сликама 

 Прича на основу датих речи 

 Хало , хало,  докторе (креативно писање) 

 Стрип - фантастика 

 Дописујем се (правила писања писма, честитке, позивнице, поруке, разгледнице...) 

УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА (ИНТЕРАКЦИЈА) (23) 

 Од  гласа/слова  и речи ка реченици ( усмено и писано изражавање) 

 Учење текста напамет 

 Кад прочитам, ја све знам 

 У сусрет лету 

 Волим да се играм 

 Такмчење у изражајном  читању 

 Израда зидних новина 

 И ја Земљу чувам  (Дан планете Земље) 

 Рецитовање песама по избору 

 Рецитујемо научено 

 Настави причу - усмено и писано изражавање 

 Квиз читања и писања слова 

 Поздрав зими 



 Машта може свашта - усмено и писано изражавање 

 Мајка  (текстови, песме) 

 Очи моје мајке (писмено и усмено изражавање) 

 Представљам вам свог друга / другарицу 

 Читање занимљивости  из  Дечје енциклопедије 

 Обележавање  Међународног дана писмености (8. 9) 

 Школа-кућа знања, пријатељства,  радости  (израда сликовнице поводом Међународног дана дечје књиге (2.4) или 

дана школе) 

 Опет креће пролеће 

 Посета библиотеци 

 

УКУПНО: 73 

Напомена : Од 73 сата, 72 сата су део слободних активности, а преостали сат се остварује у времену предвиђеном за вежбање, 

или кроз израду домаћих задатака, али и онда када домаћи задатак из матерњег језика није задат. 

 

МОЈА МАШТА МОЖЕ СВАШТА УСВЕТУ ОБЛИКА И БОЈА 

IЦиљеви 

 Усвајање основних знања о облицима, боји, композицији, сцени 

 Развијање стваралачких и извођачких способности 

 Развијање критичког мишљења 

II Исходи 

 Безбедно и примерено користи алатке и материјал за ликовно изражавање 

 Препознају и разликују линије, облике и шаре у свом окружењу 

 Опажају и препознају разлику између природних творевина у окружењу и оних које је направио човек 

 Ликовно изразе доживљај и осећања везана за лично искуство из непосредног окружења као и из маште 

 Опажају и препознају различите површине (глатко-храпаво, меко-тврдо...) 

 Користе једноставне термине из визуелних уметности (цртеж, слика, сликар, колаж...) 

 Адекватно и активно учествују у презентацији сопствених и  радова друге деце 



 Поштују свој рад и рад друге деце 

 На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге деце 

 Именују боје у палети 

IIIАктивности ученика 

 Посматра, опажа, упоређује, манипулише облицима и бојама 

 Манипулише алатом и материјалом 

 Препознаје и изражава доживљај 

IVНаставне методе и облици 

Конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, експериментална. 

VНаставна средства 

Хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене боје, четкица, колаж папир, маказе,лепак, пластелин, 

различите тканине, новине, слике, постери... 

 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ                                                                             Број часова 

(оквирно) 

НАУЧИТЕ ДА ГЛЕДАТЕ (9) 

 Израда облика од прикупљених јесењих плодова 

 Шта се крије на цртежу 

 Уређење паноа (јесењи мотиви, зимски мотиви, пролећни мотиви) 

 Мозаик 

 Израда слагалица  и игра њима 

 Израда честитки за Божић, Ускрс, Дан жена, Новогодишња капа 

 Чизмица за Деда Мраза 

 Израда сликовнице поводом  Међународног дана књиге или Дана школе  

 Моја прва књига  ( разредни пројекат) 



ОД СКИЦЕ ДО ЦРТЕЖА (13) 

 Израда зидних новина -  И ја земљу чувам 

 Израда зидних новина -  Мој сан 

 Ускрс 

 Свети Сава 

 Омиљена играчка 

 Необична лутка 

 Снешко Белић 

 Моја мама 

 Опет креће пролеће 

 Илустрација текста 

 Израда паноа 

 Васкршње јаје 

 Израда стрипа 

О БОЈАМА  (12) 

 Кловн 

 Циркус 

 На снегу 

 Море 

 У парку 

 Лептир и цвет 

 Школа из маште 

 У сусрет лету 

 Смешна слика 

 Еко слика (Дан планете Земље) 

 Кућни љубимац 

 Илустрација музичког дела 

СЛИКАЊЕ (4) 

 Мој сат 

 Кад порастем бићу... 

 Најлепши цртани филм 



 Школска торба 

СЕЦКАМ, ЦЕПАМ, ЛЕПИМ (12) 

 Колаж 

 Деда Мраз 

 Израда накита 

 Израда рођенданске позивнице / честитке 

 Поклон за друга 

 Израда животиња од теста 

 Израда макете -  Мотив града Београда 

 Израда сцене за луткарску представу 

 Израда маски од папира 

 Маскенбал у школи 

 Израда украса за свечано уређење учионица 

 Израда новогодишњих украса 

УКУПНО: 50 

ПЕВАМ , ПЛЕШЕМ , ГЛУМИМ 

IЦиљеви 

 Савладати ритмичке основе 

 Упознавање са врстама и изворима звука 

 Упознати ученике са улогама креатора, извођача и корисника 

 Упознати ученике са разним видовима музичког изражаја 

 Савладати технику слушања музике 

 Упознати их са јединственошћу доживљаја музичког комада 

 Развијање способности имитирања звука и покрета из околине 

 Развијање концентрације и опажања 

 Експериментисање са телом (покретима) и звуком (гласовима) 

 Савладавање приповедачке технике 

 Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста 

 Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени 



 Развијање креативног мишљења  

 Развијање критичког мишљења 

II Исходи 

 Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке 

 Уме да пева једноставније дечије песме по слуху уз музичку пратњу или без ње 

 Певање хорски 

 Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима 

 Креирају разне звучне ефекте 

 Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета 

 Препознају начине на  које музика и звукови учествују у свакодневном животу 

     (музика у медијима, звукови природе, породичне прославе) 

 Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине 

 Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу 

 Ученик ће бити способан невербално да прикаже одређена стања и радње 

 Ученик ће бити способан на изражавање својих мисли, осећања изазваних музиком 

 Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи правилно да интонира 

 Ученик ће бити способан да тумачи драмске ликове 

 Импровизација 

IIIАктивности ученика 

Певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, играње, креирање, глума, имитација, 

импровизација, извођење говорних вежби. 

IVНаставне методе 

Методе рада по слуху, експериментална метода, демонстрациона, фронтални , групни и индивидуални облик рада. 

VНаставна средства 

Музички компакт дискови, музички инструменти, лутке, костими. 

 

 



 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ                                                                             Број часова 

(оквирно) 

ШТА ТО МОЈОЈ ДУШИ ГОДИ (8) 

 Слушамо дечје песме 

 Шта се то све у песми чује 

 Разликовање звукова 

 Препознавање мелодија 

 Подражавање звукова из природе 

 Слушање композиција на тему другарства 

 Слушање класичне музике 

ПЕВАМ, ПЕВАМ СВЕ СЕ ПУШИ (10) 

 Нису сви звукови пријатни 

 Звуци из природе 

 Певање песама о јесени 

 Певамо дечје песме на тему другарства 

 Певање песама  о  Новој години 

 Поздрав  зими 

 Светосавска  химна 

 У сусрет пролећу 

 Ускрс - певање песама о празницима 

 Певам, певам, све се руши 

ЛА, ЛА, ЛА ТО ЈЕ МУЗИКА (6) 

 На чему све могу да одсвирам песму 

 Један инструмент,  једна песма 

 Који је мој инструмент 

 Смишљамо мелодију на задати текст 



 Бити критичар и бити критикован 

 Израда музичких инструмената (рециклажа) 

 

ПОКРЕТ И ЗВУК ТО СУ СРЦА ДВА (7) 

 Звук, ритам, мелодија 

 Ходам у ритму 

 Изражавање музике кроз покрет 

 Види (Ја сам...имитација) 

 Плесни кораци 

 Кола 

 Модерни плесови 

ГЛУМИМ, ЈА САМ ГЛУМАЦ (11) 

 Примена научених бројалица 

 Основни елементи глуме 

 Сценарио 

 Дођите на мој рођендан (играње улога) 

 Драматизација покрета уз научене песме 

 Драма  на наш начин 

 Учионица моја позорница 

 Светски дан позоришта (27.3) 

 Ја у улози редитеља 

 Посета позоришту / биоскопу 

 Музички фестивал 

 

УКУПНО: 42 

БУДИ ПРАВ, БУДИ ЗДРАВ(спортко-рекреативне активности) 

IЦиљеви 

 Очување и унапређивање здравља 

 Развијање моторичких способности, умења и навика у складу са индивидуалним карактеристикама 



 Оспособљавање за самостално вежбање у слободно време 

 Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања) 

 Развијање креативности уз покрет 

 Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине практично примењују 

 

II Исходи 

 Поседује информације о значају здравља 

 Уче да избегну ситуације у којима могу да повреде себе или друге 

 Да науче како да реагују у критичним ситуацијама и како да помогну пријатељу који је повређен 

 Разликују правилно од неправилног држања тела 

 Изводе покрете у задатом смеру 

 Правилно изводе једноставне вежбе 

 Остварују напредак у развоју моторичких способности у складу са индивидуално постављеним циљевима 

 Правилно изводе игре са и без реквизита, са и без музике 

 Науче да сарађују у тиму и да се осећају као део једног 

IIIАктивности ученика 

Посматрање, праћење,повезивање, процењивање, пребројавање, груписање, играње, скакање, ходање, трчање, 

провлачење, пењање, бацање, хватање, дизање... 

IVНаставне методе и облици 

Практична активност, метода демонстрације, метода разговора 

VНаставна средства 

Опрема за физичко, лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиш... 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ                                                                                 Број часова 

(оквирно) 



ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ (30) 

 Ходање у колони,  паровима 

 Ходање и трчање у различитим формацијама 

 Трчање променљивом брзином 

 Брзо трчање с променом правца и смера 

 Трим трчање у природи 

 Такмичење кораком 

 Шетња насељем (саобраћајни знаци, понашање у саобраћају, оријентација) 

 Игре у парку (жмурке, ловци...) 

 Полигон 

 Игре скакањем 

 Трчање: за вођом, преко препрека, са задацима 

 Фигуративно трчање 

 Такмичење трчањем 

 Циклична кретања 

 Покажи да си најбољи 

 Шетња по избору ученика 

 Савладавање препрека различитим кретањима 

 Трчим као... 

 Скок удаљ из места суножним одскоком 

 Скок удаљ из залета 

 Скок увис из залета 

 Бацање лоптица удаљ из места и ходања 

 Бацање и хватање лоптица на разне начине 

 Хватање лоптица одбијањем од зид 

 Бацање лоптице у вертикалне и хоризонталне циљеве 

 Додавање лопте у паровима у ходу 

 Додавање лопте у паровима једном и другом руком 

 Ритмички облици кретања 

 Ритмичко-естетске вежбе за руке 

 Дечји поскоци у месту, појединачно и у пару 

 

ВЕЖБЕ ЗА ЂАКЕ (игре са и без реквизита, игре уз музику, штафетне игре) (35) 



 

 Вежбе дисања у учионици 

 Вежбе концентрације 

 Вежбе обликовања и истезања (у учионици, сали) 

 Елементарне игре оријентације у простору 

 Елементарне игре по избору ученика 

 Елементарна игра „Мини-куглана“  

 Елементарне игре за корелацију са наставом математике 

 Игре брзине и спретности 

 Вођење лопте једном руком у ходању 

 Игре у учионици (лети-лети; дан-ноћ; музичке столице; топло – хладно; пикадо...) 

 Штафетне игре у учионици,  на школском игралишту и брзим трчањем 

 Дечје игре  по избору 

 Игре на снегу (гађање грудвама у циљ; клискање, санкање...) 

 Прављење Снешка  Белића 

 Бацање медицинке 

 Између две ватре 

 Лукава  лисица 

 Тражим  кућу 

 Ледени чика 

 Арјачкиње барјачкиње 

 Алигатор 

 Вук и јагње 

 Шарена јаја 

 Ласте – проласте 

 Нека бије, нека бије 

 Џин 

 Прескакање вијаче,  конопца и ластиша 

 Надвлачење конопца 

 Игре уз музику 

 Плесни кораци 

 Плесни двокорак 

 Народно коло 

 Такмичење у штафетним играма 



 Игре у дворишту 

 Уређивање школског дворишта 

САВ ТАЈ СПОРТ (9) 

 Правила популарних спортова 

 Кошарка 

 Фудбал 

 Одбојка 

 Рукомет 

 Тенис 

 Бадминтон 

 Спорт по избору ученика 

 Весела међуразредна такмичења 

УКУПНО: 74 

Напомена : Од 74 сата, 72 сата су део слободних активности, а преостали сати се остварују у времену предвиђеном за 

вежбање, или кроз израду домаћих задатака, али и онда када домаћи задатак није задат. 

 

 



3.5. Школски програм за пети разред 

 

 

 

 

Школски програм за 5. разред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ГОДИШЊИ 

ФОНД ЧАСОВА: 



РАЗРЕД: 

ПЕТИ 

 

180 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученикоспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативнимситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостимасрпског књижевног језика, да стиче 

основна знања оулози и значају језика унационалној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање итумачење 

књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачкекомпетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско 

уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацијуи уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и 

критичко мишљење,морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстамачитања оспособљава да усмерено 

приступа делу и приликом тумачења откриваразличите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају 

језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српскомјезику и књижевности; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и данаучи како функционално да повезује садржаје предметних области 
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разликује књижевни и 

некњижевни 

текст; упоређује одлике 

фикционалне и нефикционалне 

књижевности 

− чита са разумевањем и опише 

свој 

доживљај различитих врста 

књижевних дела 

− чита са разумевањем одабране 

примере осталих типова текстова 

− одреди род књижевног дела и 

књижевну врсте 

мотивацији 

(делови фабуле – поглавље, 

епизода; стих); драмског дела 

(чин, 

сцена, појава) 

приповедача у односу на писца 

− разликује облике казивања 

− увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, 

олфакторне елементе песничке 

слике (− развија имагинацијски 

богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

− одреди тему и главне и 

споредне мотиве 

− анализира узрочно-последично 

низање мотива 

− илуструје особине ликова 

примерима из текста 

− вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

живота и догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 

− уважава националне 

вредностии 

негује српску 

културноисторијскубаштину 

− наведе примере личне добити 

од 

читања 

− напредује у стицању 

читалачких 

компетенција 

         - Језичка култура – усмено 

и писмено  

   изражавање 

-  Причање и описивање 

-  Обнављање граматичких и 

правописних  

   садржаја ( реченица,врсте 

речи, велико  

   слово) 

-  Обрада текстова школске 

лектире у  

   складу са темом  

-  Читање текстова наглас и у 

себи , разго-  

    вор о тексту, усмерено 

читање 

- Граматика: врсте речи, 

реченице по саставу, главни и 

зависни реченични чланови 

- Књижевност: увођење појмова 

писмо, приповедач, нарација, 

хумор, књижевни лик 

   обрада домаће лектире 

- Језичка култура: причање, 

препричавање ,  

   описивање,усмена и писмена 

вежбања; 

- Диктат 

-Контролни задатак   

текстуалнаметода 

- разговор 

- кооперативне 

- интерактивне   

- демонстрација 

- решавање проб-  

 лем ситуација 

 

 

Подстицање 

активности и 

осамостаљивања 

ученика 

-сузбијање 

инерције и 

имитаторских 

склоности 

-повезивање 

наставе језика са 

доживљавањем 

уметничког 

текста  

-оспособљавање 

ученика за 

читање, 

доживљавање, 

разумевање и 

свестрано 

тумачење књ. 

дела 

посматрање 

-слушање 

-описивање 

-бележење 

-уочавање 

-истраживање 

-мини пројекти 

-литерарно 

стваралаштво 

-кратки 

дијалози 

 

 

Грађанско 

васпитање – 

Хајдуци –Б. 

Нушић 

Техника и 

технологија:Мој

и изуми – Н. 

Тесла 

Географија: 

Башта сљезове 

боје 

Праћење и 

вредновање 

рада ученика 

остваривати у 

самом 

процесу 

наставе и 

учења 

Континуиран

о пратити 

напредовање 

ученика у 

оквиру 

одељења и 

индивидуално

, уз вођење 

посебне, 

одговарајуће 

документациј

е (портфолио 

ученика).Аде

кватним 

темама у 

оквиру 

четири 

школска 

писмена 

задатка 

проверити 

усвојеност 

обрађених 

садржаја, 

стил, језик, 

правопис – 

културу 

изражавања. 

 



− разликује променљиве речи од 

 

 

 

непроменљивих 

− разликује категорије рода, 

броја, 
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−  

−− разликује појам песника и 

појам 

лирског субјекта; појам 

олфакторне елементе песничке 

слике 

− одреди стилске фигуре и 

разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту 

− процени основни тон певања, 

приповедања или драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан и сл.) 

− развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

− одреди тему и главне и 

споредне 

мотиве 

− анализира узрочно-последично 

низање мотива 

− илуструје особине ликова 

примерима из текста 

− вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

− илуструје веровања, обичаје, 

начин 

живота и догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 

− уважава националне 

вредностии 

негује српску 

културноисторијскубаштину 

разликује реченичне чланове 

 

− правилно изговара речи 

водећи 

рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице 

− говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму 

− течно и разговетно чита наглас 

књижевне и неуметничке 

текстове 

− користи различите облике 

           Језичка култура 

изражавања – усмено и  писмено  

   изражавање 

-Причање и описивање 

- Обрада лирске песме 

-  Обрада текстова школске 

лектире у  

   складу са темом  

- Граматика: именице (подела 

по значењу,род и  

број) 

- Књижевност: увођење појмова 

лирика, опис 

-Први школски писмени задатак 

 

- интерактивне 

- разговор  

- ситуациона 

- кооперативно 

   учење 

- комуникативна 

   астава 

текстуална 

 

 

Подстицање 

активности и 

осамостаљивањ

а ученика 

-сузбијање 

инерције и 

имитаторских 

склоности 

-повезивање 

наставе језика 

са 

доживљавањем 

уметничког 

текста 

-подстицаји за 

богаћење 

речника  

 

- посматрање 

- описивање 

-рецитовање 

- слушање 

- уочавање 

-мини пројекти 

-литерарно 

стваралаштво 

 

 

Музичка 

култура: Певам 

дању, певам ноћу 

Б.Радичевић 

Ликовна култура: 

Домовина  Д. 

Васиљев 

 Грађанско 

васпитање Љ. 

Ђокоћ: Биберче 

 



казивања: дескрипцију (портрет 

и 

пејзаж), приповедање у 1. и 3. 

лицу, дијалог 
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приповедача у односу на писца 

− разликује облике казивања 

− увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, 

− развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

− одреди тему и главне и 

споредне 

мотиве 

− анализира узрочно-последично 

низање мотива 

− илуструје особине ликова 

примерима из текста 

− вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

− илуструје веровања, обичаје, 

начин 

живота и догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 

− уважава националне 

вредностии 

негује српску 

културноисторијскубаштину 

− наведе примере личне добити 

од 

читања 

− напредује у стицању 

читалачких 

компетенција−  

разликује категорије рода, броја, 

падежа речи које имају 

деклинацијуразликује основне 

функције и 

значења падежа 

− употребљава падежне облике у 

складу са норм 

− разликује основне 

реченичнечланове 

 

− користи различите облике 

казивања: дескрипцију (портрет 

и 

пејзаж), приповедање у 1. и 3. 

лицу, дијалог 

         Граматика: именице  

промена именица, појам 

падежа, номинатив, вокатив, 

генитив, 

датив,акузатив,инструментал 

локатив 

- Књижевност : обрада текстова, 

читање , увођење појмова   

портрет 

  Тумачење;појам народне 

приче, обрада домаће лектире 

- Језичка култура: 

препричавање, описива-  

  ње, усмена и писмена  

  вежбања и домаћи задатак 

-Правопис: управни и 

неуправни говор 

Падежи (систематизација) 

Контролни задатак   

 

- интерактивне 

- разговор  

- ситуациона 

- кооперативно 

   учење 

- комуникативна 

   астава 

текстуална метода 

 

Планирање и 

припремање, 

организовање, 

реализовање, 

презентовање, 

избор садржаја, 

метода и 

техника, 

наставних 

објеката и  

средстава, израда 

дидактичког 

материјала, 

подстицање и  

усмеравање 

ученика, 

осмишљена  

помоћ  ученику, 

преношење 

информација, 

развијање  

индивидуалних  

способности  

ученика, 

вредновање  

ученичких 

постигнућа  у  

свим  облицима 

активности, 

упућивање 

ученика на 

самостално 

- посматрање 

- описивање 

-рецитовање 

- слушање 

- уочавање 

-мини пројекти 

-литерарно 

стваралаштво 

 

 

 

 



О
б
л

а
ст

/ 
т
ем

а
 

  
ИСХОДИ 

 
 

 

 

САДРЖАЈИ 
 

 

         НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Н
а
ч

и
н

и
 

п
р

а
ћ

ењ
а
, 

ев
а
л

у
а
ц

и
ја

 

 
Облици и методе 

рада 

Активности 

наставника 

 

Активности 

ученика 

Корелација са 

другим 

предметима 



  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 4

.У
 Д

А
В

Н
А

 В
Р

Е
М

Е
Н

А
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

, 
је

зи
к
, 
је

зи
ч
к
а 

к
у
л
ту

р
 

                    

 

 

− одреди стилске фигуре и 

разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту 

− развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

− одреди тему и главне и 

споредне 

мотиве 

− анализира узрочно-последично 

низање мотива 

− илуструје особине ликова 

примерима из текста 

− вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

− илуструје веровања, обичаје, 

начин 

живота и догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 

− уважава националне 

вредностии 

негује српску 

културноисторијскубаштину 

− наведе примере личне добити 

од 

читања 

− напредује у стицању 

читалачких 

компетенција 

− упореди књижевно и филмско 

дело, 

позоришну представу и драмски 

текстразликује 

 основне функције и 

значења падежа 

− употребљава падежне облике у 

складу са нормом 

− употребљава глаголске облике 

у 

складу са нормом 

− разликује основне реченичне 

 

Обрада текстова школске 

лектире у  

          складу са темом  

- Књижевност увођење појмова 

:пејзаж,ентеријер 

-Систематизација пређеног 

градива, припрема за 

полугодишњи тест, анализа 

теста 

       -Други школски писмени 

задатак 

 

текстуалнаметода 

- разговор 

- кооперативне 

- интерактивне   

- демонстрација 

- решавање проб-  

 лем ситуација 

 

 

Подстицање 

активности и 

осамостаљивања 

ученика 

-сузбијање 

инерције и 

имитаторских 

склоности 

-повезивање 

наставе језика са 

доживљавањем 

уметничког 

текста  

-оспособљавање 

ученика за 

читање, 

доживљавање, 

разумевање и 

свестрано 

тумачење књ. 

дела 

посматрање 

-слушање 

-описивање 

-бележење 

-уочавање 

-истраживање 

-мини пројекти 

-литерарно 

стваралаштво 

-кратки 

дијалози 

 

Историја: 

: Женидба 

Душанова – 

народна епска 

песма 

Зимско јутро–

Војислав Илић 

Грађанско 

васпитање 

Кирија Б.Нушић 
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лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца 

− разликује облике казивања 

− одреди стилске фигуре и 

разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту 

− процени основни тон певања, 

приповедања или драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан и сл.) 

− развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

− одреди тему и главне и 

споредне 

мотиве 

− анализира узрочно-последично 

низање мотива 

− илуструје особине ликова 

примерима из текста 

− вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

− илуструје веровања, обичаје, 

начин 

живота и догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 

− уважава националне 

вредностии 

негује српску 

културноисторијскубаштину 

− наведе примере личне добити 

од 

читања 

− напредује у стицању 

читалачких 

компетенција 

− упореди књижевно и филмско 

дело, 

позоришну представу и драмски 

текстразликује основне функције 

и 

значења падежа 

− употребљава падежне облике у 

складу са нормом 

 

- Граматика:личне  заменице, 

функција  

личних заменица у реченици, 

придеви и бројеви, 

препознавање у тексту ,глаголи, 

глаголски вид и род, инфинитив 

и инфинитивна основа 

-  Обрада текстова школске 

лектире у  

          складу са темом 

-  Читање текстова наглас и у 

себи , разго-  

    вор о тексту, усмерено 

читање 

-Правопис:писање падежа и 

именичких заменица, писање 

придева и бројева 

-Систематизација пређеног 

градива (именске речи) 

Трећи писмени задатак 

текстуалнаметода 

- разговор 

- кооперативне 

- интерактивне   

- демонстрација 

- решавање проб-  

 лем ситуација 

 

 

 

Подстицање 

активности и 

осамостаљивања 

ученика 

-сузбијање 

инерције и 

имитаторских 

склоности 

-повезивање 

наставе језика са 

доживљавањем 

уметничког 

текста  

-оспособљавање 

ученика за 

читање, 

доживљавање, 

разумевање и 

свестрано 

тумачење књ. 

дела 

посматрање 

-слушање 

-описивање 

-бележење 

-уочавање 

-истраживање 

-мини пројекти 

-литерарно 

стваралаштво 

-кратки 

дијалози 

 

Немачки 

језик/енглески 

језик: Заменице, 

придеви , 

бројеви 

Техника и 

технологија : 

Мостови –Иво 

Андрић 

Грађанско 

васпитање: 

Десетица – И. 

Цанкар и Прва 

Бразда – М. 

Глишић 

Музичка 

култура/ 

ликовна 

култура: Вила 

зида град 

 

 



− употребљава глаголске облике 

у 

складу са нормом− правилно 

изговара речи водећи 

рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице 

− говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму 

− течно и разговетно чита наглас 

књижевне и неуметничке 

текстове 

 

− разликује основне реченичне 
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 делови фабуле – поглавље, 

епизода; стих); драмског дела (чин, 

сцена, појава) 

− разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца 

− разликује облике казивања 

− увиђа звучне, визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе песничке 

слике 

− одреди стилске фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту 

− процени основни тон певања, 

приповедања или драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан и сл.) 

− развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

− одреди тему и главне и споредне 

мотиве 

− анализира узрочно-последично 

низање мотива 

− илуструје особине ликова 

примерима из текста 

− вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

− илуструје веровања, обичаје, начин 

живота и догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 

− уважава националне вредностии 

негује српску 

културноисторијскубаштину 

− наведе примере личне добити од 

читања 

− напредује у стицању читалачких 

компетенција 

− упореди књижевно и филмско 

дело, 

позоришну представу и драмски 

текстразликује основне функције и 

значења падежа 

− употребљава падежне облике у 

складу са нормом 

 

-  Обрада текстова школске лектире 

у  

   складу са темом 

- Култура изражавања – усмено и 

писмено  

   Изражавање 

-Правопис:писање назива радних 

организација, писање црте и цртице 

-Граматика: Систематизација, 

припрема за годишњи тест, 

годишњи тест 

-  Обрада текстова школске лектире 

у  

   складу са темом 

- Књижевност: увођење појмова 

радио -драма 

-Домаћа лектира 

-Четврти писмени задатак 

 

текстуалнаметода 

- разговор 

- кооперативне 

- интерактивне   

- демонстрација 

- решавање проб-  

 лем ситуација 

 

 

 

Подстицање 

активности и 

осамостаљивања 

ученика 

-сузбијање 

инерције и 

имитаторских 

склоности 

-повезивање 

наставе језика са 

доживљавањем 

уметничког текста  

-оспособљавање 

ученика за читање, 

доживљавање, 

разумевање и 

свестрано 

тумачење књ. дела 

посматрање 

-слушање 

-описивање 

-бележење 

-уочавање 

-истраживање 

-мини пројекти 

-литерарно 

стваралаштво 

-кратки дијалози 

 

Ликовна култура : 

Шала – А.Чехов 



− употребљава глаголске облике у− 

правилно изговара речи водећи 

рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице 

− говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму 

− течно и разговетно чита наглас 

књижевне и неуметничке текстове 

 

складу са нормом 

− разликује основне реченичне 

 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 5.разред 

 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1.INTRODUCTION 

            (УВОД) 

Поздрављање; представљање себе 

и других и тражење/ давање 

информа-ција о себи и другима у 

ширем друштвеном контексту; 

- циљни језик 

употребљава се у 

учионици у добро 

осмишљеним 

- разуме краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и 



 описивање способности у 

садашњости; описивање живих 

бића, предмета и места и положаја 

у простору; изражавање 

припадања и поседовања; 

изражавање молби и захтева.                                               

Изразииречикојесеодносенатему; 

језичкеструктуреHi! Welcome to 

my house. I’m Emma. This is my best 

friend. Her name is Polly. These are 

my parents. Their names are Peter 

and Susan. Susan is Emma and 

Jake’s mother. This is my parents’ 

car. What’s your address /postcode 

/phone number? What sports are you 

interested in? Is this bike  yours? No, 

it isn’t mine. Jake’s the boy with 

short dark hair. Where’s the man 

with the violin? He’s next to the 

clock. Where’s the racket? It’s in the 

bag.What colour is the hat? It’s blue.  

(The Present Simple Tense глагола 

to be, присвојни придеви и 

присвојне заменице, Саксонски 

генитив, описни придеви, 

предлози за место); Can you play 

the guitar? Yes, I can. No, I can’t. 

What can you do? I can’t play the 

guitar, but I can play the piano. 

(модални глагол can за 

изражавање способности); 

May/Could/Can I speak to Mr Hill, 

please? (модални глаголи 

can/could/mayза изражавање 

молби и захтева-WB); I’ve got 

three photographs, but I haven’t got 

a ball.He’s got a ruler. She hasn’t 

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 мери се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности 

и зато узор није изворни 

говорник 

 

 

тражење/давање информација личне 

природе;  

- поздрави и отпоздрави,  представи себе и 

другог користећи једноставна језичка 

средства; 

- постави и одговори на једноставнија 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

-разуме једноставније текстове у којима се 

описују способности у садашњости; 

- размени информације које се односе на 

способности; 

- опише сталне способности у садашњости 

користећи неколико везаних исказа; 

- разуме једноставнији опис живих бића, 

предмета и места и положаја у простору; 

- опише жива бића, предмете и места и 

положаја у простору,  

користећиједноставнија језичка средства;  

- разуме  и формулише једноставније изразе 

који се односе на поседовање и припадност; 

- питаикажештанекоима / 

немаичијејенешто; 

- разуме иреагујенаједноставнемолбе; 

- упутиједноставнемолбе;  

- 
уочисличностииразликеукултуристановањ



gоt an apple. Have you got an 

umbrella? Yes, I have./No, I haven’t. 

What have you got? (Have got за 

изражавање поседовања); кратке 

текстове и дијалоге који се односе 

на тему (слушају, читају, говоре 

и пишу); сличности и разлике у 

културама.  

 

 

 

а (разликаупојму „башта“) 
ипородичнимодносимауВБикоднас, 
начинуразонодеипопуларнимспортовима/а
ктивностимамеђудецомимладима. 

 

2. МY LIFE 

Мој живот 

Описивање догађаја у 

садашњости; давање информација 

о себи и тражење/давање 

основних информација о себи и 

другима у ширем друштвеном 

контексту; изражавање 

хронолошког времена (сати и 

минути, дани у недељи, датуми); 

изражавање допадања/недопада-

ња; описивање и честитање 

празника и рођендана. 

Изразииречикојесеодносенатему; 

језичкеструктуреWe live in London. 

Our flat is on the third floor. School 

starts at twenty to nine. On 

Thursdays, I don’t go home at half 

past three. I have a piano lesson. My 

sister doesn’t go to high school. He 

never puts the knives and forks in the 

right place. Do you always take the 

bus to school? What time do you get 

up/go to bed? When does summer 

start in Australia?What’s the date 

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; 

- препозна и именуе појмове који се односе 

на тему; 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују сталне и уобичајене 

радње/активности; 

- размени информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене 

радње/активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разуме, тражии даје једноставнија 

обавештења о хронолошком времену у 

ширем комуникативном контексту; 

- постави и одговори на једноставнија 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима;   



today? It’s 26th of September. How 

do children in Britain celebrate 

birthdays? When does the school 

year start in Britain?What’s your 

favourite month? My favourite 

month is September because my 

birthday is in September. I don’t like 

September because the school year 

starts in September. What do people 

in America celebrate on the 4th 

July? Where do meerkats live? How 

do people in Britain celebrate 

Christmas/Easter? What is Shrove 

Tuesday? When do people in the 

USA celebrate 

Halloween/Thanksgiving?What is 

the biggest festival in Scotland? And 

in Serbia? 

(ThePresentSimpleTenseза сталне 

и уобичајене радње, прилози 

учесталости, основни и редни 

бројеви-WB); кратке текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

– 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. 

 

- опише дневни / 

недељнираспоредактивности;  

- разуме и реагује наједноставније исказе 

који се односе на изражавање допадања и 

недопадања; 

- изрази  допадање и недопадање 

узједноставнообразложење; 

- разумечеститкуиодговoринању; 

- упутипригоднучеститку; 

- разумеи, 

примењујућиједноставнијајезичкасредства, 

опишеначинпрославерођендана, 

каоивремеиначинпрославепразникауземља

маенглескогговорногподручја; 

- уочи 

сличностииразликеувременскојорганизациј

ишколскегодинеуВБикоднас 

(малиивеликираспусти) 

. 

3.  REVISION AND 

TEST 1 

Понављање и тест 1 

 

Лексика и језичке структуре које 

се односе на тему и наведене 

комуникативне функције, а које су 

се радиле у претходне две теме; 

вештине слушања, говора, читања 

и писања, као и знања о језику 

– усвајање језичког 

садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање 

у друштвеном чину; 

– поимање наставног 

програма као динамичне, 

заједнички припремљене 

и прилагођене листе 

задатака и активности; 

- разумеј једноставније текстове у којима се 

описују сталне и уобичајене 

радње/активности; 

- размени информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене 

радње/активности користећи неколико 

везаних исказа; 



– наставник омогућава 

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. 

 

- разуме, тражии даје једноставнија 

обавештења о хронолошком времену у 

ширем комуникативном контексту; 

- постави и одговори на једноставнија 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

разуме и, примењујући 

једноставнија језичка средства, 

опише начин прославе 

рођендана, као и време и начин 

прославе празника у земљама 

енглеског говорног подручја. 

4. ANIMALS  

ЖИВОТИЊЕ 

Описивање догађаја у садашњости 

– тренутних и 

сталних/уобичајених 

Током часа се 

препоручује динамично 

смењивање 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 



догађаја/активности; описивање 

догађаја у причама; изрицање 

обавеза; изражавање 

интересовања, допадања/недопа-

дања.              Изрази и речи које 

се односе на тему; језичке 

структуре – 

We’relearningabouttheanimalshereo

nthefarm. They aren’t looking at us. 

I’m not watching TV. I’m doing my 

homework. What are you doing? 

Where are they going? (The Present 

Continuous Tense за изражавање 

трeнутних радњи); At the moment 

I’m feeding the penguins. I feed them 

every day. They eat fish. Liam 

always cleans the animals’ houses in 

the afternoon. Today he’s cleaning 

the elephants’ house. (The Present 

Simple / The Present Continuous – 

разлике у значењу); I must put out 

the rubbish. She must tidy up her 

room. (модални глагол must за 

изражавање обавеза);While he is 

sitting under the tree, a nut falls on 

him. When he sees the animals, he 

stops them. (The Present Simple 

Tense и The Present Continuous 

Tense у причама/наративно + 

личне заменице у функцији 

објекта); Lucy is crazy about 

football. Do you like playing tennis? 

What do you like doing? Pavle hates 

getting up early.(be interested in/ 

good/bad at, crazy about, 

like/love/hate-WB); кратке 

текстове и дијалоге који се односе 

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.). 

 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују тренутне радње; 

- размени информације које се односе на 

тренутне радње/активности; 

- разуме и размени информације које се 

односе на тренутне и сталне /уобичајене 

радње/активности 

- опише сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје / активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разуме и реагује на своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације које 

се односе на своје и туђе обавезе и правила 

понашања; 

- представи листу својих и туђих обавеза 

користећи одговарајућа језичка средства; 

- разуме и реагује наједноставније исказе 

који се односе на жеље, интересовања и 

изражавање допадања и недопадања; 

- 

опишесвојеитуђежељеиинтересовањаии

зрази  допадање и недопадање 

узједноставнообразложење 



на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и 

пишу). 

 

5. THE FIRST 

WRITTEN TEST 

Први писмени задатак 

 

 

 

 

Лексикаијезичкеструктурекојесео

дносенатемуинаведенекомуникати

внефункције, 

акојесусерадилеутеми 4; 

задаткеслушања, 

читањаивођеногписања 

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. 

 

- опишесталне, 

уобичајенеитренутнедогађаје / 

активностикористећинеколиковезанихисказ

а; 

- разуме и реагује наједноставније исказе 

који се односе на жеље, 

интересовањаиизражавање допадања и 

недопадања; 

- 

опишесвојеитуђежељеиинтересовањаиизраз

е  допадање и недопадање 

узједноставнообразложење. 

 



 

 

 

 

 

6. HOLIDAYS 

Распуст 

Описивање догађаја и 

способности у прошлости .                                      

Изрази и речи које се односе на 

тему; језичке структуре 

Iwasillyesterday. She wasn’t on 

holiday last week. Were they at a 

theme park?No, they weren’t./Yes, 

they were. (The Past Simple Tense 

глагола to be). We travelled to 

Spain by plane. We grabbed our 

luggage and…He forgot his 

passport. I fell over and hurt my 

knee. Did you enjoy it there? Yes, I 

did./No, I didn’t. He didn’t want to 

come home. We didn’t enjoy our 

holidays because the weather was 

bad. Where did you spend your 

summer holiday? How did you 

travel? (The Past Simple Tense 

правилних и неправилних 

глагола) Could you read when you 

were six? Boris could drive when he 

was six.(Модални глагол could за 

изражавање способности у 

прошлости-WB); кратке текстове 

и дијалоге који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и 

пишу). 

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. 

 

- разуме краће текстове у којима се описују 

догађаји и способности у прошлости; 

- размени информације у вези са догађајима 

и способностима у прошлости;  

- опише у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости; 

- опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл.  

 

7. FOOD  Исказивање потреба, осета и 

осећања; изражавање 
Писмено изражавање: - препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 



Храна присуства/одсуства нечега; 

изражавање допадања/недопада-

ња; изражавање молби, захтева, 

захвалности; исказивање количина 

и цена; изражавање упутства 

(рецепт за припремање хране.                        

Изрази и речи које се односе на 

тему; језичке структуре: 

I’mreallyhungry. Do you want my 

cheese sandwich?Yes, please. Thank 

you. I haven’t got any food for you. 

Well, have you got any water? I’ve 

got some vegetables. Do you eat any 

chocolate? Yes, I eat a lot of 

chocolate. Do you drink any milk? 

Yes, I usually have some milk for 

breakfast. There isn’t any dog food. 

How many bananas/much cheese do 

we need? You need a few apples and 

a little water. (бројиве и небројиве 

именице, детерминатори some, 

any, no, much, many, a lot of, a 

few, a little) 

Do you like coffee? No, I don’t. I 

never drink it. He wants 

’pljeskavica’ for lunch because he 

likes it. Mmmm! I love cheese.Can I 

have an orange, please? A loaf of 

bread, a bunch of bananas, two bags 

of sweets, a tin of tuna… Anything 

else? That’s £ 80. Here you are. 

Thank you. You will need 300 g 

flour, 200 g butter…; Pour the 

cooked apples into a dish. Put the 

dish into the oven. (императив, 

неодређени и одређени члан 

– 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. 

Предвиђена је израда два 

писмена задатка у току 

школске године. 

 

-разуме и реагује на свакодневне изразе у 

вези са непосредним и конкретним 

потребама, осетима и осећањима; 

- изрази основне потребе, осете и осећања  

једноставнијим језичким средствима; 

- разуме једностване исказе који се односе 

на присуство/одсуство нечега и реагују на 

њих; 

- изрази присуство/одсуство нечега; 

разуме и реагује наједноставније исказе 

који се односе на  описивањедопадања и 

недопадања; 

-  изрази  допадање и недопадање 

узједноставнообразложење; 

- 

разумеједноставнемолбеизахтевеиреагујена

њих;  

- упутиједноставнемолбеизахтеве; 

- затражиипружикраткообавештење; 

- сезахвалинаједноставанначин; 

- разумеједноставније изразе који се односе 

на количину нечега; 

- пита и кажу колико нечега има/ нема, 

користећиједноставнијајезичкасредства;  

- 

наједноставанначинзатражиартиклеупродав

нициједноставнимизразимазаколичину, 



a/an, the – прво поменути, 

другопоменути); кратке и дуже 

текстове и дијалоге који се односе 

на тему (рецепте за припремање 

хране, разговор у продавници…) и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

наручијелои/илипићеуресторануипита/каже

/ израчунаколиконештокошта; 

- састависписакзакуповину – 

намирницеиколичинанамирница 

(двевекнехлеба, пакеттестенине, 

триконзерветуњевинеисл.) 

- изразиколичинуумерама – 100 гршећера, 

300 грбрашнаисл.   

- 

уочисличностииразликеуначинуисхранеуВБ

икоднас. 

8. REVISION AND 

TEST 2 

Обнављање и тест 2 

Лексика и језичке структуре које 

се односе на тему и наведене 

комуникативне функције, а које су 

се радиле у претходне две теме; 

вештине слушања, говора, читања 

и писања, као и знања о језику. 

Усвајање граматике 

подразумева формирање 

граматичких појмова и 

граматичке структуре 

говора код ученика, 

изучавање граматичких 

појава, формирање 

навика и умећа у области 

граматичке анализе и 

примене граматичких 

знања, као прилог 

изграђивању и 

унапређивању културе 

говора.  

 

- разуме краће текстове у којима се описују 

догађаји и способности у прошлости; 

- размени информације у вези са догађајима 

и способностима у прошлости;  

- опише у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости;  

- разуме једноставне исказе који се односе 

на присуство/одсуство нечега и реагује на 

њих; 

- изрази присуство/одсуство нечега. 

9. THE WORLD 

Свет 

Описивање карактеристика места; 

изражавање положаја у простору; 

описивање живих бића; 

исказивање метеоролошког 

времена.             Изрази и речи које 

се односе на тему; језичке 

Разумевање писаног 

језика: 

– уочавање 

дистинктивних обележја 

која указују на 

- разуме једноставне описе живих бића, 

појава и места и опишу их користећи 

једноставна језичка средства;  



структуреHowhighisthatmountain? 

It’s 2000 metres high. How wide is 

the river? It’s 500 metres wide. How 

deep is the lake? It’s 50 metres deep. 

How long is the tunnel? It’s 2 

kilometres long. He’s taller than me. 

He’s the tallest. I am better at 

English, but he’s better at Maths. 

Who’s the best student in your class?  

It’s windy today, It was rainy 

yesterday. It’s usually hot in 

summer. It’s usually wet here. The 

weather in the north-west od 

England is cold. The weather in the 

south is nicer than in the nort, wetter 

than in the south. It’s warmer and 

drier in the south, but it’s more 

crowded. Where is the coldest place 

in the world? What is the fastest 

animal in the world?...as light as a 

feather, as white as the snow…This 

is as bad as Hillside.  

(компарација придева – сви 

облици + облик as…as, The 

Present Simple Tense, The Present 

Continuous Tense, The Past Simple 

Tense) 

У договору са наставником 

географије, одрадиће се часовне 

зоне. 

 

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. 

-упореди и опише карактеристике живих 

бића, појава и места,  

користећиједноставнија језичка средства;  

- разуме, тражии даје једноставнија 

обавештења метеоролошкимприликама у 

ширем комуникативном контексту; 

- 

опишметеоролошкеприликеиклиматскеусло

веусвојојземљииједнојодземаљациљнекулту

реједноставнимјезичкимсредствима – 

ВБиСАД; 

- часовне зоне – Београд – Лондон  

 

10.  ТHE SECOND 

WRITTEN TEST 

 

 

Граматичке појаве 

посматрају се са 

функционалног аспекта 

- разуме једноставне описе живих бића, 

појава и места и опишу их користећи 

једноставна језичка средства;  



Други писмени 

задатак  

 

Лексикa и језичке структуре које 

се односе на тему и наведену 

комуникативну функцију, а које су 

се радиле у претходној теми; 

задатке слушања, читања и 

писања. 

(функционални 

приступ). У процесу 

наставе страног језика у 

што већој мери укључују 

се оне граматичке 

категорије које су 

типичне и неопходне за 

свакодневни говор и 

комуникацију, и то кроз 

разноврсне моделе, 

применом основних 

правила и њиховим 

комбиновањем. Тежња 

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. 

 

-упореди и опише карактеристике живих 

бића, појава и места 

користећиједноставнија језичка средства;  

- разуме, тражии даје једноставнија 

обавештења ометеоролошкимприликама у 

ширем комуникативном контексту; 

- 

опишеметеоролошкеприликеиклиматскеусл

овеусвојојземљииједнојодземаљациљнекулт

уреједноставнимјезичкимсредствимаВБиС

АД. 

11. ЕNTERTAINMENT 

Забава 

Исказивање жеља, планова и 

намера; изрицање обавеза; позив 

на заједничку активност; 

исказивање предлога.                                         

Изрази и речи које се односе на 

тему; језичке структуре- 

WhatdoesLaurawanttodothisevening

? I am going to watch TV because 

Мануелне активности 

(израда паноа, 

презентација, зидних 

новина, постера и сл.). 

Увођење дечије 

књижевности и 

транспоновање у друге 

- разуме жеље планове и намере и реагују 

на њих;  

- размени једноставне исказе у вези са 

својим и  туђим жељама, плановима и 

намерама; 

- саопшти шта он/она или неко други желе, 

планира, намерава; 



parents are not going to be at home 

this evening. Are you going to watch 

’Hollyoaks’? Yes, I am. No, I am not. 

What’s Marko going to do? He’s 

going to play football. (Going to за 

изражавање будућих планова, 

The Present Simple (want)) She has 

to get up early. I don’t have to get up 

early on Saturdays. Do you have to 

get up early on Saturdays? Yes, I do. 

No, I don’t. (Have to за 

изражавање обавеза) Let’s go 

swimming this evening! That’s a 

good idea. Why don’t we meet 

outside the cinema? OK. What time? 

How about twenty past two. Fine. I’ll 

see you there at twenty past two. 

What shall we do today? Why don’t 

we play football? (The Present 

Simple Tense ( be, want) 

Императив, Why don’t we 

/you…?How about…? Will за 

одлуке у тренутку говора) 

медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни 

израз. 

 

 

- разуме једноставније предлоге и одговоре 

на њих; 

- упути једноставан предлог; 

- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

- разуме једноставно формулисане предлоге 

и реагује на њих; 

- затражи и упути једноставно формулисане 

предлоге; 

- опише најпознатија уметничка дела 

примерених узрасту из области филма.   

 

 

Историја-5.разред 
 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 



Основипроучавања 

прошлости 

Прошлост, појам прошлости, 

историјски извори 

Време (појам, рачунање...) 

Историја, наука о прошлости  

(историја као наука и 

наставни предмет, подела  

прошлости, хронолошки и 

географски оквири Старог 

века, 

географија, веронаука 

-разумевање појма 

прошлости; 

-упознавање начина и 

значаја проучавања 

прошлости; 

разумевање основних 

временских одредница-

деценија, век, миленјум 

 

Ученици у пети 

разред улазе са 

знањем о основним 

историјским 

појмовима, са 

одређеним 

животним 

искуствима 

и уобличеним 

ставовима и на томе 

треба пажљиво 

градити нова знања, 

вештине, ставове и 

вредности. 

Да би сви ученици 

достигли предвиђене 

исходе, потребно је 

да наставник упозна 

специфичности 

начина учења 

својих ученика и да 

према њима планира 

и прилагођава 

наставне активности. 

Наставник има 

слободу да сам 

одреди распоред и 

динамику 

активности за сваку 

тему, уважавајући 

циљ предмета 

и дефинисане 

исходе. Редослед 

исхода не исказује 

–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 наводи 

граничне догађаје; 

–разврстава историјске изворе према 

њиховој основној подели; 

–повезује врсте историјских извора са 

установама у којима се чувају (архив, 

музеј, библиотека) 



њихову важност јер 

су сви од значаја за 

постизање циља 

предмета. 

Многи од исхода су 

процесни и 

представљају 

резултат 

кумулативног 

дејства образовно-

васпитног рада, 

током 

дужег временског 

периода и обраде 

различитих садржаја. 

Примера ради, исход 

који гласи: ученик ће 

бити у стању 

да прикупи и 

прикаже податке из 

различитих извора 

информација 

везаних за одређену 

историјску тему, 

важан је у 

реализацији сваке 

теме, како у петом, 

тако и у наредним 

разредима. 

Битно је 

искористити велике 

могућности које 

историја као 

наративни предмет 



пружа у подстицању 

ученичке 

радозналости, која је 

у основи сваког 

сазнања. Наставни 

садржаји треба да 

буду представљени 

као „прича” 

богата 

информацијама и 

детаљима, не зато да 

би оптеретили 

памћење ученика, 

већ да би им 

историјски догађаји, 

појаве и процеси 

били предочени 

јасно, детаљно, живо 

и динамично. 

Посебно место у 

настави историје 

имају питања, 

како она која 

поставља наставник 

ученицима, тако и 

она која долазе од 

ученика, 

подстакнута оним 

што су чули 

у учионици или што 

су сазнали ван ње 

користећи различите 

изворе информација. 

Добро осмишљена 



питања наставника 

имају подстицајну 

функцију за развој 

историјског 

мишљења и 

критичке свести, не 

само у фази 

утврђивања и 

систематизације 

градива, већ и у 

самој обради 

наставних садржаја. 

У зависности од 

циља који наставник 

жели да 

оствари, питања 

могу имати 

различите функције, 

као што су: 

фокусирање пажње 

на неки садржај или 

аспект, 

подстицање 

поређења, трагање за 

појашњењем. 

Настава би требало 

да помогне 

ученицима у 

стварању што 

јасније представе не 

само о томе „како је 

уистину било”, већ и 

зашто се нешто 

десило и какве су 



последице из тога 

проистекле. 

Да би схватио 

догађаје из 

прошлости, ученик 

треба да их „оживи у 

свом уму”, у чему 

велику помоћ може 

пружити 

употреба различитих 

историјских 

текстова, карата и 

других извора 

историјских 

података 

(документарни и 

играни видео 

и дигитални 

материјали, музејски 

експонати, 

илустрације), 

обилажење 

културно-

историјских 

споменика и посете 

установама културе. 

Коришћење 

историјских карата 

изузетно је важно јер 

омогућава 

ученицима да на 

очигледан 

и сликовит начин 

доживе простор на 



коме се неки од 

догађаја одвијао, 

помажући им да кроз 

време прате промене 

на одређеном 

простору. 

Треба искористити и 

утицај наставе 

историје на 

развијање језичке и 

говорне културе 

(вештине 

беседништва), јер 

историјски садржаји 

богате и оплемењују 

језички фонд 

ученика. Неопходно 

је имати у виду и 

интегративну 

функцију 

историје, која у 

образовном систему, 

где су знања 

подељена по 

наставним 

предметима, помаже 

ученицима 

да постигну 

целовито схватање о 

повезаности и 

условљености 

географских, 

економских и 

културних услова 



живота 

човека. Пожељно је 

избегавати 

фрагментарно и 

изоловано учење 

историјских 

чињеница јер оно 

има најкраће 

трајање у памћењу и 

најслабији трансфер 

у стицању других 

знања и вештина. У 

настави треба, кад 

год је то 

могуће, 

примењивати 

дидактички концепт 

мултиперспективнос

ти. Одређене теме, 

по могућности, треба 

реализовати са 

одговарајућим 

садржајима из 

сродних предмета, а 

посебну пажњу 

треба посветити 

оспособљавању 

ученика за ефикасно 

коришћење 

информационо-

комуникационих 

технологија 

(употреба 



интернета, прављење 

Поwерпоинт 

презентација, 

коришћење 

дигиталних аудио-

визуелних 

материјала и израда 

презентација 

Праисторија 

Разумевање основних 

одлика праисторије и 

старог века; 

Основне одлике праисторије 

(постанак човека,  

живот и занимања, 

проналасци, праисторијска  

налазишта на Централном 

Балкану), географија, 

ликовна  

култура  

-Разумевање основних 

одлика праисторије 

 

 

- наводи главне проналаске и описује 

њихов утицај на начин живота људи у 

праисторији; 

–разликује основне одлике каменог и 

металног доба 

Стари исток 

Основна обележја Старог 

истока (географски појам,  

најпознатије државе и 

структура друштва) 

Основна обележја Старог 

истока (Стара Месопотамија 

и  

 

- лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и државе 

Старог истока; 

лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и државе 

Старог истока; 

–користећи историјску карту, доведе 



остале државе Старог истока) 

Култура народа Старог 

истока (религија, писмо, 

наука,  

свакодневни живот), 

географија, веронаука, 

српски језик,  

ликовна култура 

-Разумевање основних одика 

старог века 

-оспособљавање за 

коришћење историјске 

карте; 

-стицање знања о 

догађајима и личностима 

који су  

обележили епоху старог 

века на територији 

Старог истока 

-упознавање са основним 

одликама културе народа 

Старог истока 

у везу особине рељефа и климе са 

настанком цивилизација Старог 

истока; 

–одређује место припадника 

друштвене групе на графичком 

приказу хијерархије заједнице; 

–пореди начин живота 

припадникаруштвених слојева на 

Старом истоку; 

–наводи најважније одлике државног 

уређења цивилизација Старог истока; 

–идентификује основна обележја и 

значај религије у цивилизацијама 

Старог истока,– разликује врсте 

писама цивилизација Старог истока; 

–илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа народа Старог 

истока на савремени свет; 

 

 

Античка Грчка 

Најстарији период грчке 

историје  (Критско, 

Микенско и  

Хомерско доба, 

колонизација, митови о 

 

–описује особености природних 

услова и географског положаја 

античке Грчке; 

–лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и државе 



Минотауру, Ахилу, 

Одисеју...) 

Грчки полиси - Спарта и 

Атина 

(појам полиса, структура 

друштва, државно уређење) 

Крит, Спарта, Атина 

Грчко-персијски ратови и 

Пелопонески ратови  

(узроци ратова, битке на 

Маратону и Термопилима, 

поход  

на Сицилију, карактер и 

последице ратова) 

Грчко-персијски ратови и 

Пелопонески ратови  

Грчка култура (религија, 

Олимпијске игре, 

митологија) 

Грчка култура (уметност, 

наука, свакодневни живот...) 

Хеленистичко доба и његова 

култура (појам хеленизма и  

његови хронолошки оквири, 

Александар Велики, 

култура), 

географија, српски језик, 

античке Грчке; 

ди начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у 

античкој Грчкој; 

–идентификује узроке и последице 

Грчко-персијских ратова и 

Пелопонеског рата; 

–истражује основна обележја и значај 

религије старих Грка; 

–разликује легенде и митове од 

историјских чињеница; 

-наводи 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 

деценју; 



ликовна култура, веронаука 

-упознавање са основним 

одликама старо века у 

области  

Старе Грчке 

-оспособљавање за 

коришћење историјске 

карте; 

-стицање знања о 

догађајима и личностима 

који су  

обележили епоху старог 

века у Античкој Грчкој 

-упознавање са основним 

одликама античке културе 

Антички  Рим 

Постанак Рима (оснивање 

Рима-легенда о Ромулу и 

Рему,  

структура друштва, 

хронолошки оквири и 

уређење римске  

републике) 

 

Рим, светска сила Старог 

века (војска, освајања,  

 

-описује особености географског 

положаја античко Рима, 

–лоцира на историјској карти 

географскипростор Италије и 

римскедржаве од најстаријих 

времена до пропасти државе; 

Опише и разуме  начин живота 

припадника различитих друштвених 

слојева у античком Римуј; 

–идентификује узроке и последице  

ратова Римљана са Етрурцима, 

епирским краљем Пиром, 



провинције) 

Рим у доба Републике  

Рим у доба Царства 

(принципат, Трајанови 

ратови на  

Дунаву, доминат, Централни 

Балкан у Антици-остаци) 

 

Пад Западног Римског царства  

(почетак Велике сеобе, подела 

Царства и пад  

Царства) 

Римска култура (религија, 

уметност, наука,  

свакодневни живот) 

Хришћанство (појава 

хришћанства, прогони 

хришћана,  

цар Константин и Милански 

едикт), географија, српски 

језик, ликковна култура, 

веронаука 

-Упознавање са основним 

обележјима старог века у  

области Старог Рима 

Картагином, Галима, Дачанима, 

германским племенима и другим 

варварима 

–истражује основна обележја и значај 

религије старих Римљана; 

–разликује легенде и митове од 

историјских чињеница; 

-наводи значај и последице освајања 

рима од стране варварских племена; 

–илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античког Рима 

на савремени свет; 

–користећи дату информацију или 

ленту времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност из историје 

античког Рима у одговарајући 

миленијум, век или деценију; 



-оспособљавање за 

коришћење историјске 

карте; 

-стицање знања о 

догађајима и личностима 

који су  

обележили епоху старог 

века у Античкком Риму 

-упознавање са основним 

одликама античке 

културе 

 

 

ГЕОГРАФИЈА-5. разред 

 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА – 36 

 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима,појавама и 

процесима,њиховим међусобним везама и односима у геопростору.Настава географије треба да допринесе стварању реалне и 

исправне слике о свету као целини,о месту и улози наше државе у свету. 

Уџбеник:Географија за 5.разред основне школе,Наташа Поповић;Едука 2018.године 

Корелација:Познавање природе,ликовна култура,математика,ТИО 

Међупредметне компетенције:компетенција за целоживотно учење,комуникација,рад са подацима и 

информацијама,дигитална компетенција,сарадња 

 

 



Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

 

Човек и географија 

 

-упознају предмет  

проучавања, поделу и значај 

географије као наставног 

предмета и науке уопште 

 

 -Посматрање            

-Праћење 

-  Разговор 

  -Закључивање 

-   Бележење 

-  Формирање 

правилног погледа 

на свет 

-   Предавање 

-    Давање додатних 

објашњења 

-   Постављање и 

одговарање на питања 

-   Вођење дискусије 

-   Подстицање 

самосталног 

закључивања 

 

- повеже постојећа знања о 

природи и друштву са 

географијом као науком; 

– повеже географска знања о свету 

са историјским развојем људског 

друштва и научно-техничким 

прогресом; 

– на примерима покаже значај 

учења географије за свакодневни 

живот човека; 

– разликује одговорно од 

неодговорног понашања човека 

према природним ресурсима и 

опстанку живота на планети 

Земљи 

-  

Васиона 

 

-појам васионе,васионских 

тела 

(планете,сателити,комете,аст

ероиди,метериди) 

- разликује појмове васиона, 

галаксија, Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља; 

– објасни и прикаже структуру 

Сунчевог система и положај Земље у 

њему; 

– разликује небеска тела и наводи 

њихове карактеристике; 



– одреди положај Месеца у односу на 

Земљу и именује месечеве мене; 

 

Планета Земља 

- облик Земље и структура 

њене површине 

-Земљина кретања 

-Унитрашња грађа Земље 

-Ваздушни омотач земље 

-Воде на Земљи 

-Биљни и животињски свет 

на Земљи 

 

 – помоћу глобуса опише облик 

Земље и наведе доказе о њеном 

облику; 

 – помоћу карте опише распоред 

копна и воде на Земљи и наведе 

називе континената и океана; 

– примерима објасни деловање 

Земљине теже на географски омотач; 

– разликује и објасни Земљина 

кретања и њихове последице; 

– повеже смер ротације са сменом 

дана и ноћи; 

– повеже нагнутост земљине осе 

са различитом осветљеношћу 

површине Земље; 

– повеже револуцију Земље са 

сменом годишњих доба на 

северној и јужној полулопти и 

појавом топлотних појасева; 

-разликује деловање унутрашњих 

сила 

- 

– разликује хипоцентар и 

епицентар и наведе трусне зоне у 

свету и у Србији; 

– наведе поступке које ће 

предузети за време земљотреса ; 



– опише процес вулканске 

ерупције и њене последице; 

– помоћу фотографија или узорка 

стена разликује основне врсте 

стена, описује њихов настанак и 

наводи примере за њихово 

коришћење; 

– помоћу карте, цртежа и 

мултимедија објашњава настанак 

планина и низија и разликује 

надморску и релативну висину; 

– разликује ерозивне и 

акумулативне процесе; 

– наведе примере деловања човека 

на промене у рељефу (бране, 

насипи, копови); 

-опише структуру атмосфере 

-– наведе временске промене које 

се дешавају у тропосфери 

(ветрови, падавине, облаци, 

загревање ваздуха...); 

-разликује појам времена од појма 

климе 

– наведе климатске елементе и 

чиниоце и основне типове климе; 

– графички представи и чита 

климатске елементе 

(климадијаграм) користећи ИКТ; 

– користи дневне метеоролошке 

извештаје из медија и планира 

своје активности у складу са 

њима; 



– наводи примере утицаја човека 

на загађење 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 5. РАЗРЕД 
 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

 

Жива бића, 

нежива 

природа и 

биологија. 

Особине живих 

бића: ћелијска 

грађа, 

исхрана, 

дисање, 

излучивање, 

Праћење, бележење, 

посматрање,описивањ

е, практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавање задатака, 

самоконтрола рада, 

јачање самосталности 

и способности 

индивидуалног учења, 

овладавање знањем 

применом практичних 

метода рада, сарадња у 

групи. 

- истражује 

особине живих 

бићапремаупутств

има наставника 

иводи рачуна о 

безбедности 

токомрада; 

- групише жива бића 

премањиховим 

заједничким 



надражљивост, 

покретљивост, 

размножавање, 

раст и 

развиће. 

Једноћелијски 

и вишећелијски 

организми. 

Основе 

класификације

: главни 

(морфолошки) 

карактери и 

особине 

важнеза 

класификацију

. Формирање 

скуповакарак

тера који се 

уклапају једни 

у 

друге(груписа

ње живих бића). 

Исхрана. 

Храна као 

извор 

енергије и 

градивних 

супстанци 

потребних за 

Усмена провера, 

тестови, истраживање, 

реферати, 

презентације, пројекти. 

особинама; 

- одабира макро-

морфолошкивидљив

е особине важне 

закласификацију 

живих бића; 

 



обављање свих 

животних 

процеса. 

Дисање као 

размена 

гасова у 

различитимср

единама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост – 

кретање. 

Размножавање: 

бесполно и 

полно. 

Раст и 

развиће. 

Дужина 

живота. 

Променекоје 

човек пролази 

током 

развића;пубер

тет и полна 

зрелост. 

 

 Живот у воденој и копненој 

средини –изглед, 

прилагођености на начин 

Праћење, бележење, 

посматрање,описивањ

е, практиковање, 

- идентификује 

основнеприлагође

ности спољашње 



ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ 

И ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живота. 

Живот у води – изглед, 

прилагођености на 

начин живота. 

Живот на копну – изглед, 

прилагођеностина начин 

живота. 

Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живот. 

 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавање задатака, 

самоконтрола рада, 

јачање самосталности 

и способности 

индивидуалног учења, 

овладавање знањем 

применом практичних 

метода рада, сарадња у 

групи. 

Усмена провера, 

тестови, истраживање, 

реферати, 

презентације, пројекти. 

грађеживих бића на 

услове 

животнесредине, 

укључујући и 

основнеодносе 

исхране и 

распрострањење; 

- једноставним 

цртежом 

прикажебиолошке 

објекте које 

посматра 

иистражује и 

означи кључне 

детаље; 

 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

Преношење 

особина са 

родитеља 

напотомке. 

Разлике 

родитеља и 

потомака. 

Разлике 

полног и 

бесполног 

размножавања 

у настанку 

варијабилност

Праћење, бележење, 

посматрање,описивањ

е, практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавање задатака, 

самоконтрола рада, 

јачање самосталности 

и способности 

индивидуалног учења, 

овладавање знањем 

применом практичних 

метода рада, сарадња у 

групи. 

Усмена провера, 

тестови, истраживање, 

- прикупља податке 

оваријабилности 

организама 

унутарједне 

врсте,табеларно и 

графичкиих 

представља и 

изводиједноставн

е закључке; 

- разликује 

наследне особине 

иособине које су 

резултат 



и. 

Јединке 

унутар једне 

врсте се 

међусобно 

разликују 

(варијабилнос

т) – 

узроциваријаб

илности: 

наслеђивање и 

утицај 

средине на 

развиће сваке 

јединке. 

Варијабилност 

организама 

унутар врсте 

јепредуслов 

за еволуцију. 

 

реферати, 

презентације, пројекти. 
деловањасредине, 

на моделима 

изсвакодневног 

живота; 

- поставља 

једноставнепретп

оставке, огледом 

испитујеутицај 

срединских 

фактора 

наненаследне 

особине живих 

бића икритички 

сагледаварезулта

те; 

- користи 

доступну ИКТ и 

другуопрему у 

истраживању, 

обрадиподатака и 

приказу 

резултата; 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

Жива бића из 

непосредног 

окружења. 

Позитиван и 

негативан 

утицај људи 

Праћење, бележење, 

посматрање,описивањ

е, практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавање задатака, 

самоконтрола рада, 

-доведе у везу 

промене успољашњој 

средини 

(укључујућиутицај 

човека) са 

губиткомразноврс



нажива бића и 

животну 

средину. 

Заштита живих 

бића и животне 

средине. 

Пројекат 

очувања 

природе у мом 

крају. 

Дивље животиње 

као кућни 

љубимци – 

даили не. 

Значај врста 

за човека 

(самоникло, 

јестиво, 

лековито, 

отровно биље; 

животиње као 

храна и могући 

преносиоци 

болести, 

отровне 

животиње). 

 

јачање самосталности 

и способности 

индивидуалног учења, 

овладавање знањем 

применом практичних 

метода рада, сарадња у 

групи. 

Усмена провера, 

тестови, истраживање, 

реферати, 

презентације, пројекти. 

ности живих бића 

наЗемљи; 

- направи разлику 

измеђуодговорног 

и неодговорног 

односапрема 

живим бићима 

унепосредном 

окружењу; 

- предлаже акције 

бриге о биљкамаи 

животињама у 

непосредномокруж

ењу, учествује у 

њима,сарађује са 

осталим 

учесницима 

ирешава 

конфликте на 

ненасиланначин; 

- илуструје 

примерима 

деловањељуди на 

животну средину 

ипроцењује 

последице 

таквихдејстава; 



ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

Здрава 

исхрана и 

унос воде. 

Енергетскина

пици. 

Штетност 

дуванског 

дима и 

псхоактивних

супстанци. 

Физичка 

активност и 

здравље. 

Промене у 

пубертету 

ипоследицепр

ераног 

ступања у 

сексуалне 

односе. 

 

Праћење, бележење, 

посматрање,описивањ

е, практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавање задатака, 

самоконтрола рада, 

јачање самосталности 

и способности 

индивидуалног учења, 

овладавање знањем 

применом практичних 

метода рада, сарадња у 

групи. 

Усмена провера, 

тестови, истраживање, 

реферати, 

презентације, пројекти. 

- идентификује 

елементе 

здравогначина 

живота и у односу 

на њихуме 

дапроцени 

сопствене 

животненавике и 

избегава 

ризичнапонашања. 

 

 

МАТЕМАТИКАразред: пети 

 

Годишњи фонд наставних часова : 144,    обрада : 66 ,       други типови : 70 ( +8 )  

  



Циљ Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући 

математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици,  способност комуникације математичким језиком и писмом и 

примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању 

проблема из свакодневног живота. 

 

  

  

 

Уџбеници :  

- Математика за пети разред основне школе,  

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић,  Јагода Ранчић, Креативни центар 2020. 

- Збирка задатака из математике за пети разред основне школе, 

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић,  Јагода Ранчић, Креативни центар 2020. 

 



ОБЛАСТ/ТЕ

МА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начин и поступак 

остваривања 
САДРЖАЈИ 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

 

− 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; 

 

 

 

 

 

 

Примена комуникативно-

интерактивног приступа у 

настави. 

Динамично смењивање техника 

/ активности на часу које 

помажу истовременом 

савладавању свих математичких 

вештина: слушања, писања, 

начина размишљања, читања и 

разумевања проблема, 

превођења проблема на 

математички језик, прецизност у 

раду и правилна употреба 

геометријског прибора. 

Први део 

Својства операција са природним 

операцијама и нулом.  

Дељење са остатком у скупу N0  

(једнакост a = bq + r, 0 ≤ r<b). 

Својства дељивости; чиниоци и садржаоци 

природног броја.  

Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 

Дељивост са 4 и 25. Дељивост са 3 и 9. 

Други део 

Прости и сложени бројеви. 

Растављање природних бројева на просте 

чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи заједнички 

делилац..  

Заједнички садржалац и најмањи заједнички 

садржалац. 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИ

ЈЕ  

− анализира односе датих геометријских 

објеката и запише их математичким 

писмом  

− опише основне појмове у вези са 

кругом  (центар, полупречник, тангента, 

Тачке и праве; односи припадања и 

распореда. 

Однос правих у равни; паралелност.  



тетива) и  одреди положај тачке и праве у 

односу на круг 

− нацрта праву паралелну датој правој 

− упореди, сабира и одузима дужи, 

конструктивно и рачунски 

− преслика дати геометријски објекат 

централном симетријом и транслацијом 

− правилно користи геометријски прибор 

Мерење дужине и једнакост дужи. 

Кружница и круг. 

Преношење и надовезивање дужи. 

Централна симетрија. 

Вектор и транслација. 

УГАО 

 

− идентификује врсте углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са паралелним 

крацима) и примени њихове узајамне 

односе  

− нацрта праву нормалну на дату праву 

− измери дати угао и нацрта угао задате мере 

− упореди, сабере и одузме углове рачунски 

и графички 

− реши једноставан задатак применом 

основних својства паралелограма 

(једнакост наспрамних страница и 

наспрамних углова) 

Примена комуникативно-

интерактивног приступа у 

настави. 

Динамично смењивање техника 

/ активности на часу које 

помажу истовременом 

савладавању свих математичких 

вештина: слушања, писања, 

начина размишљања, читања и 

разумевања проблема, 

превођења проблема на 

математички језик, прецизност у 

раду и правилна употреба 

геометријског прибора. 

 

Угао, централни угао; једнакост углова. 

Надовезивање углова (суседни углови, 

конструктивно упоређивање, сабирање и 

одузимање углова). 

Упоредни углови; врсте углова. 

Мерење углова, сабирање и одузимање мере 

углова. 

Угао између две праве; нормалне праве; 

унакрсни углови. 

Углови на трансверзали. 

Транслација и углови. 

РАЗЛОМЦИ 

− 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; 

Први део 

Појам разломка облика a/b (а, b N). 

Придруживање тачака бројевне полуправе 

разломцима. 

Проширивање, скраћивање и упоређивање 

разломака. 



− израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши једноставну 

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 

− одреди вероватноћу догађаја у 

једноставном експерименту (бацање 

коцкице, новчића и слично) 

Децимални запис разломка и  превођење у 

запис облика a/b (b≠0). Упоређивање бројева 

у децималном запису.  

Заокругљивање бројева. 

 

Други део 

 Основне рачунске операције с разломцима (у 

оба записа) и њихова својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у скупу разломака.  

 

 

 

Трећи део 

Примене разломака (проценти, аритметичка 

средина, размера, вероватноћа). 

 

ОСНА 

СИМЕТРИЈ

А 

 

 

− идентификује оснoсиметричну фигуру и 

одреди њену осу симетрије 

− симетрично преслика тачку, дуж и 

једноставнију фигуру 

− конструише симетралу дужи, симетралу 

угла и  примењује њихова својства. 

 

 

Осна симетрија у равни и њене особине.  

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција нормале.  

Симетрала угла.  

 

 



КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство  

Техника и технологија 

Српски језик 

Матерњи језик 

Географија 

 

 

Реализација  програма 

Природни бројеви и дељивост (34; 16+18) 

Основни појмови геометрије (17;7+10) 

Угао (17;7+10) 

Разломци (55; 23+32) 

Осна симетрија (13; 5+8) 

 

Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 часова. 

 

Редослед реализације тема: 

1. Природни бројеви и дељивост – први део; 

2. Основни појмови геометрије; 

3. Природни бројеви и дељивост – други део; 

4. Разломци – први део; 

5. Угао; 

6. Разломци – други део; 



7. Осна симетрија; 

8. Разломци – трећи део. 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА  

 

Основне карактеристике програма математике су усклађеност са програмом математике за први циклус основног 

образовања и васпитања, логичка повезаност садржаја и настојање, где год је то могуће, да садржаји претходе садржајима 

других предмета у којима се примењују. При избору садржаја и писању исхода узета је у обзир чињеница да се учењем 

математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију 

математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам 

процес учења математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја часова предмета 

и неопходности стицања континуираних знања. 

 Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер je њима обухваћено све оно што ученик треба да 

изгради на нивоу знања, које представља основни услов за остваривање исхода.  

Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и 

вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе 

се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 



ИКТ 

Информатика и рачунарство у 

савременом животу 

Јединство хардвера, софтвера и 

сервиса 

Подешавање радног окружења 

Организација података на 

рачунару 

Рад са сликама 

Рад са текстом 

Мултимедијалне презентације 

 

 
 

- учествује, у тиму, у 

идентификовању неког 

проблема из 

свакодневног живота, 

стварању програма за 

његово решавање, 

документовању рада и 

његовом представљању 

- реализује креативне пројекте који 

укључују избор, коришћење и 

комбиновање више апликација 

(пожељно на низу уређаја) да би 

досегли изазовне циљеве укључујући 

прикупљање и анализу података и 

задовољавање потреба познатих 

корисника 

- креира, поново користи, ревидира и 

проналази нову намену дигиталним 

продуктима намењеним познатој 

публици 

- дизајнира, развија, објављује и 

представља радове помоћу 

информационо-комуникационе 

технологије примењујући сарадничке 

активности 

-  

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Претраживање интернета 

Информације на интернету 

Aуторска права и лиценце 

Безбедно понашање на интернету 

Дигитална писменост  
 

- поступци и добра 

правила за представљање 

на мрежи 

- ауторска права и 

симболи који 

представљају лиценцу 

- заштита здравља 

- користи различите врсте 

технологије на сигуран, етички, 

одговоран и безбедан начин, водећи 

рачуна о онлајн идентитету и 

приватности; 

- препознаје непримерени садржај 

и/или нежељене контакте и штити се 

од њих  

- активно учествује у спречавању 

електронског насиља и непримерене 

употребе ИКТ-а 

РАЧУНАРСТВ

О 
Рачунарски програми 

SCRATCH - радно окружење 

- упознавање са 

изабраним алатом (у 

оквиру целе теме је 

потребно определити се 

- коришћењем одговарајућег 

програмског језика и пратећег алата, 

решавају типове проблема познате 

из градива других предмета у којима 



 

SCRATCH - позорница,ликови, 

положај лика на позорници 

Креирање програма у 

SCRATCH-у. Блокови. 

SCRATCH - тест. Креирање 

самосталног програма 

Корњача графика - увод 

Корњача графика- наредбе 

понављања 

Блокови понављања у Scratch 

окружењу 
 

за један алат и 

одговарајући 

програмски језик који се 

у пракси примењују у 

научним односно 

статистичким 

израчунавањима) 

- подсећање и 

упознавање са 

теоријском основом која 

се користи из других 

предмета  

- обрада примера и 

задатака, од којих се 

неки могу везивати за 

оба исхода, као што је 

обрада резултата 

експеримената 

се у поступку решавања прво 

изражава формула у општим 

бројевима а затим замењују 

конкретне вредности, при чему се 

задатак формулише тако да га 

програмом треба решити у општем 

случају, у случају који претпоставља 

већи број улазних промењивих 

односно разликовање више могућих 

сценарија и слично;  

- коришћењем одговарајућих алата и 

уз изражавање поступка обраде у 

програмског коду, планирају и 

имплементирају обраду задатог 

скупа података, као и табеларну и 

графичку презентацију обрађених 

података 

 



ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

Пројектна настава – програмирање 

или примена ИКТ 

Слепо куцање - програм СЛОВО 

Пројектна настава - такмичење у 

слепом/брзом куцању 

 
 

Пројектни задатак из 

области програмирања 

или примене ИКТа: 

- Сложеност задатака 

треба да прати развојне 

карактеристике  

- За примере проблеме 

бирати проблеме у 

којима се симулирају 

ситуације из предмета 

које изучавају у школи 

или реалних ситуација 

из живота. 

- Инсистирати на 

прецизности у анализи, 

провери исправности и 

нагласити значај 

исправљања грешака 

приликом израде 

задатка. 

– Схвате реалне животне 

ситуације преко симулираних 

ситуација у пројектима 

– Науче да сами исправљају 

грешке у програму 

– Увежбају самостално писање 

пројеката 

– Осамостале се и охрабре у 

излагању пројеката пред 

другим особама 

– Схвате значај тимског рада 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

5. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова: 72 часа, обрада: 31 , други типови часа: 41 

 

Циљеви 



- да ученици развију техничко-технолошку писменост, 

- да изграде одговоран однос према раду и производњи, 

- да стекну и изграде однос према животном и радном окружењу, 

- да стекну и зграде однос према коришћењу техничких и технолошких ресурса 

- да стекну бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступају предузимљиво и иницијативно, 

- стицање радних навика, прецизности, уредности, тачности, истрајности, оспособљавање за тимски рад, 

- развијање психомоторних способности, самосталности, радозналости при раду. 

 

Задаци 

-да се  код ученика развију основне техничке компетенције ради њиховог оспособљавања за живот и рад у свету који се 

технички и технолошки брзо мења,                                                                                                                                                                                                           

-да се код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално 

стручно усавршавање и целоживотно учење,                                                                                                                                                                              

-да се код ученика развије предузимљивост  као један од важнијих предуслова личног  и професионалног развоја 

  

Корелација са другим предметима: 

Ликовно васпитање – обликовање и естетика ученичких радова 

Математика – цртање у размери 

Биологија – заштита на раду, рециклажа, глобално загревање, пошумљавање 

Географија – размера, саобраћај 

Информатика и рачунарство – кориснички програми 

 

 



Уџбеници: 

Техника и технологија за 5. разред основне школе, Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Клет 

Кутија са материјалом за 5. разред основне школе, Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Клет 

 

 

 

 

 

Наставна тема  Настни садржаји  

Врсте активности у 

образовно-

васпитном процесу 

Начин и поступак 

остваривања 

(методе и облици рада) 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

ЖИВОТНО И 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

Појам, улога и значај тех.и 

технологије на развој друштва 

и животног окружења 

Подручје човековог рада и 

производње, занимања и 

послови у области технике и 

технологије 

Правила понашања и рада у 

кабинету 

Организација радног места у 

кабинету и примена мера 

заштите на раду. 

Ученика: 

-Слушају, 

-дискутују, 

-пишу, 

- прате инструкције 

наставника 

 

Наставника: 

 

-Обратити посебну 

пажњу на заштиту на 

Појам, улога и значај 

технике и технологије и 

њихово коришћење у 

окружењу треба 

представити ученицима 

што је могућевише на 

практичним примерима.. 

Упутити их у занимања 

везана за ову област, 

правила рада и начин 

функционишања у 

кабинету. 

описује улогу технике, технологије и 

иновација у развоју заједнице и 

њихово повезивање; 

- разликује основна подручја 

човековог рада, производње и 

пословања у техничко-технолошком 

подручју; процењује сопствена 

интересовања у области технике и 

технологије 

- наводи занимања у области технике 

и технологије; 

идентификује инвентар, алате, 

машине и рачунаре у кабинету за 

ТиТ; 



раду и код ученика 

развијати свест о 

потреби очувања  

личног здравља, али и 

о заштити животне 

средине. 

 

- организује радно окружење у 

кабинету; 

- примењује мере заштите на раду у 

кабинету за ТиТ 

- објасни правилну и безбедну 

употребу техничких апарата и ИКТ 

уређаја у животном и радном 

окружењу 

 

САОБРАЋАЈ 

Улога, значај и историјски 

развој саобраћаја 

Врсте саобраћаја и 

саоб.средстава према намени 

Професије у подручју рада 

саобраћаја 

Употреба инф.технологија у 

савременом саоб. 

Саобраћајна сигнализација-

излед и правила поступања 

 Правила и 

прописи,саобраћајни знаци- 

пешак и бицикл (ролери, скејт 

и тротинет)  у јавном 

саобраћају. 

Обавезе и одговорност деце 

као ученика у саобраћају. 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- анализирају, 

- описују, 

- цртају, 

 

Наставника: 

- упознаје ученике са 

врстама саобраћаја и 

саобраћајних 

средстава 

-помаже 

уечницима да постјећа 

знања повежу са 

новим. 

На почетку реализације ове 

области упутити ученике да 

ће учити о 

саобраћајнимсистемима, 

намени, функционисању и 

организацији саобраћаја у 

оквиру саобраћајних 

објеката, као и о правилима 

ипрописима за регулисање 

друмског саобраћаја која 

се, пре свега, односе на 

пешаке и бициклисте као 

учеснике усаобраћају. 

Посебно нагласити да је 

тежиште исхода на 

безбедном понашању 

ипреузимању личне 

одговорности ученика за 

понашање у саобраћају. 

- објасни историјски развој 

саобраћаја 

- дефинише улогу и значај саобраћаја 

у савременом свету; 

- процени како би изгледао живот 

људи без саобраћаја 

класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према намени 

- наводи професије у подручју рада 

саобраћаја; 

- наводи 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 



Заштитна опрема потребна за 

безбедно управљање 

бициклом и дечијим возилом. 

-упознаје их са  

    правилима 

понашања 

учесника у саобраћају. 

-упознаје их са 

обавезама и 

одговорношћу свих 

учесника у саобраћају 

-објашњава значај 

коришћења заштитне 

опреме 

-вреднује рад ученика 

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; 

- покзује поштовање према другим 

учесницима у саобраћају 

- анилизира симулирану саобраћајну 

ситуацију на рачунару и 

идентификује ризична понашања 

пешака и возача бицикла 

- анилизира симулирану саобраћајну 

ситуацију на саобраћајним полигону 

и идентификује ризична понашања 

пешака и возача бицикла 



 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Прибор за тех.цртање, 

формати папира,  врсте линија 

у техничком цртању, елементи  

котирања, размера. Просторно 

приказивање предмета. 

Пренос података између ИКТ 

уређаја (рачунар, таблет, 

смартфон, дигитални 

фотоапарат) 

Апликација за дигиталну 

обраду слике. Операције 

подешавања осветљености и 

контраста слике. Примена 

величине/резолуције слике, 

издвајање дела слике 

Креирање докумената у 

програму за обраду текста. 

Форматирање текста,уметање 

слике и графике.. 

 

 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- причају, 

- описују, 

- упоређују, 

- цртају , 

 

Наставника: 

-Прати рад ученика, 

-контролише 

правилну 

примену прибора, 

-даје предлоге 

ученицима како да 

правилно ураде.  

-коришћење рачунара, 

-даје инструкције у  

програму за цртање и 

приликом прављења 

дигиталне 

презентације. 

Упутити ученике о 

правилима техничког 

цртања,тј. користити 

адекватан прбор за цртање, 

водити рачуна о 

прецизности, уредности у 

току рада. Користити 

одговарајућу размеру 

Потребно јеупознати и 

оспособити ученике за и 

коришћење 

рачунарскихапликација. 

Код ученика треба 

развитисвест о значају 

коришћења рачунарске 

технике. 

. 

- изабере и правилно користи 

основни прибор за техничко цртање; 

- примени различите врсте линија на 

техничком цртежу 

; - препозна различите формате 

папира (цртежа); 

- користи техничко писмо при изради 

техничких цртежа;савремене културе 

становања; 

 

- самостално црта скицом и 

техничким цртежом једноставан 

предмет 

- правилно котира једноставан 

предмет; 

- нацрта једноставан предмет у 

одговарајућој размери 

- самостално црта  различите 

геометријске облике и технички 

цртеж (склопни и детаљни) 

једноставног предмета; 

- правилно користи прибор за 

техничко цртање 

- повезује и преноси податке између 

ИКТ уређаја; 



- схвати неопходност поседовања 

дигиталне писмености 

- примењује основне поступке обраде 

дигиталне слике на рачунару; 

- самостално развија дигиталну 

писменост 

- користи програм за обраду текста за 

креирање документа са графичким 

елементима; 

- уређује и презентује 

- 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 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Природни ресурси на земљи: 

енергија и материјали. 

Управљање отпадом 

(рециклажа, заштита животне 

средине) 

Врсте, својства и примена 

природних материјала 

 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- причају, 

-цртају, 

Упознати ученике са 

значајем рационалног 

коришћења енергије и 

материјала. Потребно је да 

имају свест о очувању 

животне средине, тј. шта се 

од материјала може 

рециклирати. 

Уз практичне примере 

навести ученике да схвате 

- класификује природне ресурсе на 

Земљи; 

- кратко опише могућности 

коришћења енергије Сунца, ветра и 

воде; 

- схвати значај рационалног 

коришћења и штедње енергије 



Технологија обраде и прераде 

дрвета 

Технологија обраде и прераде 

коже. 

Текстилна технологија 

Технологија производње 

папира 

Поступци ручне обраде и 

спајања папира, текстила, 

коже и дрвета /-

сечење/резање, 

спајање/лепљење, 

заштита/лакирање 

-записују 

Наставника: 

-упознаје ученике са 

рециклажом и 

значајем заштите 

животне средине 

-објашњава о врстама 

материјала и 

технологији обраде 

-даје инструкције 

-вреднује рад ученика 

 

 

 

 

значај коришћења 

одређених материјала и 

како се 

обрађују.Демонстрирати 

правилно коришћење алата 

у изради практичних 

вежби. Објаснити поступак 

од идеје до реализације у 

раду. 

- објасни начин производње и 

технологију прераде и обраде дрвета, 

папира, текстила и коже; 

- примени лако обрадиве материјале 

сходно њиховим својствима 

- повезује својства природних 

материјала са применом 

- правилно изабере одговарајући 

материјал и алат за практичан рад- 

препозна и правилно користи алат и 

прибор за ручну обраду и спајање 

папира, текстила, коже и дрвета; 

- познаје улогу и важност рециклаже 

- самостално црта скицом и 

техничким цртежом једноставан 

предмет; 

- користи програм за обраду текста за 

креирање документа планираног 

производа; 

- направи план израде једноставног 

производа и план управљања 

отпадом; 

- одабира материјале и алате за 

израду предмета/модела 

- сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета; 



- правилно и безбедно користи алате 

и прибор за ручну механичку обраду; 

- самостално израђује једноставан 

модел 

- сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета; 

- правилно и безбедно користи алате 

и прибор за ручну механичку обраду; 

- самостално израђује једноставан 

модел 

- сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета; 

- правилно и безбедно користи алате 

и прибор за ручну механичку обраду; 

- самостално израђује једноставан 

модел 

- сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета; 

- правилно и безбедно користи алате 

и прибор за ручну механичку обраду; 

- самостално израђује једноставан 

модел- сече, спаја и врши заштиту 

папира, текстила, коже и дрвета; 

- правилно и безбедно користи алате 

и прибор за ручну механичку обраду; 



- самостално израђује једноставан 

модел 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Израда предмета/модела 

ручном обрадом и спајање 

папираи/или дрвета, текстила, 

коже коришћењем 

одговарајућих техника, 

поступака и алата. 

Приказивање идеје, поступка 

израде и решења/производа. 

Тимски рад и подела 

задужења у тиму 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- причају, 

- цртају, 

- праве 

- израда практичних 

радова 

- израда презентације 

- промоција производа 

- финансијски 

извештај 

 

Наставника: 

-прати рад ученика, 

- даје предлоге и 

сугестије приликом 

израде модела. 

- проверава израђени 

модел. 

Ученици кроз практичан 

рад примењују претходно 

стечена знања и вештине. 

Садржаје треба реализовати 

кроз ученичке пројекте, од 

графичког представљања 

замисли, преко планирања, 

извршавања радних 

операција, маркетинга до 

процене и вредновања. 

Наставити са 

алгоритамским приступом 

у конструкторском 

моделовању посебно у 

приступу развоја техничког 

стваралаштва – од идеје до 

реализације. 

- самостално проналази информације 

потребне за израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет сервисе- 

самостално представља пројектну 

идеју, поступак израде и 

решење/производ; 

- планира активности које доводе до 

остваривање циљева укључујући 

оквирну процену трошкова; 

- самостално црта скицом и 

техничким цртежом једноставан 

предмет; 

- користи програм за обраду текста за 

креирање документа планираног 

производа- одабира материјале и 

алате за израду предмета/модела; 

- мери и обележава предмет/модел                                    

- самостално проналази информације 

потребне за израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет сервисе- 

самостално представља пројектну 

идеју, поступак израде и 

решење/производ; 



- упућује у креирање 

презентације у циљу 

промовисања 

производа 

- објашава како да 

направе финансијски 

извештај 

-вреднује рад ученика 

 

- планира активности које доводе до 

остваривање циљева укључујући 

оквирну процену трошкова; 

- самостално црта скицом и 

техничким цртежом једноставан 

предмет; 

- користи програм за обраду текста за 

креирање документа планираног 

производа- 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 

- показује иницијативу и јасну 

оријентацију ка остваривању циљева 

и постизању успеха- активно 

учествује у раду пара или мале групе 

у складу са улогом и показује 

поштовање према сарадницима- 

пружа помоћ у раду другим 

ученицима; 

- процењује остварен резултат и 

развија предлог унапређења- 

самостално представља производ; 

- одређује тржишну вредност 

производа; 



- у оквиру пара или мање групе 

израђује једноставан финансијски 

извештај  

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 
Циљ:  Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према  

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

  

Разред: Пети 

Годишњи фонд:72 

 

Наставна тема  

 

Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. РИТАМ 

 

1-2.Појам ритма, ритам у 

структури природних и вештачких 

материјала 

 

3.Врсте ритма, правилан и 

неправилан ритам, спонтани и 

слободни ритам 

 

4. Ритам као принцип 

компоновања 

 

5-6.Слободно ритмичко 

компоновање 

- објашњавање, 

дискусија, дијалог, 

демонстрација - 

показивање 

основних 

цртачких техника 

- објашњавање и 

упознавање са 

основним 

ликовним 

елементима - 

индивидуални рад 

и рад у групама - 

коректуре и 

 

-препозна ритам и разуме појам ритма у 

ликовној уметности и свакодневном 

животу; 

 

-примењује ритам у ликовном 

изражавању; 

 

- уочава и разликује низ и ред у околини, 

ликовној уметности и својим радовима; 

 

-развија позитиван емоционални став 

према вредностима ритма; 

 



 

7-8.Слободно ритмичко 

компоновање 

 

9-10.Слободно ритмичко 

компоновање 

 

 

естетске анализе 

(заједно са 

ученицима ) - рад 

по природи 

(моделу ) - посете 

културним 

институцијама 

-разуме правилан, неправилан, слободан 

и спонтан ритам; 

 

-схвата ритам као принцип компоновања 

у ликовној уметности; 

 

-у својим радовима користи ритам  

приликом компоновања; 

 

-анализра улогу и својства ритма у свом и 

у раду других ученика; 

 

-пореди утисак који на њега остављају 

раличите врсте ритма; 

 

-искаже своје мишљење о томе зашто 

људи стварају уметност; 

 

-уочава ритам и  разликује вртсе ритма; 

 

- примењује ритам у свом ликовном 

изражавању 

 

2.ЛИНИЈА 

11-12. Линија у природи 

 

13-14.Својства и врсте линија 

 

15-16. Контурне, текстурне и 

структурне линије 

 

17. Линија као главни елемент 

цртежа 

 

18.  Врсте цртежа, цртање 

различитим материјалима 

 

19-20.Колаж 

 

21-22.Линија- вежбање 

- објашњавање, 

разговор - 

демонстрирање 

осн.цртачких 

техника - 

показивање 

репродукција 

познатих сликара 

(линеарни цртеж) 

- креирање вежби 

и њихова примена 

- коректуре и ест. 

анализе - рад по 

природи и рад из 

маште - посета 

позоришту - кроз 

-описује линије које уочава у природи, 

околини и уметничким делима; 

 

-пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте линија; 

 

-разуме својства линија 

 

-ствара линије различитих вредности 

комбинујући материјал, угао и начин 

примене материјала; 

 

 

-рауме улогу контурне, структурне и 

текстуне линије; 



 

23-24. Линија- вежбање 

 

25-26. Линија- вежбање 

 

27-28. Линија- вежбање 

 

29-30. Линија- естетска анализа 

 

 

разговор и 

објашњавање 

упознавање 

ученика са 

основним 

цртачким 

материјалима и 

техникама. 

-користи одабране садржаје за стварање 

оргиналних цртежа; 

 

-црта разноврсним материјалима и 

прибором изражавајући своју машту, 

идеју, утиске и памћење опаженог; 

 

-разуме и користи технику колаж; 

 

-анализира колаже других ученика; 

 

- групно разматра о изражајним 

својствима линија; 

-искаже своје мишљење о томе како је 

развој цивилизације утицао на развој 

уметности. 

-анализира цртеже и  

различите вредности линија; 

 

 

 

   3. ОБЛИК 

 

31-32. Облици у природи 

33.Врсте и својства облика у 

природи 

34.Карактеристике и врсте облика 

35-36. Правилни и неправилни 

облици 

37-38. Боја, текстура и структура 

облика 

-репродукције 2д 

и 3д уметничких 

дела и уочавање 

разлика –  

-Уочавање облика 

у природи и 

околини. 

Демонстрација 

рада у појединим 

материјалима 

-према задатим условима пореди облике 

из природе, окружења и уметничких 

дела; 

 

-ствара апстрактне облике користећи 

одабрани садржај; 

-разуме карактеристике облика; 

-разликује правилне и неправилне 

облике; 

 



39.-40. Величина и однос облика у 

простору 

41-42. Статични и  динамични 

облици 

43-44. Светлост као услов 

опажања облика 

45-46. Облик- вежбање 

47-48. Облик- вежбање 

49-50. Облик- вежбање 

51-52. Облик- вежбање 

53-54. Облик- естетска анализа 

55-56. Обликовање и 

преобликовање 

57-58. Обликовање и 

преобликовање 

59-60. Преобликовање- вежба 

61-62. Орнаменти- појам и врсте 

орнамената 

63-64.Орнаменти- вежбање 

 

 

 

 

 

 

глина, глинамол 

пластелин… - 

индивидуални, рад 

у пару и групи са 

ученицима - рад 

по природи - 

коректура и 

естетска анализа 

-наслика реалне облике у простору 

самостално  мешајући боје и добијањем 

жељеног тона; 

 

-разме односе и величине облика у 

просотору; 

 

-разуме статичност и динамичност 

облика; 

 

-обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике одабраним 

материјалом и поступком; 

 

-опажа облике зависно од светлостног 

извора. 

 

-комбинује разлизите облике стварајући 

ликовну композицију; 

 

-примењује у свом ликовном изражавају 

различите карактерисике облика; 

 

-изражава у свом раду боју, текстуру и 

структуру различитих облика; 

 

-пореди  и анализира облике у простору; 

 

-анализира своје и радове других 

ученика; 

 

-преобликује предмете за рецикалжу 

дајући им нову употребну вредност; 

-комбиновањем различитих облика 

ствара нове облик 

 



 -комбинује ритам, линије и облике 

стварајући оргиналне орнаменте за 

одређену намену; 

 

- обијасни зашто је дизајин важан и ко 

ствара одређене производе; 

 

-примењује знања о орнаментима; 

 

 

      4. ВИЗУЕЛНА 

КОМУНИКАЦИЈА 

65-66. Појам вербалне и 

невербалне комуникације 

 67-68. Облици визуелне 

комуникације 

 69-70. Медији оглашавања 

визуелне комуникације 

 71-72. Визуелна комуникација-

вежбање 

 

-Индивидуални 

- Фронтални 

- Групни 

-пореди различите начине комуникације 

од праисторије до данас; 

- разликује савремене облике визуелне 

комуникације; 

 

-тумачи једноставен визуелне 

информације; 

 

-изрази исту поруку писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном 

комуникацијом; 

 

-обликује убедљиве поруке примењујући 

знања о ритму, линији и облицима; 

 

-објасни зашто је важно наслеђе културе 

 

 

 
Кључни појмови: ритам, спонтано, структура, композиција, ликовни елемент, текстура,  дводимензионално, 

тродимензионално, симетрија, асиметрија, орнамент, дизајн, визуелно, вајање, простор.. 

 

 

 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 5.разред 



Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

5. ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

Човек у праисторији 

 улога музике у 

првобитном друштву; 

 човек и ритуал: улога 

музике у ритуалу 

(музичко-антрополошка 

истраживања); 

 магијска моћ музике; 

 елементи музичког 

тока: покрет, ритам 

(ритам као основа 

ритуала), коло/групни 

плес;  

 покрет: порекло 

плеса; слушање/доживљај 

ритма телом; 

 најстарија фолклорна 

музичка традиција у 

Србији и светске 

баштине; 

Човек Антике 

 божанска природа 

музике: 

- митолошка 

свест античког човека; 

- музички 

атрибути богова; 

- музика и 

`држава;` 

 музика у храму и музика 

на двору; 

 примери различитих 

инструмената и музичких 

Да би постигао 

очекиване исходе 

образовно-васпитног 

процеса наставник 

користи глас и покрет, 

музичке инструменте, 

елементе 

информационих 

технологија као и 

развијене моделе 

мултимедијалне 

наставе. 

У начину реализације 

садржаја креће се од 

музичког дела, 

слушања или 

извођења. 

Акценат је на улози и 

природи музике и 

односу човека у датом 

периоду према њој и 

њеној намени, као и 

промишљању да ли је 

музика била уметност 

какву данас познајемо 

или је била и нешто 

друго. 

 

 

 наведе начине и средства 

музичког изражавања у 

праисторији и античком добу 

 објасни како друштвени 

развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања  

 искаже своје мишљење о 

значају и улози музике у животу 

човека  

 реконструише у сарадњи са 

другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног 

понашања и пантеизма  

 идентификује утицај 

ритуалног понашања у музици 

савременог доба (музички 

елементи, наступ и сл. 

– уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва; 

– објасни како је музика повезана 

са другим уметностима; 

– критички просуђује утицај музике 

на здравље; 



облика у античким 

цивилизацијама; 

 улога и место музике у 

античким    

цивилизацијама: Индија, 

Сумер/Вавилон, Кина, 

Египат, Грчка, Рим; 

-појава првих нотација, 

пентатоника; 

6. МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 најстарији 

инструменти: тело, 

удараљке, дувачки, 

жичани; 

 удараљке – настанак, 

првобитни облик и 

развој; 

 ритмичке удараљке 

као најједноставнија 

група инструмената; 

 мелодијске удараљке; 

 

 

 

 

 

Информације о 

музичким 

инструментима 

проистичу 

непосредно из 

историјског и 

стваралачког 

контекста. 

Инструменти се 

обрађују кроз 

одговарајуће слушне 

примере који на 

упечатљив начин 

презентују њихове 

основне 

карактеристике. 

Акценат је на начину 

добијања тона, 

тонској боји, 

изражајним и 

техничким 

могућностима и 

њиховој примени. 

 класификује инструменте по 

начину настанка звука; 

 опише основне 

карактеристике удараљки; 

 препозна везу између избора 

врсте инструмента и догађаја, 

односно прилике када се музика 

изводи; 

 користи могућности ИКТ-а у 

примени знања о музичким 

инструментима (коришћење 

доступних апликација); 



Аудитивни и 

визуелни приказ 

инструмената кроз 

основне 

информације 

предвиђене 

наставним 

садржајем. 

До знања ученици 

треба да дођу 

непосредним 

искуством помоћу 

слушања и опажања 

а не набрајањем или 

меморисањем 

података. 

 

 

 

 

 

7. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 елементи музичке 

изражајности – тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната; 

 слушaњe вокалних, 

вoкaлнo-инструмeнтaлних 

и крaтких 

инструмeнтaлних 

Потребна су јасна 

упутства на шта 

ученик треба да обрати 

пажњу приликом 

слушања (извођачки 

састав, темпо, како је 

мелодија извајана, 

специфичан ритам,...) 

 изражава се покретима за 

време слушања музике  

 идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и 

осећања;  

 анализира слушано дело у 



кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa; 

 слушање дела најстарије 

фолклорне традиције 

српског и других народа; 

 слушање народних и 

умeтничких дeлa 

инспирисaних фoлклoрoм 

нaрoдa и нaрoднoсти, 

рaзличитoг сaдржaja, 

oбликa и рaспoлoжeњa, кao 

и музичких причa.  

 

и све повезати 

теоријским знањем. 

 

односу на извођачки састав и 

инструменте;  

 илуструје примере коришћења 

плесова и музике према намени у 

свакодневном животу (војна 

музика, обредна музика, музика 

за забаву...); 

 критички просуђује лош 

утицај прегласне музике на 

здравље 

 понаша се у складу са 

правилима музичког бонтона; 

 користи могућности ИКТ-а за 

слушање музике; 

8. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

(певање и свирање) 

 

 пeвaње пeсама пo 

слуху самостално и у 

групи;  

 пeвaње пeсама из 

нотног текста 

солмизацијом; 

 извођење 

једноставних ритмичких 

и мелодијских мотива (у 

стилу) музике старих 

цивилизација певањем; 

 певање песама у 

комбинацији са покретом; 

 свирaњe пeсaмa и 

лaкших инструмeнтaлних 

дeлa пo слуху нa 

инструмeнтимaOрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима;  

 свирање дeчjих, 

нaрoдних и умeтничких 

композиција из нотног 

текста; 

Певање (ако је могуће 

и свирање) 

предложених 

музичких примера 

самостално и у групи. 

Учествовање у 

креирању и 

реализацији школских 

приредби, догађаја и 

пројеката. 

Изражавање музичког 

доживљаја језиком 

других уметности. 

Познавање и 

поштовање правила 

музичког бонтона. 

 пева и свира сaмoстaлнo и у 

групи; 

 примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

 кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику; 

 користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

 искаже своја осећања у току 

извођења музике; 

 примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

 учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и мaнифeстaциjaма;- 

 -користи могућности ИКТ-а у   

извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио 

снимака...); 



 извођење дeчjих, 

нaрoдних и умeтничких 

игара; 

 извођење 

једноставних ритмичких 

и мелодијских мотива (у 

стилу) музике старих 

цивилизација на 

инструментима или 

покретом. 

 

 

9. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 крeирaњe прaтњe зa 

пeсмe ритмичким и 

звучним eфeктимa, 

кoристeћи притoм 

рaзличитe извoрe звукa; 

 крeирaњe пoкрeтa уз 

музику кojу учeници 

изводе; 

 осмишљaвање 

музичких питaњa и 

oдгoвoрa, ритмичкa 

дoпуњaлкa, мeлoдиjскa 

дoпуњaлкa сa пoтписaним 

тeкстoм, сaстaвљaњe 

мeлoдиje oд пoнуђeних 

мoтивa; 

 импрoвизaциja 

мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 

 импрoвизaциja 

диjaлoгa нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и 

другим инструментима; 

 израда једноставних 

музичких инструмената; 

 -реконструкција музичких 

догађаја у стилу старих 

цивилизација;   

Комуницирањ

е 

угрупиимпрoв

изуjућимањем

узичкецелине 

глaсoм, 

инструмeнтом 

илипoкрeтом. 

Учествује у 

креирању и 

реализацији 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја 

ипројеката.Ко

ристи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење 

истваралашттв

о. 

 користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

 изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих музичких 

целина; 

 комуницира у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

 учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

 користи могућности ИКТ-а за 

музичко стваралаштво; 

 

 



 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ -5.разред 

 

Фонд:108часова 

Циљ:Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из 

областифизичкеиздравственекултуре,радиочувањаздрављаиприменеправилногиредовногфизичкогвежбањаусавремен

имусловимаживотаирада 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АТЛЕТИКА 

Техникаистрајногтрчања 
Техника спринтерског 

трчања 

Техниканискогстарта 

Скок увис (прекорачна 

техника) 

Бацањелоптице(до200г) 

Техника 

штафетногтрчања 

(штафетне игре, начини 

изменепалицеидр.); 

Тробој-кроз 

одељењско такмичење 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

дискусија 

-комбинује и користи 

достигнутиниво усвојене технике 

кретања 

успортуисвакодневномживоту 

-доводи у везу развој 

физичкихспособностисаатлет

ским 

- дисциплинама 

 

 

 



применититри дисциплине 

које су 

ученицисавладали(трчање, 

бацање,скокови 

СПОРТСКАИГРАРУKOMET 

Вођењелопте, 
Хватањa и додавањa 

лопте, 

Шутирањанагол, 

Финтирање, 

Принципи индувидуалне 

одбране 

Основнаправила 

рукомета/минирукомета 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

 -суђење 

-користиелементетехникеуигри 

-примењује основна 

правиларукометауигри 

учествује на 

унутародељенскимтакмичењима 

ГИМНАСТИКА 

Вежбенатлу 

Прескоцииско

кови 

Нискагреда 

Гимнастички полигон 

Високагреда 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

асистирање 

-одржава стабилну и 

динамичкуравнотежууразличит

им 

кретањима,изводиротацијетела 

-користи елементе гимнастике 

усвакодневнимживотним 

ситуацијамаиигри 

-процени сопствене могућности 

завежбањеугимнастици 

РИТМИКАИПЛЕС 

Ритмичка вежба без 

реквизита 

Скоковикроз вијачу 

Народно коло 

„Моравац“Народноколои

зкраја„Ужичко“ 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

дискусија 

-изведе кретања, вежбе и 

краткесаставеузмузичкупратњу 

-игранародноколо 

-изведекретањауразличитомритму 

изведе основне кораке плеса 

изнароднетрадициједругихклтура 



Основни кораци 

друшвенихплесова-валцер 

ТЕСТИРАЊЕ ИМЕРЕЊА Батеријатестова 

Прати ученике, 
-мотивишеих 

-уписују 

резултатетестова 

-упореди резултате тестирања 

савредностимазасвојузрастисагледас

опственимоторичкинапредак 

ТЕОРИЈА 

Реализујесекрозсвенаста

внетемеисадржаје 

Уводни час 

Последњичас 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-презентација 

-објасни својим речима сврху 

изначајвежбања 

користи основну 

терминологијувежбања 

МАЛИФУДБАЛ 

Вођењеиконтролалопте 
Примање лопте и додавање 
лоптеразличитим деловима 
стопала 

Шутирањенагол 

Вежбе са два и три 

играчаОсновеигреунападуио

дбрани 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

суђење 

-

изводиелементефудбалскете

хмике 

-користиелементетехникеуигри 

-примењује основна 

правилафудбалауигри 

-учествује на 

унутародељенскимтакмичењим

а 

-примењујеосновнеелементе 

тактикеуодбрании унападу 

ТАКМИЧЕЊА 

Такмичарскеигреиз

међуодељења 

 

(утокушколскегодине) 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

суђење 

-примени и поштује правила тимске 

испортске игре у складу са 

етичкимнормама 

-

прихватисопственупобедуипоразускл

адуса„ферплејом“ 



РАДИОНИЦА 

Предавање о здравој 

исхрани ихигијени 

 

(утокушколскегодине) 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

-разликује здравe и нездравe 

начинеисхране, 

-направи 

недељнијеловникуравнотеженеи

схранеузпомоћнаставника. 

примењује здравствено-

хигијенскемерепре,утокуинаконвежб

ања 

ФИЗИЧКЕСПОСОБНОСТИ 

Вежбезаразвојснаге 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбезаразвојаеробне 

издржљивости 

 

Вежбезаразвојбрзине 

 

Вежбезаразвојкоординације 

 

-пратиученике, 

 

-мотивишеих 

 

-уписују 

резултатетестова 

-примениједноставнeкомплексе 

простихиопштеприпремнихвежби 

-изведевежбе(разноврсна 

природна и изведена кретања) 

икористи их у спорту, рекреацији 

иразличитимживотнимситуацијама 

ФИЗИЧКАИ 

ЗДРАВСТВЕНАКУЛТУРА 

-наведепримереутицаја 

физичкогвежбањаназдравље 

-

разликујездравeинездра

вeначинеисхране 

-направи 

недељнијеловникуравноте

женеисхранеузпомоћнастав

ника. 

-примењујездравствено- 

хигијенскемерепре,уток

уинаконвежбања 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-асистирање 

-наведепримереутицаја 

физичкогвежбањаназдравље 

-

разликујездравeинездравeначи

неисхране 

-направи 

недељнијеловникуравнотеженеисх

ранеузпомоћнаставника. 

-примењујездравствено- 

хигијенскемерепре,утокуинако

нвежбања 

-препознаврступовреде 



-препознаврступовреде 

-правилно реагује у 

случајуповреде 

чува животну средину 

токомвежбања 

-правилно реагује у 

случајуповреде 

чува животну средину 

токомвежбања 

УЧЕНИЦИ ОСЛОБОЂЕНИОД 

ПРАКТИЧНОГ 

ДЕЛАНАСТАВЕ 

-

уђење,вођењестатистик

е,региструјерезултат 

-прати ниво активности 

учениканачасуилитакмиче

њима 

-припрема 

репортажу 

саспортскихдогађај

а 

буде ђак репортер на 

спортскојнедељи 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-асистирање 

-наведеосновнаправила 

гимнастике,атлетике,рукомета 

-дефинише основна 

здравствено-

хигијенскаправилавежбања 

-презентујеианализира 

информације о физичком 

вежбању,здрављу,спорту,историјис

порта 

учествујеуорганизацијиспортскенеде

љеишколскихтакмичења 

 

Грађанско васпитање , 5. разред 

 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. ЉУДСКА ПРАВА 

 

Потребе и права 
Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у учионици. 

Наставник даје 

повратне информације 

и подстиче ученике на 

– разликује жеље од потреба и наведе 

примере везе између потреба и људских 

права; 

– штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 



Правила рада у учионици, 

доношење групних правила. 

Права детета у документима 

о заштити права 
Посебност права детета и 

људска права. 

Конвенција о правима детета. 

Врсте права. 

Показатељи остварености и 

кршења дечијих права . 

Конвенција о правима детета у 

документима која се односе на 

школу. 

разумевање односа у 

групи. 

-Конструктивна 

комуникација 

-сви ученици 

учествују у доношењу 

правила како би свима 

била разумљива 

њихова функција. А да 

би се поштовала 

правила важно је да се 

договоре и прихвате 

начини њихове 

контроле (ученици 

одлучују о мерама за 

њихово 

непоштовање). 

Наставник обезбеђује 

равноправну 

укљученост сваког 

ученика (уважавајући 

различитост како у 

стиловима учења тако 

и у типу личности). ---

-Интерактивни односи 

(активне, проблемске 

и истраживачке 

наставе), са сталним 

рефлексијама на 

одговарајуће појаве из 

друштвеног контекста 

– аргументује потребу посебне заштите 

права детета; 

– на примеру препозна уграђеност права 

детета у основним документима која 

уређују рад школе; 

– наведе чиниоце који утичу на 

остваривање дечијих права; 

– препозна ситуације кршења дечијих 

права у свакодневном животу и на 

примерима историјских догађаја; 

 



(прошлости и још 

више садашњости). 

2. ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Права и функционисање 

заједнице 
Моје заједнице. 

Школа као заједница. 

Одлучивање у учионици и 

школи. 

Гласање и консензус као 

демократски начини 

одлучивања. 

Одговорности и обавезе у 

заједници 
Одговорност деце. 

Одговорности одраслих 

(родитеља, наставника). 

Кршење и заштита права 
Понашање ученика у 

ситуацијама кршења права 

детета. Коме се могу обратити 

за помоћ. 

Наставник 

обезбеђује  да се на 

часу сваки ученик 

осећа уважено, 

прихваћено и 

добродошло у својој 

различитости, уз 

обавезу да поштује и 

уважи друге и 

другачије погледе и 

мишљења. Наставник 

треба да подстиче код 

ученика способност да 

разумеју сопствену 

одговорност у 

ситуацијама 

дискриминације и 

насиља, као и да 

бирају конструктивне 

начине реаговања на 

њих. 

 

 

 

 

искаже свој став о значају поштовања 

правила у функционисању заједнице; 

– учествује у доношењу правила рада 

групе и поштује их; 

– понаша се у складу са правилима и 

дужностима у школи; 

– наведе начине демократског 

одлучивања; 

– објасни улогу појединца и група у 

заштити дечијих права; 

– реално процени сопствену 

одговорност у ситуацији кршења 

нечијих права и зна коме да се обрати за 

помоћ; 

 

 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Наши идентитети 
Наше сличности и разлике 

(раса, пол, национална 

припадност, друштвено 

порекло, вероисповест, 

политичка или друга уверења, 

 Наставник треба да 

подстиче код ученика 

способност да 

разумеју сопствену 

одговорност у 

ситуацијама 

– прихвата друге ученике и уважава 

њихову различитост; 

– у медијима и књигама које чита 

проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, 



имовно стање, култура, језик, 

старост и инвалидитет). 

Стереотипи и предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција. 

Cукоби и насиље 
Сукоби и начини решавања 

сукоба. 

Предности конструктивног 

решавања сукоба. 

Врсте насиљa: физичко, 

активно и пасивно, 

емоционално, социјално, 

сексуално, дигитално. 

Реаговање на насиље. 

Начини заштите од насиља. 

дискриминације и 

насиља, као и да 

бирају конструктивне 

начине реаговања на 

њих. 

Наставник треба да 

омогући приступ 

новим идејама и 

њихово прихватање, 

као и креирање нових 

идеја; 

 

 

нетолеранције по различитим основама 

као и примере поштовања различитости; 

– наведе врсте насиља; 

– анализира сукоб из различитих углова 

учесника и налази конструктивна 

решења прихватљива за све стране у 

сукобу; 

– аргументује предности 

конструктивног начина решавања 

сукоба 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

 

 

- Планирање и извођење 

акција у школи у корист 

права детета 
Избор проблема. 

Тражење решења проблема. 

Израда плана акције. 

Анализа могућих ефеката 

акције. 

Планирање и извођење акције. 

Завршна анализа акције и 

вредновање ефеката. 

Приказ и анализа групних 

радова. 

Ученици се оснажују 

да препознају 

проблеме али и да 

активно траже решења 

 

– учествује у осмишљавању акције, 

процењивању њене изводљивости и 

предвиђању могућих ефекат; 

– учествује у извођењу акције, 

прикупљању и обради података о 

изабраном проблему користећи 

различите изворе и технике; 

– презентује, образлаже и аргументује 

изабрану акцију и добијене резултате; 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, комуницира 

на неугрожавајући начин. 



 



ВЕРСКА НАСТАВА 

 5. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова: 36, обрада 24, други типови 12 

 

Циљ: 

стицање основих знања из области православног катихизиса за пети разред и стављање у историјски 

и географски контекст 

дубље разумевање старозаветних прича са посебним нагласком на њихову моралну поуку 

 боље разумевање култура и религија старог света  

дубље разумевање приче о изгубљеном рају и очекивању Месије (тј. тумачења да је Стари завет 

припрема за Нови завет) 

Корелација са другим предметима: 

Историја – историјски осврт на стари век посебно на цивилизације старог света (Месопотамије и 

Египта), њихову религију, законодавство, културу, уметност. 

Географија – осврт на географију Меспотамије, Египта Блиског истока  

Српски језик – тумачење библијских речи страног порекла (преузетих из хебрејског и грчког језика), 

старозаветна књижевност (Псалми, Приче Соломонове) 

Музичка култура – осврт на инструменте и песме који се помињу у Старом завету 

Уџбеници: нема уџбеника  

Помоћно наставно средство: Свето Писмо Старог завета, Библијски атлас, Светосавско звонце (часопис 

у издању СПЦ) 

 



 

 

 
 

 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. УВОД 
Упознавање садржаја и начина 

рада 

Наставник усмено и 

јасно ученицима 

износи преглед тема 

којима ће се бавити 

током школске године. 

Сваки час почиње и 

завршава се 

заједничком (групном) 

молитвом.  

Часови у петом 

разреду се реализују у 

учионици, библиотеци 

и парохијској цркви 

(према потреби), а 

лекције записују у 

свесци 

 

моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса 

у току 8. разреда основне школе;  

биће мотивисан да са занимањем 

учествује у часовима верске наставе 

нарочито због међупредметног 

повезивања. 

 



2. РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

- Религија и култура старог 

света 

- Човек тражи Бога 

Користећи мапе и 

Библијски атлас, 

наставик усменим 

путем објашњава 

почетке 

цивилизације, 

културу и религију 

старог света 

стећи ће знање о религији и култури 

старог света, уочи да постоје (и да су 

постојали) различити религијски 

системи (политеистички и 

монотеистички), моћи ће да објасни 

појмове политеизам и монотеизам, 

Месопотамија и да каже из ког језика 

ови појмови потичу. 

3. ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ 

БИБЛИЈЕ 

- Божје Откровење 

- Свето Писмо 

Наставник ученицима 

показује Свето Писмо 

(на српском и 

хебрејском језику). 

Путем асоцијације 

ученици самостално 

долазе до закључка 

шта значи реч Библија 

(асоцијација на 

библиотеку) и даље 

сами закључују да 

Библија није једна већ 

скуп књига. 

Најважније појмове 

обавезно записују.  

стећи знање о Светом Писму (тј. 

Библији), знаће да објасни из којих 

делова се састоји Свето Писмо, 

колико књига има, шта значи реч 

Библија  

4. СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА 

- Стварање света 

- Стварање човека 

- Прародитељски грех 

- Човек изван рајског врта 

Наставник са 

ученицима чита причу 

из Светог писма (о 

стварању човека и 

изгубљеном рају) и 

кроз разговор је 

тумаче. 

Моћи ће да протумаче библијску 

повест о стварању света и 

изгубљеном рају са којима су се 

упознали у претходним разредима. 

5. СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

- Аврам и Божји позив 

- Исак и његови синови 

Наставник усмено 

ученицима прича 

старозаветне приче о 

Авраму, Исаку, 

Моћи ће са разумевањем да 

препричају и протумаче старозаветне 

приче о Авраму, Исаку, Јосифу и 

Мојсију. Моћи ће да објасне појам 



- Праведни Јосиф 

- Мојсије 

- Пасха 

Јакову, Јосифу и 

Мојсију. Такође 

ученици стичу знање 

о овим темема на 

аудио визуелни 

начин (гледајући 

екранизоване 

библијске приче – 

“Јосиф и шарени 

капут”, ) 

Пасхе (и да тај појам повежу са 

Васкрсом) 

6. ЗАКОН БОЖЈИ 

- На гори Синају 

- Десет Божјих заповести 

- Закон Божји као педагог за 

Христа 

Наставник усмено 

ученике упознаје са 

примањем Божјих 

заповети,  а потом 

ученици читају 

заповести из Светог 

Писма. Наставник 

подстиче ученике да 

свако од њих 

самостално дође до 

објашњења појединих 

заповести и да то 

повежу са својим 

личним искуством. 

Ученици своје знање  

о теми употпуњују 

гледајући са 

наставником филм 

“Десет Божјих 

заповести.” 

моћи ће да препричају библијску причу 

о Мојсију, знаће на објасне и наброје 

Десет Божјих заповести, моћи ће да уоче 

зашто су људима дате заповести, моћи 

ће да уоче разлику између испуњавања и 

неиспуњавања заповести, урадиће пано 

на ту тему. 

7. МЕСИЈАНСКА НАДА 

- Земља меда и млека 

- Цар Давид 

Наставник усмено кроз 

разговор објашњава 

појам – Земља меда и 

млека (Обећана 

земља). Усмено 

Моћи ће да препричају и протумаче 

библијску повест о Давиду и Соломону. 

Знаће да објасне појам “Псалми” и да 

наведу неке од музичких инструмената 

Блиског истока. Моћи ће да објасне 



- Соломон и јерусалимски храм 

- Псалми Давидови 

- Старозаветни пророци 

- Месијанска нада 

објашњава појам 

псалми и са ученицима 

чита поједине псалме 

из Старог завета. 

Ученици преслушавају 

поједине псалме 

(црквено певање) и 

читају мудросну 

старозаветну 

књижевност. 

појам Месија и да то повежу са Христом. 

Моћи ће да објасне појам “храм.” Стећи 

ће основно знање о старозавеној 

мудросној књижевности (Приче 

Соломонове). 

 

 

Руски језик-5.разред 

Годишњи фонд часова: 72  

Недељни фонд часова: 2 

Циљ учења: да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења 

страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Привет и знакомство 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ И ДРУГИМА 

Привет! Меня зовут Мария. Как тебя зовут? 

Я - Ирина. 

Можно просто Ира. Мне 12 лет. 

Здравствуйте, Иван Владимирович. Добрый 

день, ребята! Как дела? 

Сколько тебе лет? Я из России, из Москвы. 

Ты откуда? 

Я живу в Воронеже. Я живу в городе Ниш. 

На како улице ты живёшь? Я живу на улице 

Стављање акцента  на спонтану 
комуникацију. 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова који се 
односе на поздрављање и 

представљање (дијалози, 

наративни текстови, формулари 
и сл.); реаговање на усмени или 

писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака и сл.) и 
иницирање и проширивање 

комуникације; усмено и писaно 

давање информација о себи и 

- разуме краће текстове који се 

односе на поздрављање,  

представљање и тражење/давање 

информација личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, 

зна да представи себе и другог користећи једноставна 

језичка средства; 

- постави и одговори на 

једноставнија питања личне 



Гагарина, дом 12, квартира 14. Это на каком 

этаже? На втором. Дай мне, пожалуйста, 

свой номер телефона. У тебя есть имейл 

(адрес электронной почты)? Это мои 

родители. Мою маму зовут Вера, папу - 

Николай. Я родился/родилась 15 мая. Когда 

у тебя день рождения? Я занимаюсь 

спортом, тренируюсь три раза в неделю. 

Презент повратних глагола: заниматься, 

тренироваться. 

Презент глагола жить. Конструкције за 

изражавање посесивности: у+ ген. личних 

заменица и именица (у меня, у тебя, у неё, у 

него у нас, у вас, у них; у Ивана, у Ирины). 

(Интер)културни садржаји: устаљена 

правила учтивости; имен , адреса; формално 

и неформално представљање;мродбински 

односи; 

тражење и давање информација 
о другима (подаци о личности, 

приватним и школским 

активностима, друштвеним 

улогама, навикама и сл.). 

природе; 

- у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима; 

 

2. 

Просьба, извинение, 

благодарность 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Тебе помочь? Нет, спасибо. Да, пожалуйста. 

Что тебе нужно? Тебе нужна ручка? Ты 

хочешь апельсин? 

Передай, пожалуйста, соль. Конечно, вот 

она. Спасибо огромное. Не за что. Ничего. 

Дай мне, пожалуйста, 

ручку. Можно? Конечно, пожалуйста, вот 

она. К сожалению, ручка мне нужна. 

Извини(те), можно вопрос? 

Заповедни начин. 

Садашње време глагола хотеть. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних исказа без упитне 

речи.. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације. 

- Сви садржаји језичке 

структуре (граматика) уводе се 

индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом и 

без детаљних граматичких 

објашњења, а њихово 

познавање се вреднује и 

оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном 

контексту; 

- са циљем да се унапреди 

квалитет и обим језичког 

материјала, настава се заснива 

на социјалној интеракцији у 

учионици и ван ње, и спроводи 

се путем групног или 

индивидуалног решавања 

проблема, као и решавањем 

мање или више сложених 

задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем. 

 

- затражи и пружи кратко обавештење; 

- захвали и извини се на једноставан начин; 

- саопшти кратку поруку 

(телефонски разговор, дијалог 

уживо, СМС, писмо, имејл) којом се захваљује; 

 

 



 

 

 

 

3. 

Понимание и передача информации 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

 

 

Закрой глаза. Угадай, кто говорит. Пропусти 

один ход. 

Иди два хода вперёд/назад. Возьми яблоко, 

нарежь его на ломтики. Налей воду в 

кастрюлю. Свари пельмени. 

Заповедни начин. 

(Интер)културни садржаји: 

традиционалне/омиљене врсте јела 

(пельмени, блины, борщ...).. 

 

- Комуникативно-интерактивни 

приступ у настави страних 

језика укључује и следеће: 

- усвајање језичког садржаја 

кроз циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном 

чину; 

- поимање програма као скупа 

динамичних, заједнички 

припремљених и прилагођених 

задатака и активности; 

- разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног 

живота (правила игре, рецепт за 

припремање неког јела и сл.) савизуелном подршком без 

ње; 

- да једноставна упутства (нпр. 

може да опише како се нешто 

користи/прави, напише рецепт и 

сл.); 

4. 

Поздравления с праздником и днем 

рождения 

ОПИСИВАЊЕ И ЧЕСТИТАЊЕ 

ПРАЗНИКА, РОЂЕНДАНА И 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА, ЧЕСТИТАЊЕ 

НА УСПЕХУ И ИЗРАЖАВАЊЕ 

ЖАЉЕЊА 

Поздравляю тебя с днём рождения! Желаю 

всего амого лучшего! С Новым годом! С 

Рождеством С Днём Учителя! С Восьмым 

марта! Счастливо!Желаю тебе/вам всего 

хорошего: здоровья, счастья, успеха. 

Тебе/вам тоже всего хорошего. Поздравляю 

с успехом! С приездом! Добро пожаловать! 

С Днём ангела! Хочу пожелать тебе всего 

самого-самого лучшего! 

Садашње и прошло време. 

Глаголи хотеть, желать/пожелать кому что, 

поздравить (кого с чем). 

         (Интер)културни садржаји: значајни 

празници и догађаји и начин 

обележавања/прославе; честитање. 

 

- Наставник треба да омогући 

приступ новим идејама и 

њихово прихватање, као и 

креирање нових идеја; 

- ученици се посматрају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину; 

- разуме честитку и одговори на 

њу; 

- упути пригодну честитку; 

- разуме и, примењујући једноставнија језичка средства, 

опише начин прославе рођендана, празника и важних 

догађаја; 

5. 

Описание происходящих событий в 

действительности 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ  

Я живу на втором этаже. Ты живёшь в 

одноэтажном или многоэтажном доме. У 

меня брат и сестра. Они не ходят в школу. 

Что ты делаешь по воскресеньям? Во 

сколько ты ложишься  спать вечером? У 

него в комнате беспорядок. Они сейчас 

завтракают. Что ты обычно ешь на завтрак? 

Обычно я в школу я езжу на автобусе. 

Каждый день я хожу на тренировки по 

 

Договори у разреду и мини-

пројекти. 

Слушање и читање описа и 
размењивање исказа у вези са 

сталним, уобичајеним и 

тренутним догађајима/ 
активностима и способностима, 

размењивање исказа у вези с 

личним искуствима, 
догађајима, активностима, 

способностима и особеностима 

- разуме једноставније текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње и способности; 

- размени информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје/активности и 

способности користећи неколико 



баскетболу. После школы я гуляю с собакой. 

Я хорошо знаю математику. Папа стоит в 

пробке. Я хорошо плаваю. Моя маленькая 

сестрёнка ещё не ходит. Мы едем на 

эксурсию! Не могу дождаться! Я леплю 

снеговика! 

Глаголи кретања (садашње време): 

идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать, 

плыть/плавать. 

Прилози за време: утром, днём, вечером, 

весной, осенью. 

Садашње време глагола есть и пить. 

(Интер)културни садржаји: породични 

живот; живот у школи - наставне и 

ваннаставне активности; 

распусти и путовања. 

у садашњости.  везаних исказа 

 

6. 

Описание происходящих событий в 

прошлом 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

СПОСОБНОСТИ У ПРОШЛОСТИ 

Где ты был в прошлую среду в пять часов? 

Я был дома. 

Ты смотрела вчера фильм? Во сколько 

начался фильм? 

Я не смотрел телевизор вчера. Как ты 

провёл свои летние каникулы? Ты ездил к 

бабушке? По телевизору показывали мой 

любимый сериал. В пять лет я умел плавать. 

Прошло време фреквентних повратних и 

неповратних глагола. 

Прилози за време: вчера, сегодня, утром, 

вечером, ночью... 

Глаголи кретања (прошло време): 

идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать, 

плыть/плавать. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: историјски 

догађаји и открића; важније личности из 

прошлости.  

 

Вежбе писања и усменог 

изражавања  уз помоћ којих 
ученик се осопособљава да 

опише догађај у прошлости, 

уради биографију личности, 
разликује тренутну и трајну 

радњу  у прошлости, разуме 

текстове у којима се описују 
догађаји, искуства и 

способности у прошлости. 

 

 

разуме краће текстове у којима се описују догађаји и 

способности у прошлости; 

- размени информације у вези са 

догађајима и способностима у 

прошлости; 

- опише у неколико краћих, 

везаних исказа догађај у прошлости; 

- опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл.; 

 

7. 

Выражение желаний и планов на 

будущее 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, ПЛАНОВА И 

НАМЕРА 

Кем ты станешь? Я стану лётчиком. А ты 

кем хочешь стать? Я хочу стать 

учительницей. Мой брат хочет быть 

программистом. Сегодня вечером мои 

родители идут в гости. После обеда я делаю 

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова у вези са жељама, 

плановима и намерама; усмено 

- разуме жеље планове и намере и реагује на њих; 

- размени једноставне исказе у 

вези са својим и туђим жељама, 

плановима и намерама; 

- саопшти шта он/она или неко 

други жели, планира, намерава; 



домашнее задание. Завтра мы идём к 

бабушке в гости. 

Будуће време глагола быть и стать. 

Конструкције стать,быть + инстр. 

Садашње време у значењу будућег. 

(Интер)културни садржаји: свакодневни 

живот и разонода; породични односи. 

и писано договарање о жељама, 

плановима и намерама. 

- разуме и реагује на свакодневне 

изразе у вези са непосредним и 

конкретним потребама, осетима и осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима 

8.  

Выражение чувств и потребностей 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Мне холодно. Мне жарко. Мне хочется 

есть/пить. 

Надень куртку! Сними капюшон! У меня 

болит зуб. Налей мне воды, 

пожалуйста!Сделай мне  бутерброд, 

пожалуйста, так есть хочется! 

Безличне реченице. Глагол хотеть. 

Глагол хотеться (безлична употреба: мне 

хочется). 

Заповедни начин глагола есть и пить. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји:  

мимика и гестикулација; употреба 

емотикона. 

 

Ученици се уз помоћ 

наставника оспособљавају да 

изразе своје жеље, 
интересовања, потребе, да 

питају за савет и дају савет 

Усмено и писано договарање у 
вези са задовољавањем жеља и 

потреба;  

- разуме једноставнија питања  

- разуме и реагује на свакодневне 

изразе у вези са непосредним и 

конкретним потребама, осетима и осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

 

9. 

Выражение местонахождения в 

пространстве  
ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И ВЕЛИЧИНА  

Где книжный магазин? Рядом с нашей 

школой. Где окно? На стене. Где рюкзак? 

Под столом. Где картина? Над доской. Слева 

от шкафа - доска. Мой дом двухэтажный. 

Моя кватора трехкомнатная. Моя комната 

небольшая. Слева от двери, у окна, стоит 

письменный стол. Посередине комнаты 

маленький диван со столиком. В углу стоит 

моя кровать. Под моим окном растёт 

большая липа. У моего дедушки в деревне 

красивая изба. Его изба больше избы его 

брата. 

Генитив, инструментал, локатив с 

предлозима. 

Компаративи больше, меньше. 

Слагање придева с именицама. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; 

типичан изглед школског и стамбеног 

простора; руска сеоска кућа; природа. 

 

Слушање и читање краћих 

текстова у вези са 

специфичнијим просторним 

односима и величинама; 

усмено и писано размењивање 

информација у вези са 

просторним односима и 

величинама; усмено и писано 

описивање просторних односа 

и величина. 

 

- разуме једноставнија питања и 

одговори на њих; 

- разуме обавештења о простору и величинама; 

- опише специфичније просторне 

односе и величине једноставним, 

 

везаним исказима; 

 



10. 

Выражение времен года и атмосферных 

перемен 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА (хронолошког 

и метеоролошког) 

Который час? Сколько времени? Когда 

начинается первый урок? В полдевятого. 

Когда у тебя тренировки по плаванию? По 

понедельникам и четвергам. Во сколько? В 

котором часу? В пять часов. Я родилась 

шестого февраля. Какая погода? Холодно. 

Снег идёт. Жарко и душно на улице. Какое 

сегодня число? Первое апреля. Какого числа 

начинается чемпионат по футболу? 

Двадцатого апреля. 

Основни бројеви до 1000. 

Облици час, часа, часов уз основне бројеве. 

Редни бројеви до 100. 

Слагање редног броја с именицом у роду, 

броју и падежу (двадцатое апреля, 

двадцатого апреля). 

Безличне реченице с предикативима (мне 

жарко, на улице холодно). 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

Упитне заменице и прилози. 

(Интер)културни садржаји: климатски 

услови; разлика у часовној зони. 

Оспособљавање ученика да се 
изрази о кретању, пита за пут, 

превозно средство, да  именује 

места у граду и превозна 
средства, да има изграђен став 

толеранције према 

припадницима других народа, 

да разуме и упути молбе и 

захтеве 

 

- разуме, тражи и даје једноставнија обавештења о 

хронолошком времену и метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном контексту; 

- опише дневни/недељни распоред активности; 

- опише метеоролошке прилике и климатске услове. 

11. 

Выражение отрицания, обязаности и 

правил 

ИЗРИЦАЊЕ  ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

На уроке нельзя разговаривать. На уроке 

можно задавать вопросы. 

Сегодня я должен/должна заниматься. Мне 

нужно прочитать книгу до четверга. Собаку 

надо кормить каждый день. Извините, 

можно войти? Да, можно. Нет, нельзя. 

Курить запрещено! Запрещено кормить 

животных! 

Безличне реченице с предикативима: надо, 

нельзя, нужно, можно. 

Датив личних заменица и именица. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: понашање на 

јавним местима; значење знакова и симбола. 

Слушање и читање исказа у 

вези са забранама, правилима 

понашања и обавезама; 

постављање питања у вези са 

забранама, правилима 

понашања и обавезама и 

одговарање на њих; усмено и 

писано саопштавање забрана, 

правила понашања и обавеза 

(нпр. креирање постера са 

правилима понашања, списка 

обавеза и сл.). 

 

 

 

 

- разуме и реагује на једноставније забране, своје и туђе 

обавезе; 

- размени једноставније 

информације које се односе на 

забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту (у 

превозном средству, спортском 

центру, биоскопу, зоолошком врту и сл.) као и на своје и 

туђе 

обавезе; 

- представи правила понашања, 

забране и листу својих и туђих 

обавеза користећи одговарајућа 

језичка средства; 

 

12. 

Выражение принадлежности 

исобственности 

У меня есть собака. Мою собаку зовут 

Бобик. У меня нет мобильника. У кого есть 

сестра/брат? Это твоя собака? Нет, не моя. 

 

- Вежбе усвајања уобичајених  
израза у вези са припадањем, 

поседовањем и реакција на 

 разуме и формулише 

једноставније изразе који се односе на поседовање и 

припадност; 

- пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто; 



ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Это собака моего друга. Да, моя. У них в 

голове только компьютеры. Это дом 

бабушки. 

Конструкције за изражавање посесивности: 

у+ ген. личних заменица и именица (у меня, 

у мамы); именица 

+ именица у генитиву (дом папы). 

Општа негација (нет и не). 

Посебна негација (Не моя собака). 

Присвојне заменице. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи; 

однос према својој и туђој имовини. 

њих. 
 

 

13. 

Выражение заинтересованности, 

нравится и не нравится 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

У тебя есть хобби? Какое у тебя хобби? Я 

интересуюсь моделированием. Делаю 

макеты ракет и космических кораблей. Я 

ращу кактусы. Я интересуюсь плаванием. 

Умею плавать брассом и на спине. Мне не 

нравястя зимние виды спорта. Люблю 

кататься на санках. Не люблю кататься на 

лыжах. Мой любимый спорт - теннис. Мне 

интересно смотреть теннис. Чем ты 

интересуешься? Дети, сколько вас любит 

играть в футбол? Сколько в баскетбол? 

Глаголи заниматься, интересоваться чем. 

Безлична употреба глагола нравиться. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: интересовања, 

хобији, 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у вези 

са нечијим интересовањима, 

хобијима и стварима које 

воли/не воли, које му/joj се 

свиђају/не свиђају; 

размена информација о својим 

и туђим интересовањима, 

хобијима, допадању и 

недопадању 

(телефонски разговор, интервју, 

обичан разговор са 

пријатељима у школи и сл.); 

усмено и писано описивање 

интересовања, допадања и 

недопадања (писање имејла о 

личним интересовањима, 

хобијима, 

 

- разуме и реагује на једноставније исказе који се односе 

на описивање интересовања, хобија и изражавање 

допадања и 

недопадања; 

- опише своја и туђа интересовањам и хобије и изрази 

допадање и недопадање уз једноставно образложење; 

14. 

Собственное мышление  

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

Что ты думаешь на эту тему? Пожалуйста, 

расскажи мне об этой книге! Она 

интересная? Да, мне книга очень 

понравилась. Нет, не интересная. Довольно 

скучная. Да, я согласен/согласна. Нет, не 

согласен/согласна. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у вези 

са тражењем мишљења и 

изражавањем 

слагања/неслагања; усмено и 

писано тражење мишљења и 

- разуме и формулише једноставније исказе којима се 

тражи мишљење, изражава слагање/неслагање; 

 

 



Кратки облици придева 

согласен/согласна/согласны. 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у комуникацији. 

изражавање слагања и 

неслагања. 

 

15. 

Количество, числительные и цены 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Сколько мальчиков, сколько девочек в 

классе? В классе 12 мальчиков и 15 девочек. 

Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Который час? 

Пять часове две минуты У нас в школе есть 

гардероб. У Виктора не т собаки. Есть 

молоко в холодильнике? Нет, молока нет, но 

кефир есть. Сколько стоит клубника? 150 

рублей за килограмм. Список покупок 

продуктов: килограмм муки, два 

килограмма сахара, 300 грамм ветчины, 200 

грамм сыра, 2 пакета молока. Мне, 

пожалуйста, борщ и котлету. А мне суп и 

макароны с сыром. Пожалуйста, я хочу 

заказать кофе и апельсиновый сок. А мне, 

пожалуйста, компот.Сколько с нас? С вас 

300 рублей. 

Упитне заменице и прилози. 

Основни бројеви до 1000. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

Императив фреквентних глагола. 

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење; 

локалне мерне јединице, намирнице и јела. 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова који 

говоре о количини нечега; 

постављање питања у вези с 

количином и одговарање на 

њих, усмено и писано; 

слушање и читање текстова на 

теме поруџбине у ресторану, 

куповине, играње улога (у 

ресторану, у продавници, у 

кухињи …); писање списка за 

куповину; записивање и 

рачунање цена. 

 

- разуме једноставније изразе који се односе на 

количину нечега; 

- пита и каже колико нечега 

има/нема, користећи једноставија 

језичка средства; 

- на једноставан начин затражи 

артикле у продавници 

једноставним изразима за 

количину, наручи јело и/или пиће у ресторану и 

пита/каже/израчуна колико нешто кошта; 

- састави списак за куповину - 

намирнице и количина намирница 

- изрази количину у мерама  

 

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК , 5. Разред 

Годишњи фонд часова: 72  

Недељни фонд часова: 2 

Циљ учења: да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења 

страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

 

 



Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1.Unité 0  

Destination       français 

 

Представљање и 

поздрављање ; тражење и 

давање информација 

личне природе (име, 

презиме....). 

Ученици у усменоји писаној 

комуникацији уче и увежбавају 

 
- Изразе и речи које се односе на 

поздрављање и представљање;  

језичке структуре  

C`est, ce sont;  Qui c`est? Il/Elleest 

- представљање , поздрављање и 

захваљивање : Bonjour, au revoir, ça 

va, merci... 

- Изговор гласова – дифтонзи ( oi, au , 

ou, ai ) 

 

Стављање акцента  на 

спонтану комуникацију. 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

који се односе на 

поздрављање и 

представљање (дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл.); 

реаговање на усмени или 

писани импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и 

иницирање и проширивање 

комуникације; усмено и 

писaно давање 

информација о себи и 

тражење и давање 

информација о другима 

(подаци о личности, 

приватним и школским 

активностима, друштвеним 

улогама, навикама и сл.). 

препознају и именују основне појмове који се 

односе на тему;  

-  разумеју дијалоге који се односе на 

поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне природе;  

- именују државе и градове у којима се говори 

француски језик и користе појам Франкофонија 

- поздраве и отпоздраве 

-  представе себе  користећи једноставна језичка     

средства;  

- изговоре алфабет 

- спелују речи 

- разумеју кратак текст на тему представљања 

-препознају и именују градове и државе у 

целом свету у којима се говори француски језик 

 

2. 

Unité 1  

Aucollège 

 

Поздрављање и 

представљање; 

Изразе и речи које се односе на тему; 

језичке структуре Qui c`est? C`est / Il 

est, Elle est 

- Презент глаголапрве групе у свим 

лицима   les verbes en –er ( je joue, tu 

joues, il joue, nous jouons, vous jouez, ils 

jouent) 

- Одређени члан le , la, les 

- Неодређени члан: un, une , des 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са нечијим 

интересовањима, хобијима 

и стварима које воли/не 

воли, које му/joj се 

свиђају/не свиђају; 

размена информација о 

својим и туђим 

 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 

- разумеју једностване текстове који се 
односе на представљање других; 

- представе друге једноставним језичким 
средствима; 

- размењују једноставне информације личне 
природе (број телефона и сл.) 



изражавање допадања и 

недопадања. 

 

- Личне земенице – субекат 

- Изговор гласова  / s / , / z/ 

- Род и број именица  un livre/des 

livres 

- Елизија 

C`est +article + nom 

C`est Alex, c`est un élève, il a douze ans.   
C`est Olive, c`est une élève, elle a douza 
ans. 

 

интересовањима, хобијима, 

допадању и недопадању 

(телефонски разговор, 

интервју, обичан разговор 

са пријатељима у школи и 

сл.); усмено и писано 

описивање интересовања, 

допадања и недопадања 

(писање имејла о личним 

интересовањима, хобијима, 

 

 

 

 

- разумеју и формулишу кратке исказе којима 
се изражава мишљење, 
допадање/недопадање; 

- разумеју једноставне текстове који се 
односе на школске предмете  

-     препознају и  именују дане у недељи 

-  опишу неки важнији догађај у земљама 

циљане   културе 

3. Unité 2 

Joyeuxanniversaire 

 

 

Прихватање или одбијање 

позива; 

исказивање датума; 

описивање особа.  

 

-- Изразе и речи које се односе на 

тему 

- Вокабулар на тему   la date, le jour: 

On est quel jour aujourd`hui? On est 

quelle date aujourd` hui? 

- Сажети  члан са предлогом à  (Tu vas 

à la fête?  Il va au cinéma?) 

- Упитни облик : Est-ceque 

- Негација ne......pas  Je ne suis pas 

libre, il ne peut pas venir, nous n`aimons 

pas chanter, vous n`aimez pas le gym?) 

- Изговор отворених и затворених  и 

вокала 

- описивање друге особе 

Наставниктребадаомогући

приступновимидејамаињих

овоприхватање, 

каоикреирањеновихидеја; 

-oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи 

ca тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op 

,извpшaвaьe пpoчитaниx 

yпyтcтaвa и нapeд6и 

 

- препознају и именују појмове којио се односе 

на тему 

- разумеју једноставне предлоге и реагују на 

њих 

- упуте једноставне предлоге 

- пруже одговарајући изговор или оправдање 

. поставе и одговоре на једноставна питања 

личне природе  ( број телефона, адреса) 

- разумеју једноставни опис људи 

- описују људе једноставним језичким 

средствима 

- именују  бројеве од 50 до 100 

- именују месеце у години  



- употеба глагола avoir/ être/ aller 

J`ai , tu as , il a, nous avons , vous avez, 

ils ont 

Je suis , tu es, il est , nous sommes, vous 

êtes, ils sont 

Je vais, tu vas , il va, nous allons, vous 

allez , ils vont 

 

- разумеју и направе кратку презентацију н тему 

- препознају ,именују и опишу  познате личности 

у земљама циљане културе 

- препознају и именују празнике у земљама 

циљане културе (Дан комшија 23.маја...) 

 

4. Unité 3  

Fêtesdefamille 

 

Представљање; 

исказивање жеља, 

допадања /недопадања; 

описивање предмета 

Изразе и речи које се односе на тему: 

породица, празници и гардероба: 

Faire la liste des vêtements pour le Noël: 

la robe, la chemise, la veste, le 

pnatalon... 

- Исказивање шта воле / не воле: 

J`aime, je n`aime pas, j`adore, je déteste 

- Пприлоге за количину: peude. 

beaucoupde , tropde 

- Постављање питања помоћу упитних 

речи : qui , où, quand, combien, 

comment 

- Вођење дијалога на тему: qu`est-ce 

que tu mets aujourd`hui? Quels sont les 

fêtes dans ta famille?Où allez-vous pour 

le Noël? 

- употребу присвојних придева C`est 

moi, c`est ma mère, et toi, qui c`est sur 

la photo? Ton frère? c`est son chien. 

- futur proche – aller + infinitif ( блиско 

будуће време ) Je vais avoir beaucoup 

de cadeaux,  Nous allons faire du ski,   

Mes copains de Marseille vont venir... 

 

 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова у вези са жељама, 

плановима и намерама; 

усмено и писано 

договарање о жељама, 

плановима и намерама 

- препознају речи којима се именују чланови 

породице и именују их; 

- разумеју краће текстове који се односе на 

представљање других (чланови породице);  

- представе друге (чланове продице) 

једноставним језичким средствима; 

- размењују једноставне информације личне 

природе;  

- разумеју и размењују једноставне исказе у 

вези са жељама, допадањем/недопадањем; 

саопште шта желе, воле/не воле; 

- разумеју једноставан опис предмета; 

- описују предмете једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју презентацију на тему 

- разумеју једноставне текстове који се односе 

на тему празника и   Божића 

- описују начин прославе празника и Божића 

једноставним језичким средствима 



 

5. Loisirsjeunes 

 

Исказивање нтересовања 

(хобија, активности у 

слободно време и сл.); 

исказивање способности у 

садашњости; изрицање 

дозвола; разумевање и 

давање савета и упутстава 

 

 

 

Изразе и речи које се односе на тему; 

језичке структуре fairede + activité; 

ilfaut + infinitif; jouerde / à 

Je fais du basket. Tu fais de la natation, 

On fait des claquettes. Elles font de la 

voile. 

- Употребу неправилних глаголa  

-  Употтребу императива:  Lève le bras 

gauche!, Prends la balle! Partez!   

Courez vers le mur! 

- Употребу прилога за место: dans, sur, 

sous, devant… 

- Ред речи у реченици 

- Изговор назала 

-  Изражавање узрока Pourquoi / parce 

que: 

Pourquoi il a mal au ventre? Parce qu`il 

mange trop. Pourquoi il est gros?Parce 

qu`il ne fait pas de sport. 

- Вођење дијалога на тему : Où est-ce 

que tu as mal? 

 

Договори у разреду и 

мини-пројекти. 

Слушање и читање описа и 

размењивање исказа у вези 

са сталним, уобичајеним и 

тренутним догађајима/ 

активностима и 

способностима, 

размењивање исказа у вези 

с личним искуствима, 

догађајима, активностима, 

способностима и 

особеностима у 

садашњости. 

препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

-разумеју једноставније текстове у којима се 

описују интересовања и способности у 

садашњости; 

- размене информације које се односе на дате 

комуникативне ситуације; 

- опишу интересовања и способности у 

садашњости користећи једноставна језичка 

средства;  

- разумеју и реагују на једноставније 

информације које се односе на дозволе;  

- размењују једноставне информације које се 

односе на дозволе;  

-разумеју и следе једноставнија  упутства и 

савете у вези са уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

- дају једноставна упутства и савете; 

- разумеју и поштују правила понашања. 

- опишу најпопуларније спортске догађаје у 

Француској ( Ролан Гарос) 

 

 

 

6.  

La ville 

 

 

Изразе и речи које се односе на тему 

превозних средстава : à / en + 

transport 

Je vais au parc en bus. Il va à l`école à 

pied.  Nous allons à la mer en avion. 

-  Изражавање на тему града: Qu`est-

ce qu`il y a dans ton quartier?  

- Разговор о сналажењу у граду уз 

давање инструкција : S`il te plait, pour 

 

 

 
 

-Оспособљавањеученикада 

питазапут,  

даименујеместауградуипре

вознасредства 

-

усменоиписаноразмењива

њеинформацијаувезисапро

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумејуједноставнија питања која се односе 

на исказивање просторних односа (сналажење у 

простору) и одговоре на њих; 

- разумеју обавештења о просторним односима; 

- опише специфичније просторне 

односеједноставним, везаним исказима; 



Исказивање просторних 

односа; описивање 

предмета и места.  

 

 

aller au .... Vous pouvez m`indiquer  où 

se trouve....? Excusez –moi , quiel est le 

chemin pour alleer à...? 

- Употребу предлога за место :dans, 

sur, sous, entre, devant/derrière 

- употребу неправилног глагола 

prendre: je prends, tu prends, il/elle 

prend, nous prenons , vous prenez, ils 

prennent 

- Вођење дијалога на тему: Qu`est-ce 

qu`il y a dans ton quartier? Il y a des 

boulangeries, des parcs, des 

supermarchés. Il n`y a pas de cinéma...  

- Редне бројеве 

 Premier, deuxième, troisième, 

quatrième, cinquiième, sixiè 

me... Lucie habite au 2e étage. Les 

Duponts habitent au 5e étage... 

сторнимодносима 

-oдгoвapaњe на jeднocтaвнa 

питaњa y вeзи ca тeкcтoм, 

тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op 

,извpшaвaьe пpoчитaниx 

yпyтcтaвa и нapeд6и 

- разумеју једноставан опис предмета (превозна 

средства) и места (улице у граду и сл); 

- описују предмете и места једноставним 

језичким средствима; 

- именују градове у којима се француски језик 

говори као матерњи; 

- уоче сличности и разлике у правилима 

понашања на јавним местима (на базену, у 

ресторану, у школи и сл.) у земљама циљне 

културе и код нас. 

 

7. Unité 6 

Une heure dans le monde 

 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролшког); 

исказивање жеља; 

представљање.  

 

 

Изразе и речи које се односе на тему; 

језичке структуре: Quelleheureest-il? 

Queltempsfait-il? 

- Разговор на тему: Queltempsfait-il? Il 

fait beau, il fait mauvais, il pleut, il 

neige, le soleil brille…quelles sont les 

saisons? 

- Употребу неправилних глагола 

-прављење распореда дневних 

активности:  à 

7hjeprendsmadoucheetjem`habille, à 

7.20h je prends mon petit- déjeuner, à 

7.45 je pars en cours de la danse... 

 

- Слушање и читање описа 

и размењивање исказа у 

вези са изражавањем 

времена и временских 

прилика, употреба 

професија у мушком и 

женском; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи 

ca тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op 

,извpшaвaьe пpoчитaниx 

yпyтcтaвa и нapeд6и 

. препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју, траже и дају једноставнија 

обавештења о хронолошком времену (сати, 

годишња доба) и метеоролошким приликама; 

опишу метеоролошке прилике једноставним 

језичким средствима;  

- разумеју и размењују једноставне исказе који 

се односе на изражавање жеља;  

- разумеју краће текстове који се односе на 

представљање (националности) и размењују 

информације једноставним језичким 

средствима; 



- Ред речи у реченици  sujet, verbe,... 

- употребу предлога зе место испред 

држава, градова: 

JesuisenFrance.- LaFrance.  

Tu es au Congo. – L e Congo 

Il est aux Comores . – Les Comores 

- Изговор вокала и полувокала /œ/ , / 

ø/ 

- Различите технике читања 

- употребу професија у мушком и 

женском роду: 

 Il est journaliste / elle est journaliste 

Il est coiffeur / elle est coiffeuse 

Il est avocat / elle est avocate... 

-уочавају сличности и разлике у начину 

провођења времена у земљама циљне културе 

и код нас 

 

 

 

 
 

ХОР И ОРКЕСТАР - СНА 
 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 



1. ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

Музика свих епоха и жанрова у 

корелацији са другим 

наставним предметима 

(историја, физика, математика, 

географија,...) 

Стицање знања о 

музици свих епоха и 

музичких жанрова 

кроз повезивање 

теоријских знања са 

извођењем и 

слушањем музике. 

– повеже различите видове  

музичког изражавања са 

друштвено- историјским 

амбијентом у коме сунастали; 

– уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштвау 

роматизму, импресионизму и 

савременом добу; 

– препознаје националне игре у 

делима уметничке музике; 

 -наведе изражајна средстава музичке 

уметности; 

–  -идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника свих епоха 

различитих музичких жанрова. 

идентификује елементе музике 

ранијих епоха као инспирацију  у 

музици савременог доба; 

– објасни како је музика повезана 

са другим уметностима и 

областима ван уметности (музика 

и религија; технологија 

записивања, штампања нота; 

извођачке и техничкемогућности 

инструмената; 

– се понаша у складу са 

правилима музичког 

бонтонау различитим 

музичкимприликама; 



– критички просуђује утицај музике 

наздравље; 

 

 

 

 

2. МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Инструменти симфонијског 

оркестра свих група али и 

традиционални народни 

инструменти нашег и других 

народа. 

Информације о 

музичким 

инструментима 

проистичу 

непосредно из 

историјског и 

стваралачког 

контекста. 

Инструменти се 

обрађују кроз 

одговарајуће слушне 

примере који на 

упечатљив начин 

презентују њихове 

основне 

карактеристике. 

Акценат је на начину 

добијања тона, 

тонској боји, 

изражајним и 

техничким 

могућностима и 

њиховој примени. 

– препозна врсту дувачких 

инструмента по изгледу извуку; 

– опише начин добијања тона код 

дувачких инструмената; 

– препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у 

оквиру датог музичког стила; 

 



Аудитивни и 

визуелни приказ 

инструмената кроз 

основне 

информације 

предвиђене 

наставним 

садржајем. 

До знања ученици 

треба да дођу 

непосредним 

искуством помоћу 

слушања и опажања 

а не набрајањем или 

меморисањем 

података. 

 

3. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Слушање уметничке, народне 

(традиционалне), забавне 

музике. Сви жанрови. 

Елементи музичке 

изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање световне и духовне 

музике свих епоха(и 

савременог доба). 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и 

Потребна су јасна 

упутства на шта 

ученик треба да обрати 

пажњу приликом 

слушања (извођачки 

састав, темпо, како је 

мелодија извајана, 

специфичан ритам,...) 

и све повезати 

теоријским знањем. 

 

– препознаје националне игре у 

делима уметничке музике; 

– наведе изражајна средстава 

музичке уметности 

карактеристична за све историјске 

периоде укључујући и савремено 

доба; 

– разликује музичке форме 

различитих епоха алии 

савременог доба; 

– препознаинструментилигрупуп

ремаврстикомпозицијеу оквиру 

датог музичкогстила; 



инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне народне 

музике 

 -се понаша у складу са 

правилима музичког 

бонтонау различитим 

музичкимприликама; 

–  

 

4. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и из 

нотног текста (солмизацијом) 

самостално и у групи. 

Певање и свирaњe из нотног 

текстa нaрoдних и 

умeтничких композиција 

нaинструмeнтимaOрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима. 

Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном темом. 

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера 

(oдломака/тема) ранијих 

стилова али и савременог 

доба. 

Певање (ако је могуће 

и свирање) 

предложених 

музичких примера 

самостално и у групи. 

Учествовање у 

креирању и 

реализацији школских 

приредби, догађаја и 

пројеката. 

Изражавање музичког 

доживљаја језиком 

других уметности. 

Познавање и 

поштовање правила 

музичког бонтона. 

– изводимузичкепримерекористећиг

лас,покретиинструменте, 

сaмoстaлнo и угрупи; 

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целинакроз пeвaњe, свирaњe 

ипoкрeт; 

– комуницираугрупиимпрoвизуj

ућимањемузичкецелине 

глaсoм, инструмeнтом 

илипoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја ипројеката; 

– изразидоживљајмузикејезикомдру

гихуметности(плес,глума, писана 

или говорна реч, 

ликовнауметност); 

– примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицањау 

комуникацији и 

заједничкоммузицирању; 

– се понаша у складу са 

правилима музичког 



бонтонау различитим 

музичкимприликама; 

 

–  

5. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја свих музичких 

стилова ранијих епоха као и 

савремене музике. 

Израда свих група 

инструмената од доступних 

материјала. 

 

 

Комуницирањ

е у групи 

импрoвизуjућ

и мање  

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнтом 

или  пoкрeтом. 

Учествује у 

креирању и 

реализацији 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката. 

Користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралашттво

. 

 

– комуницира  у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

-користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралашттво. 

 

 



ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
 

Циљ 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. 

Разред: Пети 

Годишњи фонд:36 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

Цртање 

10+2 

 

1.Врсте и својства линија  

2 и 3. Линија као средство за стварање 

различитих квалитета површина  

4 и 5. Естетско процењивање 

6.Однос величина 

7и 8.Лепо писање са калиграфијом 

- објашњавање, 

дискусија, дијалог, 

демонстрација - 

показивање 

основних цртачких 

техника - 

објашњавање и 

упознавање са 

основним ликовним 

елементима - 

индивидуални рад и 

-ствара различите вредности линија и 

површина 

 -опажа ритам линија, боја, облика 

 - опажа квалитете свих ликовних 

елемената: линија, облика, боја; 

- користи различите технике и 

средства и зна њихова визуелна и 

ликовна својства 



9 и 10. Компоновање више римичких 

целина у простору 

11и 12.Естетско процењивање  

 

рад у групама - 

коректуре и естетске 

анализе (заједно са 

ученицима ) - рад по 

природи (моделу ) - 

посете културним 

институцијама 

 -развија моторичке способности и 

навике за лепо писање; 

Сликање  

10+2 

13 и 14. Својства сликарских 

материјала и подлога  

15 и 16.Ритмичко компоновање боја и 

облика  

17 и 18.Коришћење разних материјала 

за компоновање 

19 и 20.Визуелно споразумевање 

21, 22 и 23. Временски и просторни 

низови (цртани филам,стрип) 

24. Сликање,естетско процењивање  

- објашњавање, 

разговор - 

демонстрирање 

осн.сликарских 

техника - показивање 

репродукција познатих 

сликара (чисте и 

замућене боје ) - 

креирање вежби и 

њихова примена - 

коректуре и ест. 

анализе - рад по 

природи и рад из 

маште - посета 

позоришту - кроз 

разговор и 

објашњавање 

упознавање ученика са 

основним вајарским 

материјалима и 

техникама. 

-развија способности за визуелно 

памћење и повезивање опажених 

информација као основе за увођење у 

визуелно мишљење;  

-развија осетљивости за ликовне и 

визуелне вредности, које се стичу у 

настави, апримењују у раду и животу  

-подстиче  интересовања и стварање 

потребе за посећивањем музеја, 

изложби, као и за чување културних 

добара и естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и рад 

Вајање 

10+2 

25- 28.Вајање,врсте вајарског 

материјала 

29 и 30.Везивање тродимензионалних 

облика у простору  

- репродукције 2д и 3д 

уметничких дела и 

уочавање разлика - 

демонстрација рада у 

појединим 

материјалимаглина, 

-опажа боје и  асоцијације у низу 

покретнеслике:боје,мрље,црт 

еже,облике 



31 и 32. Слободно компоновање  

33 и 34.Обликовање употребних 

предмета(ситна пластика,накит) 

35 и 36.Вајање, естетска анализа 

глинамол… - 

индивидуални, рад у 

пару и групи са 

ученицима - рад по 

природи - коректура и 

естетска анализа 

 -ствара различите вредности форме 

(конвексно,конкавно,отворен 

о,затворено)  

- препозна чврсте материјале, меке–

као и ситну пластику. 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 5. РАЗРЕД 

 

НАСТАВНА ТЕМА САДРЖАЈИ НАЧИН И ПОСТУПАК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.Положај и улога 

човека у природи 

 

-основни појмови у 

екологији  

-одрживи развој  

-акције у заштити и 

очувању животне 

средине 

 -квалитетан и здрав 

стил живота 

-фронтални  

-индивидуални  

- групни - рад у пару 

 -практичан рад  

-ПП презентације  

-примена знања  

-посета стручним 

предавњима 

2.  Природна богатства 

(ресурси) и одрживо 

коришћење 

 

-обновљиви и 

необновљиви 

природни ресурси  

- одрживо коришћење 

природних ресурса 

-фронтални  

-индивидуални  

- групни  

-рад у пару  



-практичан рад  

-ПП презентације  

-примена знања  

-посета локалним 

институцијама 

3. Извори и последице 

загађивања животне 

средине 

 

- појам,извори и врсте 

загађивања 

 - глобалне промене и 

глобалне последице 

 - смањење загађења 

од отпада.,рециклажа 

-фронтални  

-индивидуални  

- групни  

-рад у пару  

-практичан рад  

-ПП презентације  

-примена знања  

-примена знања 

-радионице 

4. Биодиверзитет-

биолошка 

разноврсност 

 

-биодиверзитет 

-нестајање врста и 

заштита 

-фронтални  

-индивидуални  

- групни  

-рад у пару  

-практичан рад  

-ПП презентације  

-примена знања  



-примена знања 

-израда паноа 

 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 5.РАЗРЕД 

Српски језик 

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 5.РАЗРЕД 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализа

ције 

1. Врсте речи 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

септембар 

2. Падежи  

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

октобар 

3. Именице и придеви 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

 



4. Правопис 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

5. Заменице и брјеви 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

децембар 

6. Управни говор/књижевни рододви 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

јануар 

7. Глаголи (род, вид, глаголски облици) 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

фебруар 

8. Глаголски облици и инфинитивна и аористна основа 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

март 

9. Прилози и предлози 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

 

10. 
Служба речи (субјекат, предикат, објекат) 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца мај 

11. Прилошке одредбе, апозиција, атрибут 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

ученици 

јуни 



 

Енглески језик  

 

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

 

 

1. My life 

           Мој живот 

 

Изрази и речи које се односе на 

тему; језичке структуре 

WeliveinLondon. Our flat is on the 

third floor. School starts at twenty to 

nine. On Thursdays, I don’t go home 

at half past three. I have a piano 

lesson. My sister doesn’t go to high 

school. He never puts the knives and 

forks in the right place. Do you 

always take the bus to school? What 

time do you get up/go to bed? When 

does summer start in 

Australia?What’s the date today?The 

Present Simple Tense за сталне и 

уобичајене радње, прилози 

учесталости, основни и редни 

бројеви); кратки текстови и 

дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје. 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз. Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa; 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују сталне и уобичајене 

радње/активности; 

- размени једноставне информације које се 

односе на дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене 

радње/активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разуме, тражи и даје једноставнија 

обавештења о хронолошком времену у 

ширем комуникативном контексту; 

- постави и одговори на једноставнија 

питања личне природе. 



динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

 

 

2. Holidays 

 

Распусти 

 

Изрази и речи које се односе на 

тему; језичке структуре 

Iwasillyesterday. She wasn’t on 

holiday last week. Were they at a 

theme park?No, they weren’t./Yes, 

they were. (The Past Simple Tense 

глагола to be). We travelled to Spain 

by plane. We grabbed our luggage 

and…He forgot his passport. I fell 

over and hurt my knee. Did you enjoy 

it there? Yes, I did./No, I didn’t. He 

didn’t want to come home. We didn’t 

enjoy our holidays because the 

weather was bad. Where did you 

spend your summer holiday? How did 

you travel? (The Past Simple Tense 

правилних и , ако постоји 

могућност, неправилних глагола); 

кратки текстови и дијалози који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје. 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa; 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 

- разуме краће текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости; 

- размени информације у вези са догађајима 

у прошлости. 

 



 

 

Руски језик- допунска настава 5.разред  

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

1. ИМЕНИЦЕ (СВИХ 

РОДОВА) 
 

 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y yчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 

- Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на поздрављање 

и представљање (дијалози, наративни 

текстови) 



цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

 

 

 

2. ПРИДЕВИ (СВИХ 

РОДОВА) 
 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaеe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

Усмено и писано описивање/ поређење 

живих бића, предмета, појава, местâ, из 

искуственог света и фикционалног спектра. 



тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

 

 

 

3. ГЛАГОЛИ  
 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

Усмено и писано описивање активности, 

радњи и способности у садашњости и 

прошлости. 



остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

4. БРОЈЕВИ 
 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

Слушање, читање и писање основних бројева 



индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ СТЕПЕНА УСПЕШНОСТИ РАЗВИЈАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА КОД УЧЕНИКА - 

Интерактивна комуникација, усвојеност лексичких садржаја и језичких структура.  
МЕЂУПРЕДМЕТНА KОРЕЛАЦИЈА – Српски језик, математика 
 

Француски језик –допунска настава 5.разред 

 

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

 

1.Aucollège 

 

Ученици у усменоји писаној 

комуникацији уче и увежбавају 

 
- Изразе и речи које се односе на 

поздрављање и представљање;  

језичке структуре C`est, cesont;  

Quic`est? Il/Elleest 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз. Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

 

 

Препознају и именују појмове који се односе 
на тему; 
- разумеју једностване текстове који се 

односе на представљање других; 
- представе друге једноставним језичким 

средствима; 
- размењују једноставне информације 

личне природе  
- разумеју и формулишу кратке исказе 

којима се изражава мишљење, 
допадање/недопадање; 



Поздрављање и представљање; 

изражавање допадања и недопадања. 

 тражење и давање информација личне 

природе (име, презиме....). 

- представљање , поздрављање и 

захваљивање : Bonjour, au revoir, ça 

va, merci... 

Презент глаголапрве групе у свим 

лицима   les verbes en –er ( je joue, 

tu joues, il joue, nous jouons, vous 

jouez, ils jouent) 

- Одређени члан le , la, les 

- Неодређени члан: un, une , des 

- Личне земенице – субекат 

- Род и број именица  un livre/des 

livres 

- Елизија 

C`est +article + nom 

C`est Alex, c`est un élève, il a douze 
ans.   C`est Olive, c`est une élève, elle 
a douza ans. 
 

 

тeкcтoм,  извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

- разумеју једноставне текстове који се 
односе на школске предмете  

-     препознају и  именују дане у недељи 

 

 

 

2.Joyeuxanniversaire 

 

 

Прихватање или одбијање позива; 

исказивање датума; описивање особа.  

 

- Изразе и речи које се односе на 

тему 

- Вокабулар на тему   la date, le 

jour: On est quel jour aujourd`hui? On 

est quelle date aujourd` hui? 

- Сажети  члан са предлогом à  (Tu 

vas à la fête?  Il va au ciném 

- Негација ne......pas   

-описивање друге особе 

- употеба глагола avoir/ être/ aller 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

- препознају и именују појмове којио се 

односе на тему 

- разумеју једноставне предлоге и реагују на 

њих 

. поставе и одговоре на једноставна питања 

личне природе  ( број телефона, адреса) 

- разумеју једноставни опис људи 

- описују људе једноставним језичким 

средствима 

- именују  бројеве до 20 



 пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

 

3.Fêtesdefamille 

 

Представљање; исказивање жеља, 

допадања /недопадања;  

Изразе и речи које се односе на 

тему: породица, празници и 

гардероба 

-- Исказивање шта воле / не воле: 

J`aime, je n`aime pas, j`adore, je 

déteste 

- употребу присвојних придева 

C`est moi, c`est ma mère, et toi, qui 

c`est sur la photo? Ton frère? c`est 

son chien. 

-Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

- препознају речи којима се именују чланови 

породице и именују их; 

- разумеју краће текстове који се односе на 

представљање других (чланови породице);  

- представе друге (чланове продице) 

једноставним језичким средствима; 

-- разумеју и размењују једноставне исказе у 

вези са жељама, допадањем/недопадањем; 

саопште шта желе, воле/не воле; 

 



 

4.Loisirsjeunes 

 

Исказивање нтересовања (хобија, 

активности у слободно време и сл.); 

исказивање способности у садашњости; 

-Изразе и речи које се односе на 

тему; језичке структуре fairede + 

activité; ilfaut + infinitif; jouerde / à 

- Употребу неправилних глаголa( 

faire, aller, etre, avoir) 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

-- препознају речи којима се именују 

чланови породице и именују их; 

- размењују једноставне информације личне 

природе;  

 

 

5. La ville 

 

Исказивање просторних односа; 

описивање предмета и места.  

 

Изразе и речи које се односе на 

тему превозних средстава : à / en + 

transport 

Je vais au parc en bus. Il va à l`école à 

pied.  Nous allons à la mer en avion. 

-  Изражавање на тему града: 

Qu`est-ce qu`il y a dans ton quartier?  

- Разговор о сналажењу у граду уз 

давање инструкција : S`il te plait, 

pour aller au .... 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

- разумејуједноставнија питања која се 

односе на исказивање просторних односа 

(сналажење у простору) и одговоре на њих -

разумеју једноставан опис предмета 

(превозна средства) и места (улице у граду и 

сл); 

- описују предмете и места једноставним 

језичким средствима; 

 



- Употребу предлога за место 

:dans, sur, sous, entre, 

devant/derrière 

- употребу неправилног глагола 

prendre 

- Вођење дијалога на тему: Qu`est-

ce qu`il y a dans ton quartier?  

 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

6.Une heure dans le monde 

Исказивање времена (хронолошког и 

метеоролшког); исказивање жеља; 

представљање.  

 
Изразе и речи које се односе на 

тему; језичке структуре: 

Quelleheureest-il?-Queltempsfait-il? 

- Употребу неправилних глагола 

- употребу професија у мушком и 

женском роду: 

 Il est journaliste / elle est journaliste 

Il est coiffeur / elle est coiffeuse 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју, траже и дају једноставнија 

обавештења о хронолошком времену (сати, 

годишња доба) и метеоролошким 

приликама; опишу метеоролошке прилике 

једноставним језичким средствима;  

- разумеју и размењују једноставне исказе 

који се односе на изражавање жеља;  

- разумеју краће текстове који се односе на 

представљање (националности) и размењују 

информације једноставним језичким 

средствима; 

 

 

 

БИОЛОГИЈА  



ДОПУНСКА НАСТАВА 5. РАЗРЕД 
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Називнаставнe теме САДРЖАЈИ 

1. Порекло и разноврсност живота. * Жива бића и нежива природа 

* Особине живих бића 

*Ћелија 

*Једоћелијски и вишећелијски 

организми 

*Груписање живих бића 

* Исхрана, дисање 

*Излучивање 

* Покретљивост, надражљивост 

*Размножавање 

*Раст и развој 

* Промене током развића 

*Порекло и разноврсност живота 

 

 



2. Јединство грађе и функције као 

основа живота 

*Живот на копну 

*Живот у води 

*Живот под земљом 

3. Наслеђивање и еволуција *Наследни материјал и наследне 

особине 

4. Живот у екосистему *Утицај фактора на жива бића 

5. Човек и здравље. *Правилна исхрана 

MATEMATIKA допунска 5. разред 

Годишњи фонд часова: 36 

Циљ :  

- да ученици усвоје елементарна математичка знања предвиђена наставним планом и програмом у складу са њиховим 

могућностима 

Задаци : 

  Ученици треба да : 

- усвоје појам скупа и начине представљања скупа; 

- упознају  геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, многоугао,кружница, круг, угао, врсте углова, ...); 

- упознају мерне јединице угла и умеју да сабирају и одузимају рачунски углове  

(једноставније примере) 

- упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости; 

- схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прeводиз једног записау  други; 

- умеју да упоређују два разломка истог имениоца или истог бројиоца; 

- умеју да представљају разломке са имениоцем 2, 3, 4, 5 и 10 на бројевној правој; 

- стекну довољну извежбаност у извођењу основних рачунских операција са разломцима  

(у оба записа); 

- упознају осну симетрију; 

Уџбеник :  

- Математика за пети разред основне школе,  

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић,  Јагода Ранчић, Креативни центар 2020. 

 

Р
е

д
н

и
  

б
р

о
ј 

н
а

ст ав н
е 

 

те м
е ГЛОБАЛНИ ПЛАН рада допунске наставе у 5. разреду - математика Б
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Називнаставнe теме 

1. Скупови 2 

2. Геометријски објекти 7 

3. Угао 3 

4. Пиродни бројеви и дељивост 6 

5. Разломци 16 

6. Осна симетрија 2 

 УКУПНО 36 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  

наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ЗА 5.РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА 5.РАЗРЕД 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализа

ције 

1. Врсте речи 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

септембар 

2. Падежи  

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

октобар 



3. Именице и придеви 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

 

4. Правопис 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

5. Заменице и брјеви 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

децембар 

6. Управни говор/књижевни рододви 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

јануар 

7. Глаголи (род, вид, глаголски облици) 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

фебруар 

8. Глаголски облици и инфинитивна и аористна основа 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

март 

9. Прилози и предлози 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

 

10. 
Служба речи (субјекат, предикат, објекат) 

индивид

уални,фр

наставни

ца 
мај 



онтални,

групни 

11. Прилошке одредбе, апозиција, атрибут 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

ученици 

јуни 

 
  ИСТОРИЈА 
 

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

Редни 

број 

часа 

Садржај предвиђене теме 

Носио

ци 

активн

ости 

Време 

реализа

ције 

1. Појам прошлости 

наставни

к, 

ученици 

јануар 

2. Стари исток 

наставни

к, 

ученици 

јануар 

3. Најстарији период историје Грчке 

наставни

к, 

ученици 

фебруар 

4. Спарта и Атина 

наставни

к, 

ученици 

фебруар 

5. Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат 

наставни

к, 

ученици 

март 

6. Хеленизам 

наставни

к, 

ученици 

мај 



7. Рим као светска сила Старог века 
наставник, 

ученици 
мај 

 

БИОЛОГИЈА  

ДОДАТНА НАСТАВА 5. РАЗРЕД 
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НАСТАВНА ТЕМА САДРЖАЈИ 

1. Порекло и разноврсност живота. * Израда плаката на тему: ,, Живо 

или не,, ; Значај живих бића и 

знања о њима ; Особине живих 

бића. 

* ,, Жива бића у супермаркету,, 

(пројекат). 

*Ћелија-разлике и сличности  

биљне и животињске ћелије( 

израда постера). 

*Ћелија-израда галерије 

различитих  ћелија. 

*Посматрање ћелија поморанџе 

помоћу лупе; доказивање 



пропустљивости ћелијске 

мембране. 

* Изоловање хлорофила из 

листова; 

*Утицај светлости на листове 

*Исхрана- типови исхране; храна –

извор енергије и градивних 

супстанци(илустративни примери 

начина исхране) 

* Дисање-код биљака, животиња, 

гљива и бактерија( илустрација); 

значај дисања; уочавање дисања 

код биљака и квасца. 

*Излучивање-веза излучивања и 

равнотеже воде у телу; 

транспирација биљака(оглед). 

*Исхрана ,дисање и излучивање( 

израда постера међусобне 

повезаности ових процеса) 

*Кретање- ,, Биљни лавиринт,, ; 

Посматрање кретања кишне глисте 

на различитим подлогама (земља, 

песак, папир) 



* Утицај спољашње средине на 

активност организама( примери) 

*Размножавање-начини 

размножавања ; вегетативно 

размножавање биљака( практичан 

рад) 

 

 

2. Јединство грађе и функције као 

основа живота 

*Адаптације (копнене и водене 

биљке и животиње) 

3. Наслеђивање и еволуција *Испитивање варијабилности 

љуштура пужева 

4. Живот у екосистему *Примери негативног утицаја 

човека на околину( пројекат 

ученика) 

5. Човек и здравље. *Енергетска пића, дуван. 

 

МАЕМАТИКА додатна настава за 5.разред 

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци: 

 

 Мотивисање ученика да се баве математиком, да развијају математичко мишљење (просторно сналажење, логичко 

закључивање, уочавање веза...) и да уоче примену математике у свакодневном животу; 

 Стицање шире образовне основе за темељно разумевање и усвајање садржаја из других природних и друштвених 

дисциплина; 



 Развијање: 

- навике и потребе за самосталним радом,   

- одговорности, тачности, прецизности, уредности, стрпљивости, ...  

- способности да проблем (задатак) посматра као целину  једноставнијих  делова, које логичким размишљањем 

повезује за решавање задатка, 

- навике јасног и прецизног писменог и усменог изражавања; 

 Омогућавање приступа различитим изворима знања; 

 Припрема за математичка такмичења (интензиван и истрајан рад на решавању задатака); 

 Решавање тежих, сложенијих, пажљиво одабраних задатака; 

 Решавање задатка из забавне математике 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

- МАТЕМАТИКА приручник за додатну наставу у V и VI разреду основне школе, Аутори: др М. Илић- Дајовић, др 

В. Мићић, др Ариф Золић, мр М. Мрмак, мр Љ. Чукић, Ј. Вукадиновић, Б. Ђерасимовић, И. Митровић  Издавач: 

ЗУНС, Београд  1979 

- МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ за ученике основне школе -ОДАБРАНА СТРАНЕ 

                         Издавач: Друштво математичара Србије, Београд 1988 

- МАТЕМАТИЧКИ МОЗАИК 

                         Издавач: Друштво математичара Србије, Београд 1989 

Аутори: Б. Симић, А. Золић 

- 1000 задатака са математичких такмичења ученика основних школа 

                        Издавач: Друштво математичара Србије, Београд 2012 

- Часопис: Математички лист  

                        Издавач: Друштво математичара Србије, Београд   
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН рада додатне наставе у 5. разреду - математика 
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Називнаставнe теме 

1. Скупови 4 



2. Пиродни бројеви и дељивост 6 

3. Угао 4 

4. Разломци 6 

5. Осна симетрија 4 

6. Комбинаторика  2 

7. Таблице , графови и дијаграми 10 

 УКУПНО 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК додатна настава 5.разред 

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 



 

 

 

 

1. ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ, ПЛАНОВА 

,НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА 
 

 

В Белграде будут строить метро. 

Он скоро купит новый велосипед. 

Я пойду на прогулку, когда сделаю 

домашнюю работу. 

Они поедут за город на следующей 

неделе. 
В понедельник я уеду. 

Россия готовится к Олимпиаде в 

Сочи. 

Ты будешь смотреть сериал 

сегодня? 

Я напишу тебе письмо сегодня 

вечером. Я буду писать тебе 

письма каждый день. 

В это время на следующей неделе я 

буду загорать на Ялте. 
Я похудею за 5 месяцев на 20кг. 
Мне придётся много работать. 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y yчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 
- разумеј једноставније текстове који се 

односе на исказивање предвиђања, 

понуда/одлука, планова и намера у 

будћности; 
- разумеј и размени информације које се 

односе на предвиђање, нуђење 

услуге/одлуке, и намере у будућности. 



 

 

 

2. РУСКИ ГРАДОВИ 
 

 

Какие города ты знаешь? 
Как их зовут? 
Москва, Санкт-Петербург. 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y yчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

Слушање и читање текстова који се односе на 

руске градове. 



 

 

 

3. МОСКВА И МОСКОВСКИ 

МЕТРО 

 

 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 

jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 
- постави и одговори на једноставнијa 

питања ;  
- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о Москви и метроу; 
- разуме једноставније текстове у којима се 

описују догађаји у прошлости; 
- размени информације у вези са догађајима 

у прошлости; 
- разуме и реагује на једноставније исказе 

који се односе на изражавање. 

ПОКАЗАТЕЉИЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ СТЕПЕНА УСПЕШНОСТИ РАЗВИЈАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА КОД УЧЕНИКА - 

Интерактивна комуникација, усвојеност лексичких садржаја и језичких структура.  
МЕЂУПРЕДМЕТНА KОРЕЛАЦИЈА - Географија, историја 
 

СЕКЦИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД    



ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализа

ције 

1. Формирање секције,доношење орјентационог плана 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

октобар 

2. 
Проучавање текста 

Основни појмови позоришне уметности 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

октобар 

3. 
Пробе представа од раније 

Рецитовање песама напамет 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

 

4. 
Подела улога за нови комад 

Читалачке пробе-индивидуално 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

5. 

Читалачке пробе-по паровима 

Вежбе слушања 

Читалачке пробе-сценске 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

децембар 

6. 
Распоредна проба-сценска 

Генерална проба 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

јануар 



7. 
Извођење представе 

Анализа изведбе 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

фебруар 

8. 
Гледање снимака одабраних позоришних представа/Одлазак на 

представу у позориште 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

март 

9. 
Теоретско упознавање говорне вештине и говорне/реторичке 

вежбе 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

 

10. 

Основне одлике драмских текстова 

Вежбе на примерима 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца мај 

11. 
Систематизација наученог и практична примена на драмским 

одломцима и стиховима 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

ученици 

јуни 

 

ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализа

ције 

1. Формирање секције, доношење орјентационог плана 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

септембар 



2. 
Читање и слушање рецитовања песама познатих глумаца или 

песника (путем интернета) 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

октобар 

3. Одабир песама, рецитовање 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

 

4. Вежбање рецитовања уз мимику и гестикулацију 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

5. Припрема за новогодишњу приредбу 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

децембар 

6. Припрема за Савиндан 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

јануар 

7. Припрема за такмичење 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

фебруар 

8. Припрема за Дан жена 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

март 

9. Ученици вежбају дикцију, акценат и говор 

индивид

уални,фр

наставни

ца 

ученици 

април 



онтални,

групни 

 

10. 
Ученици праве паное са различитим књижевним темама 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца мај 

11. Ученици увежбавају песме за Видовдан 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

ученици 

јуни 

 

 

Историјска секција-5. разред 

 

 

Редни 

број 

часа 

Садржај предвиђене теме 

Носио

ци 

активн

ости 

Време 

реализа

ције 

1. Упознавање ученика са начином рада историјске секције 

наставни

к, 

ученици 

септембар 

2. Селекција историјских извора 

наставни

к, 

ученици 

септембар 

3. Селекција историјских извора 

наставни

к, 

ученици 

септембар 

4. Селекција историјских извора 

наставни

к, 

ученици 

октобар 



5. Израда реплика праисторијског оруђа 

наставни

к, 

ученици 

октобар 

6. Израда реплика праисторијског оруђа 

наставни

к, 

ученици 

октобар 

7. Израда реплика праисторијског оруђа 
наставник, 

ученици 
октобар 

8. Израда реплика праисторијског оруђа 
наставник, 

ученици 
октобар 

9. Израда реплика фигура из Лепенског Вира 
наставник, 

ученици 
новембар 

10. Израда реплика фигура из Лепенског Вира 
наставник, 

ученици 
новембар 

11. Израда реплика фигура из Лепенског Вира 
наставник, 

ученици 
новембар 

12 Израда реплика фигура из Лепенског Вира 
наставник, 

ученици 
новембар 

13. Прављење макета пирамида 
наставник, 

ученици 
децембар 

14. Прављење макета пирамида 
наставник, 

ученици 
децембар 

15. Прављење макета пирамида 
наставник, 

ученици 
децембар 

16. Прављење макета пирамида 
наставник, 

ученици 
децембар 

17. Митови народа Старог истока 
наставник, 

ученици 
јануар 

18. Митови народа Старог истока 
наставник, 

ученици 
јануар 

19. Митови народа Старог истока 
наставник, 

ученици 
јануар 

20. Митови Старих Грка 
наставник, 

ученици 
фебруар 



21. Митови Старих Грка 
наставник, 

ученици 
фебруар 

22. Митови Старих Грка 
наставник, 

ученици 
март 

23. Израда макете Партенона 
наставник, 

ученици 
март 

24. Израда макете Партенона 
наставник, 

ученици 
март 

25. Израда макете Партенона 
наставник, 

ученици 
март 

26. Мозаик 
наставник, 

ученици 
април 

27. Мозаик 
наставник, 

ученици 
април 

28. Мозаик 
наставник, 

ученици 
април 

29. Римска митологија 
наставник, 

ученици 
април 

30. Римска митологија 
наставник, 

ученици 
мај 

31. Римска митологија 
наставник, 

ученици 
мај 

32. Римска митологија 
наставник, 

ученици 
мај 

33. Култура и свакодневни живот старих Римљана 
наставник, 

ученици 
мај 

34. Култура и свакодневни живот старих Римљана 
наставник, 

ученици 
мај 

35. Култура и свакодневни живот старих Римљана 
наставник, 

ученици 
јун 

36. Хришћанство 
наставник, 

ученици 
јун 

 

 

 



Назив предмета КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 

Циљ Циљ кошаркашке секције је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области кошарке, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

Разред Пети, шести, седми и осми 

Годишњи фонд часова 36 

Наставник  Јасмина Митић 

 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

 

КОШАРКАШКА 

СЕКЦИЈА 

 

-Држање лопте, додавање и 

хватање; 

- Додавање у месту и 

кретању, вођење лопте са 

променом висине кретања; 

- Кошаркашки двокорак, 

додавање на већој 

удаљености; 

- Додавање у кретању и 

убацивање лопте у кош; 

- 

демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

- дискусија 

  - суђење 

 

 

- Изведе елементе кошаркашке 

технике; 

 

-користиелементекошаркашке 

техникеуигри; 

 

-примењује основна 

правилакошаркеуигри; 

 

- Примени основне елементе 

тактике у одбрани и нападу; 



 - Шутирање на кош, 

увежбавање; 

- Чување играча са лоптом и 

без ње; 

- Постављање „зоне“ , 

кружно додавање око „зоне„ 

- Игра у нападу 

- Игра уз примену основних 

правила кошарке; 

- „Баскет“ - турнир 

 

 

-учествује на 

унутародељенскимтакмичењима; 

- Прихвати победу или пораз;  

 

 

СЕКЦИЈА – ФУДБАЛ (5.- 8. разред ) 
Фонд:36часова 

Наставник: Павловић Милисав 

Циљ: Унапређивање физичког развоја ученика као и усвајање правила фер игре, упознавање са теоретским делом 

фудбала (тактиком) као и техником. Ове активности ученика школског узраста веома је важна за њихов 

психофизички развој. 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 



 

УДАРАЦ ПО ЛОПТИ НОГОМ 

-Увежбавање шутирања 

“рисом”; 

- Шутирање и додавање 

унутрашњомстраном 

стопала; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

-примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

ПРИМАЊЕ ЛОПТЕ 

-Заустављање лопте 

унутрашњомстраном 

стопала; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ДРИБЛИНЗИ И ФИНТЕ 

ОДУЗИМАЊЕ ЛОПТЕ 

-Дриблинг, отклањање, 

покривање, одузимањелопте; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ВОЂЕЊЕ ЛОПТЕ 

-Вођење лопте право и 

вијугаво сашутирањем на 

гол; 

- Вођење у паровима и 

шутирање на гол; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

-корекција 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ИГРА 
-Игра на мале голове 

увежбавање и тренинзи; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 



-дискусија 

-фер плеј навијање 

-суђење 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ТАКМИЧЕЊА 

-Ммеђуодељењска 

такмичењаповодом Дана 

школе; 

- Међуодељењско такмичење 

на нивоу школе и општине; 

-анализирање 

-дискусија 

-фер плеј навијање 

-суђење 

-примени и поштује правила тимске 

испортске игре у складу са 

етичкимнормама 

-

прихватисопственупобедуипоразускл

адуса„ферплејом“ 

 

ХОР И ОРКЕСТАР - секција 
 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

За хор 

 

Химне: 

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

 

Народне и песме домаћих 

аутора: 

Српска народна песма, 

Уродиле жуте крушке 

Српска народна песма, Чај 

горо, лане моје 

За хор 

- одабир и 

разврставање гласова; 

- вежбе дисања, 

дикције и интонације; 

- хорско распевавање и 

техничке вежбе; 

- интонативне вежбе и 

решавање појединих 

– изводимузичкепримерекористећиг

лас,покретиинструменте, 

сaмoстaлнo и угрупи; 

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целинакроз пeвaњe, свирaњe 

ипoкрeт; 

– комуницираугрупиимпрoвизуj

ућимањемузичкецелине 



Српска народна песма, Заспо 

Јанко 

Збирка хорских композиција, 

Варај Данке 

Збирка хорских композиција, 

Живкова ташта 

Нишка бања, аранжман Ник 

Пејџ 

Станиша Коруновић, Цвеће  

Светолик Пашћан Којанов, 

Зимска песма 

Биљана Мандић, Љубичица 

Владимир Ђорђевић, Веће 

врана 

Стеван Стојановић 

Мокрањац, Ал` је леп овај 

свет 

Марко Тајчевић, Пошла 

румена  

Жарко Петровић, Серенада 

Београду 

Даворин Јенко, Востани 

Сербије 

Никола Грбић, Ово је Србија 

Стеван Стојановић 

Мокрањац, У Будиму граду 

Драган Пантић, Симонида 

Константин Бабић, Чај горо 

Ју рок мисија, За милион 

година 

 

Духовне песме: 

Милешевка 

Бели анђео 

Ударало у тамбуру ђаче 

Помози нам, Боже драги 

Помози нам, вишњи Боже 

Јосиф Маринковић, Оче наш 

Вера Миланковић, Оче наш 

проблема из хорске 

партитуре 

(интервалски, 

хармонски, стилски); 

- музичка и 

психолошка обрада 

композиције; 

- увежбавање хорских 

деоница појединачно и 

заједно; 

- остваривање 

програма и наступа 

према годишњем 

програму школе. 

За оркестар: 

-избор инструмената 

и извођача у 

формирању 

оркестра; 

-избор композиција 

према могућностима 

извођача и саставу 

оркестра;  

-техничке и 

интонативне вежбе; 

-расписивање 

деоница и 

увежбавање по 

групама (прстомет, 

интонација, 

фразирање); 

-спајање по групама 

(I-II; II-III; I-III); 

-заједничко свирање 

глaсoм, инструмeнтом 

илипoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја ипројеката; 

– изразидоживљајмузикејезикомдру

гихуметности(плес,глума, писана 

или говорна реч, 

ликовнауметност); 

– примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицањау 

комуникацији и 

заједничкоммузицирању; 

– се понаша у складу са 

правилима музичког 

бонтонау различитим 

музичкимприликама; 

 

–  



Непознат аутор, Бројаница 

Светог Саве 

Непознат аутор, Пред иконом 

Светог Саве 

Непознат аутор, Радуј се 

(ускршња песма) 

 

Страни композитори: 

Јохан Себастијан Бах, Ах, 

што волим 

Волфганг Амадеус Моцарт, 

Лаку ноћ (Bonanox) 

Ђoвани да Нола, Chi la 

gagliarda 

Лудвиг ван Бетовен, Ода 

радости  

Дмитри Бортњански, 

Многаја љета 

Дарко Краљић, Чамац на 

Тиси 

Арсен Дедић, Кад би сви 

Харолд Арлен, Изнад дуге 

(OverTheRainbow) 

Хозе Марти, Guantanamera 

Џо Дасин, ChampsElysées 

Боб Марли, Don't Worry, Be 

Happy 

Дин Мартин, Volare 

Грчка народна песма, Mi mou 

thimonis matia mou 

Традиционална песма из 

Енглеске, Green sleeves 

Нена, 99 Luftballons 

Јапанска дечја песма, 

Tanabata Sama 

Ричард Роџерс: Edelweiss 

Традиционална песма из 

Италије, L'inverno se n'è 

andato 

целог оркестра, 

ритмичко-

интонативно и 

стилско обликовање 

композиције. 

Школски оркестар 

може наступити 

самостало или као 

пратња хору. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Q2MZfBuW4
https://www.youtube.com/watch?v=K2Q2MZfBuW4


 
За оркестар: 

- Избор композиција је одређује 

према могућностима извођача и 

саставу оркестра; 

-Репертоар школског 

оркестра чине дела домаћих 

и страних композитора 

разних епоха у оригиналном 

облику или прилагођена за 

постојећи школски састав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја свих музичких 

стилова ранијих епоха као и 

савремене музике. 

 

Комуницирањ

е у групи 

импрoвизуjућ

и мање  

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнтом 

или  пoкрeтом. 

Учествује у 

креирању и 

– комуницира  у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

-користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралашттво. 



 реализацији 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката. 

Користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралашттво

. 

 

 

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 5-8. РАЗРЕД 

 

Назив 

 

Број 

часова 

Уводне напомене о саобраћају – историјски развој, средства  

 

1 час 

Основна правила кретања пешака  1 час 

Правила – прелазак пешака преко коловоза  2 часа 

Правила на раскрсници  1 час 



Изглед и значења знакова  1 час 

Тест – значење саобраћајних знакова и првенство проласка кроз 

раскрсницу  

 

3 часа 

Правила поступања по саобраћајним знаковима 1 час 

Саобраћајне ситуације у којима треба обратити пажњу на 

безбедност кретања  

3 часа 

Решавање тестова “ Шта знаш о саобраћају “  8 часова 

Техничка израда елемената полигона  1 час 

Постављање полигона  1 час 

Практично усавршавање знања и технике кретања на полигону  12 

часова 

Припрема и организација такмичења 1 час 

 

План рада одељењске заједнице за пети разред: 

1. Правила понашања у школи 

2. Подршка ученицима у настави 

3. Упознавање са ученицима и избор одељенског руководства 

4. Начин рада у школи 

5. Лична хигијена 

6. Радне навике и како их изградити; како учити и научити 

7. Учење, игра и дружење у школи 

8. Како се осећаш у петом разреду? 

9. Заштита животне средине-локално и глобално 

10. Помоћ другу; помоћи  једни другима 

11. Ко су нам данашњи идоли 

12. Коришћење мобилног телефона и безбедна претрага на интернету 



13. Чувајмо пријатељство, најбољи друг и другарица 

14. Верска и национална толеранција 

15. Ружне речи, оговарање 

16. Односи у породици и ван ње 

17. Насиље у школи и ван ње 

18. Ненасилна комуникација, када насиља нема нема ни проблема 

19. Љубав и заљубљеност 

20. Моје слободно време, спорт 

21. Шта волим да гледам и да читам 

22. Каква особа желим да будем 

23. Ученици имају реч-индивидуални проблеми ученика 

24. Болести зависности-алкохолизам, наркоманија, клептоманија. Превенција 

25. Заразне болести и хигијена 

26. Интернет -добре и лоше стране 

27. Разлике међу половима 

28. Шта је хуманост 

29. Екологија- здраво окружење и одрживи развој 

30. Моја школа – жеље и очекивања 

31. Недеља лепих порука, шта ми се свиђа код друга 

32. Тумачимо понашање у школи 

33. Сви смо исти, а различити 

34. Самопоуздање, лични развој ученика 

35. Помоћ ученицима са слабијим оценама 

36. Екскурзија – планирање и организација 

37. Утисци са екскурзије 

 

 

3.6. Школски програм за шести разред 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 

компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; 

подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 

повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите 

слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да 

стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

 

Наставна тема  

 

Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

 КЊИЖЕВНОСТ 

1. -Вук Караџић: Живот и 

обичаји народа српскога: 

Божић (одломак); 

Ђурђевдан (одломак); 

Додоле, прпоруше и 

чароице  
 -Жан-Бернар Пиј, Серж 

Блок, Ан Бланшар: 

Енциклопедија лоших 

ђака, бунтовника и 

осталих генијалаца 

(избор) 
  ДОМАЋА 

ЛЕКТИРА 
 1. Епске народне песме о 

Косовском боју (избор) 
 2. Епске народне песме о 

Марку Краљевићу (избор) 
 3. Бранислав Нушић: 

Аутобиографија 
 4.Анђела Нанети: Мој 

дека је био трешња 
 5. Весна Алексић: Каљави 

коњ (Прича о богињи 

Лади – Звездана вода; 

Прича о богу Сварогу – 

Небески ковач и Прича о 

Планирање и припремање, организовање, 

реализовање, презентовање, избор 
садржаја, метода и техника, наставних 

објеката и  средстава, израда дидактичког 

материјала, подстицање и  усмеравање 
ученика, осмишљена  помоћ ученику, 

преношење информација, развијање 

индивидуалних  способности ученика, 

вредновање  ученичких 
постигнућа  у  свим  облицима 

активности, упућивање ученика на 

самостално подстицање активности 

и осамостаљивања ученика, 

сузбијање инерције и 

имитаторских склоности, 

повезивање наставе језика са 

доживљавањем уметничког 

текста  
 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 
 – повеже књижевне 

термине и појмове 

обрађиване у претходним 

разредима са новим делима 

која чита; 
 – чита са разумевањем; 

парафразира прочитано и 

описује свој доживљај 

различитих врста 

књижевних дела и научно-

популарних текстова; 
 – одреди род књижевног 

дела и књижевну врсту; 
 – прави разлику између 

дела лирског, епског и 

драмског карактера; 
 – разликује ауторску 

приповетку од романа; 
 – анализира структуру 

лирске песме (строфа, 

стих, рима); 
 – уочава основне елементе 

структуре 

књижевноуметничког 

дела: тема, мотив; радња, 

време и место радње; 



богу Стрибору – Сеченско 

светло) 
 6. Бранко Ћопић: Орлови 

рано лете 
 7. Ференц Молнар: 

Дечаци Павлове улице 
 Допунски избор лектире: 
  
 1. Тиодор Росић: Приче 

старог чаробњака (једна 

причa по избору) 
 2. Реј Бредбери: 

Маслачково вино (избор) 
 3. Владислава Војновић: 

Приче из главе (прича 

Позориште ‒ одломци) 
  

 – разликује заплет и 

расплет као етапе драмске 

радње; 
 – разликује појам песника 

и појам лирског субјекта; 

појам приповедача у 

односу на писца; 
 – разликује облике 

казивања; 
 – увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике; 
 – одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту; 
 – анализира узрочно-

последичне односе у 

тексту и вреднује 

истакнуте идеје које текст 

нуди; 
 – анализира поступке 

ликова у 

књижевноуметничком 

делу, служећи се 

аргументима из текста; 
 – уочава хумор у 

књижевном делу; 
 – разликује хумористички 

и дитирамбски тон од 

елегичног– уважава 

националне вредности и 

негује културноисторијску 

баштину; 
 – препоручи књижевно 

дело уз кратко 

образложење; 
 – упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст; 
 – уважава националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину; 



 – препоручи књижевно 

дело уз кратко 

образложење; 
 – упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст; 
  тона; 
 – илуструје веровања, 

обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости 

описане у књижевним 

делима; 
 – уважава националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину; 
 – препоручи књижевно 

дело уз кратко 

образложење; 
 – упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст; 
 – повеже граматичке 

појмове обрађене у 

претходним разредима са 

новим наставним 

садржајима; 
 – препозна делове речи у 

вези са њиховим грађењем; 
 – разликује гласове 

српског језика по 

звучности и месту 

изговора; 
 – разликује врсте 

гласовних прмена у 

једноставним примерима и 

примењује 

књижевнојезичку норму; 
 – одреди врсте и подврсте 

заменица, као и њихов 

облик; 
 – препознаје глаголска 

времена и употребљава их 

у складу са нормом; 
 – разликује реченице по 

комуникативној функцији; 



 – доследно примењује 

правописну норму; 
 – користи правопис 

(школско издање); 

разликује дуги и кратки 

акценат у изговореној 

речи; 
 – употребљава различите 

облике усменог и писменог 

изражавања: 

препричавање различитих 

типова текстова, без 

сажимања и са сажимањем, 

причање (о догађајима и 

доживљајима) и 

описивање; 
 – разликује и гради 

аугментативе и 

деминутиве; 
 – саставља обавештење, 

вест и кратак извештај; 
 – разуме основна значења 

књижевног и 

неуметничког текста; 
 – проналази, повезује и 

тумачи експлицитно и 

имлицитно садржане 

информације у краћем, 

једноставнијем 

књижевном и 

неуметничком тексту; 
 – драматизује одломак 

одабраног 

књижевноуметничког 

текста; 
 – говори јасно, поштујући 

стандарднојезичку норму; 
 – изражајно чита обрађене 

књижевне текстове. 

 2.  ГРАМАТИКА 

        
 Подела речи по настанку: 

просте речи и творенице; 

породица речи, уочавање 

корена речи. Саставни 

делови твореница 

(творбене основе, 

Планирање и припремање, организовање, 

реализовање, презентовање, избор 

садржаја, метода и техника, наставних 
објеката и  средстава, израда дидактичког 

материјала, подстицање и  усмеравање 

ученика, осмишљена  помоћ ученику, 
преношење информација, развијање 

индивидуалних  способности ученика, 

вредновање  ученичких 

 – повеже граматичке 

појмове обрађене у 

претходним разредима са 

новим наставним 

садржајима; 



префикси и суфикси). 

Граматичка основа и 

граматички наставци у 

поређењу са творбеном 

основом и суфиксима. 
 Настанак гласова и 

говорни органи; подела 

гласова: самогласници и 

сугласници (прави 

сугласници и сонанти); 

Подела сугласника по 

звучности и по месту 

изговора. 
 Подела речи на слогове; 

слоготворно р. Гласовне 

промене – уочавање у 

грађењу и промени речи: 

непостојано а; промена л у 

о; палатализација; 

сибиларизација; јотовање; 

једначење сугласника по 

звучности; једначење 

сугласника по месту 

изговора; губљење 

сугласника. 
 Заменице: неличне 

именичке заменице 

(односно-упитне, 

неодређене, опште, 

одричне); придевске 

заменице: присвојне (с 

нагласком на употребу 

заменице свој, показне, 

односно-упитне, 

неодређене, опште, 

одричне). Граматичке 

категорије заменица: род, 

број, падеж и лице. 
 Грађење и основна 

значења глаголских 

времена: аорист, 

имперфекат (само на 

нивоу препознавања; 

имперфекат глагола бити); 

плусквамперфекат. 

постигнућа  у  свим  облицима 

активности, упућивање ученика на 

самостално подстицање активности 

и осамостаљивања ученика, 
сузбијање инерције и 

имитаторских склоности, 

повезивање наставе језика са 

доживљавањем уметничког 

текста  

 – препозна делове речи у 

вези са њиховим 

грађењем; 
 – разликује гласове 

српског језика по 

звучности и месту 

изговора; 
 – разликује врсте 

гласовних прмена у 

једноставним примерима и 

примењује 

књижевнојезичку норму; 
 – одреди врсте и подврсте 

заменица, као и њихов 

облик; 
 – препознаје глаголска 

времена и употребљава их 

у складу са нормом; 
 – разликује реченице по 

комуникативној функцији; 
 – доследно примењује 

правописну норму; 
 – користи правопис 

(школско издање); 

разликује дуги и кратки 

акценат у изговореној 

речи; 



 Независне предикатске 

реченице ‒ појам 

комуникативне функције; 

подела на обавештајне, 

упитне, заповедне, жељне 

и узвичне реченице.  
 Писање имена васионских 

тела. 
 Растављање речи на крају 

реда (основна правила). 
 Правописна решења у 

вези са гласовним 

променама. 
 Писање именичких и 

придевских одричних 

заменица са предлозима. 
 Писање заменице Ваш 

великим почетним 

словом. 
 Правописна решења у 

вези са писањем 

обрађених глаголских 

облика.  
 Правилан изговор гласова 

ч, ћ, џ, ч, р. 
 Дуги и кратки акценти. 

 3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Текстови у функцији 

унапређивања језичке 

културе. 
 Анализирање снимљених 

казивања и читања (звучна 

читанка). 
 Говорне вежбе на унапред 

одређену тему. 
 Учтиве форме обраћања. 
 Лексикологија: 

аугментативи (са 

пејоративима), 

деминутиви (са 

хипокористицима). 
 Правописне вежбе: 

диктат; допуњавање 

текста; уочавање и 

објашњавање научених 

Планирање и припремање, организовање, 
реализовање, презентовање, избор 

садржаја, метода и техника, наставних 

објеката и  средстава, израда дидактичког 
материјала, подстицање и  усмеравање 

ученика, осмишљена  помоћ ученику, 

преношење информација, развијање 

индивидуалних  способности ученика, 

вредновање  ученичких 

постигнућа  у  свим  облицима 
активности, упућивање ученика на 

самостално подстицање активности 

и осамостаљивања ученика, 
сузбијање инерције и 

имитаторских склоности, 

повезивање наставе језика са 

доживљавањем уметничког 

текста  

 -употребљава различите 

облике усменог и писменог 

изражавања: 

препричавање различитих 

типова текстова, без 

сажимања и са сажимањем, 

причање (о догађајима и 

доживљајима) и 

описивање; 
 – разликује и гради 

аугментативе и 

деминутиве; 
 – саставља обавештење, 

вест и кратак извештај; 
 – разуме основна значења 

књижевног и 

неуметничког текста; 
 – проналази, повезује и 

тумачи експлицитно и 



правописних правила у 

тексту. 
 Богаћење речника: 

лексичко-семантичке 

вежбе (нпр. избегавање 

сувишних речи и туђица; 

фигуративна значења 

речи; проналажење 

изостављених реченичних 

делова); стилске вежбе: 

(нпр. текст као подстицај 

за сликовито казивање; 

ситуациони предложак за 

тражење погодног израза). 
 Писмене вежбе и домаћи 

задаци и њихова анализа 

на часу. 
 Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту (један час за 

израду задатка и два за 

анализу и писање 

унапређене верзије 

састава). 

имлицитно садржане 

информације у краћем, 

једноставнијем 

књижевном и 

неуметничком тексту; 
 – драматизује одломак 

одабраног 

књижевноуметничког 

текста; 
 – говори јасно, поштујући 

стандарднојезичку норму; 
 – изражајно чита обрађене 

књижевне текстове. 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученици ће 

бити у стању да: 

1.INTRODUCTI

ON 

 

Поздрављање; представљање себе и других и тражење/ 

давање информација о себи и другима у ширем 

комуникативном  контексту; описивање догађаја у 

садашњости.               Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре : Myname’sChloe. This is Layla 

Morrison. Where do you live? I live in Oak Street. James 

lives near there. I don’t know that street. Do you know it? 

Yes, I do. No, I don’t. Who’s that girl over there? Does she 

go to this school? Yes, she does. No, she doesn’t. Who’s 

- циљни језик 

употребљава се у 

учионици у добро 

осмишљеним 

контекстима од 

интереса за ученике, 

у пријатној и 

опуштеној 

атмосфери; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација о себи и 

другима;  

- поздраве и 

отпоздраве,  представе себе 



that man over there? Why is he climbing that tree? Is he 

looking for something? We’re painting a sign on this door. 

Someone is moving into this office. He cycles to work every 

day. I can see him out of the window now. He’s arriving on 

his bike again.  

(The Present Simple Tense за изражавање сталних 

радњи); текстови и дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

 

 

 

– 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 

 

и другог користећи 

једноставнија језичка 

средства;  

- поставе и одговоре на 

сложенија питања личне 

природе;  

- у неколико везаних исказа 

саопште информације о 

себи и другима; 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене 

и тренутне радње; 

- размене информације које 

се односе на дате 

комуникативне ситуације; 

- опишу сталне, уобичајене 

и тренутне догађаје / 

активности и способности 

користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју и примењују 

правила учтиве 

комуникације. 

 

2. MY LIFE 

Tражење и давање информација о другима и 

давање информација о себи у ширем 

комуникативном контексту; oписивање догађаја у 

прошлости; изражавање допадања/ недопадања; 

позив и реаговање на позив. Изразе и речи који се 

односе на тему; језичке структуре: 

Wherewereyouborn? Were you born in England? No, 

I wasn’t. I was born in Australia. When did you move 

to a new house? I moved to a new house when I was 

six. Why did he move to England? Because his father 

got a new job. My parents got married in Paris. He 

didn’t walk to school. He took the bus. Modern human 

beings first appeared in Africa 150,000 years ago. 

How was your weekend? Where did you go? Who did 

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 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- поставе и одговоре на 

једноставнијaпитања личне 

природе;  

- у неколико везаних исказа 

саопште информације о 

себи и другима; 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се 

описују догађаји у 

прошлости; 



you go with? It was brilliant/ fantastic/great/not 

bad/OК… I didn’t like it here first because all my 

friends were in Australia. (The Past Simple 

Tense  правилних и неправилних глагола) Do 

you like skiing? What does Mickey like doing? What 

doesn’t he like doing?Do you fancy a game of 

football? Sorry I can’t. I’ve got a piano lesson. Would 

you like to come too? Yes, please. Do you want to 

come to my party? Yes, I’d love to. Thanks.  (Would 

like + инфинитив, like + глаголска именица); 
текстови и дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре 

и пишу). 

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. 

 

- размене информације у 

вези са догађајима у 

прошлости; 

- опишу у неколико 

везаних исказа догађај из 

прошлости/историјску 

личност и сл.  

- разумеју и реагују 

наједноставније исказе који 

се односе на изражавање 

допадања/недопадања; 

- размене информације које 

се односе на 

допадање/недопадање 

уз  образложење; 

- разумеју предлоге и 

одговоре на њих; 

- упуте предлоге и реагују 

на предлоге пружајући 

одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање на 

прикладан начин; 

- опишу сличности и 

разлике у породичном 

животу у ВБ и код нас. 



3. THE FUTURE 

 

Исказивање предвиђања, нуђења услуге/ одлука и 

намера у будућности.  Изрази и речи који се 

односе на тему; језичке структуре: 

TomorrowthespaceshipGalаxywillleavetheMoon’sorbi

tand… How long will the journey take? I’m sure/I 

believe I’ll win the award this year. I think/don’t think 

I’ll live in another country. Look at the clouds! It’s 

going to rain. What’s the problem? The DJ is 

ill.  Don’t worry. I’ll be the DJ. What? You’ll do it. 

Are you sure? Yes, It’ll be fun. Would you like a 

drink? I’ll get you a glass of lemonade. Thanks. Is 

there a lot to do for your party? Yes, but don’t worry, 

everybody’s going to help. Layla and I are going to 

decorate the room. Why are you putting on your coat? 

I’m going to take my dog for a walk. (Will за 

предвиђања, понуде/одлуке; Going to  за 

предвиђања, одлуке, намере; Would you like за 

изражавање понуде); текстови и дијалози који се 

односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 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 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

исказивање предвиђања, 

понуда/одлука, планова и 

намера у будћности; 

- разумеју и размене 

информације које се односе 

на предвиђање, нуђење 

услуге/одлуке, и намере у 

будућности; 

- изразе своја и туђа 

предвиђања, одлуке, и 

намере у будћности; 

- понуде/прихвате/одбију 

услугу на прикладан начин; 

- уоче и опишу сличности и 

разлике у прослави 

рођендана у ВБ и код нас.  

 

 

 



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. 

 

4. TIMES AND 

PLACES 

Изрази и речи који се односе на тему; језичке 

структуре At ten o’clock yesterday, I was sending an 

e-mail to my friends around the world. While I was 

cycling past the dam, I saw a crack in the wall. What 

were people doing when you reached the town? They 

were shopping and some children were playing. As 

Leo was running, he dropped his teddy. What did the 

people do when they heard you? They grabbed their 

children and ran indoors. (The Past Continuos 

Tense;  The Past Continuous Tense и The Past 

Simple Tense– разлике у значењу); We went to 

New York for our holidays.That sounds exciting. I’ve 

got a new computer game called Virtual Soap. That 

sounds interesting. Here’s the pizza. It looks 

delicious. I'd like to taste it. The path looks 

dangerous. I think I’ll go back.  

The film looks boring. I think I’ll fall 

asleep.  (глаголи lookи sound); текстови и 

дијалози који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 

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.). 

- разумеjу једноставније 

текстове у којима се 

описују догађаји из 

прошлости; 

- разменe једноставније 

информације у вези са 

догађајима у прошлости;  

- опишу у неколико 

везаних исказа догађаје из 

прошлости; 

- опишу историјске 

догађаје циљне културе 

користећи једноставнијa 

језичка средства; 

- разумеју и реагују на 

једноставније исказе који 

се односе на 

допадање/недопадање; 

- изразе 

допадање/недопадање 

једноставнијим језичким 

средствима; 

- израчунају време у 

ВБ, Аустралији, САД 

у односу на Србију. 



Мануелне 

активности (израда 

паноа, презентација, 

зидних новина, 

постера и сл.). 

 

 

5. CITIES 

 

 

 

 

Описивање места; исказивање просторних односа 

и смера кретања; описивање догађаја у 

прошлости; исказивање предлога и сугестија; 

изражавање будућих 

планова/договора.             Изрази и речи који се 

односе на тему; језичке структуре: On the first day 

we went on a sightsеeing tour. Оn the second day we 

took the underground. This is Buckinghаm Palace. 

The Queen lives here, but she isn’t here all the time. 

The Olympics were in London in 2012. The stadium 

and the other buildings are amazing. The London Eye 

is the biggest wheel of its kind in the world. (The Past 

Simple Tense; The Present Simple Tense за 

изражавање чињеница);Excuse me. Is there a post 

office near here? How do we get to the pоst office, 

please? Go along this street. There’s a supermarket 

on the right. Go past the supermarket and take the 

first turning on the left. You can’t miss it. It’s between 

the courthouse and the town hall – opposite the 

prison. (Егзистенцијално ’There’, Импера-тив, 

предлози за место, одређени и неодређени члан 

– првопоменути, другопоменути и уз имена 

инстутуција); He walked along the bridge and 

nothing happened. He saw nobody. He looked 

everywhere. While he was sitting, somebody spoke to 

him. (The Past Simple Tense, The Past Continuous 

Tense за препричавање догађаја; неодређене 

заменице са some, any, no, every – something, 

anything, nothing, everything, someone, anyone, no 

one…); Shall we go and see ’Cyberspace’ on 

Saturday? I can’t. My grandparents are coming this 

weekend. What about Friday? That’s not good for me. 

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 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставнији 

опис места (знаменитости, 

институције и сл.); 

- упореде и опишу 

карактеристике 

места,  користећиједностав

нија језичка средства;  

- опишу места користећи 

једноставнија језичка 

средства (знаменитости, 

занимљивости и сл.);  

- разумеју појединачне и 

везане исказе који се 

односе на просторне 

односе и смер кретања; 

- питају и кажу где се 

нешто налази користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

- затраже и у неколико 

везаних исказа саопште 

смер кретања; 

- разумеју и опишу 

искуство/догађај из 

прошлости користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју и реагују на 

предлоге и сугестије уз 

образложење; 



I’m playing football on Friday. (Shallwe… за 

изражавање предлога и сугестија; 

ThePresentContinuousTenseза изражавање 

планова/договора у будућности. текстови и 

дијалози који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или, пак, именовање 

наслова. 

 

- саопште предлоге и 

сугестије; 

- разумеју једноставније 

исказе који се односе на 

планове за будућност;  

- у неколико везаних исказа 

саопште планове/договоре 

за будућност;  

- разумеју и поштују 

правила учтиве 

комуникације; 

- опишу значајније градове 

циљних култура и њихове 

знаменитoсти и 

занимљивости (Лондон, 

Њујорк); 

- опишу значајни 

историjски догађај циљних 

култура  

 

 

 

 

 

6. 

EXPERIENCES 

Описивање искуства у прошлости; исказивање 

жеља и амбиција; исказивање упозорења; Изрази и 

речи који се односе на тему; језичке структуре I’ve 

been in some plays at the theatre. I haven’t been on 

TV or in a film, but I’d love to. Have you ever played 

golf? I’ve never played any sport. I’ve climbed Mount 

Everest twice in my life. Would you like a drink? No, 

thanks. I’ve just had one. Can I speak to Mellinda, 

please? Sorry, she’s just gone out. (The Present 

Perfect Tense за изражавање искуства у 

недефинисаној прошлости до неког тренутка у 

садашњости, као и уз прилошке одредбе ever, 

never, just); I’ve won several races. Last week I was 

in the Country Campionship. I didn’t win the race 

because my car broke down.(The Present Perfect 

Tense и The Past Simple Tense разлике у 

употреби и значењу); I want to be an actress. I’d 

love to be on TV. (глаголи want и would love за 

изражавање жеља и амбиција); Never give your 

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 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

описивање искуства у 

прошлости; 

- разменe информације у 

вези са искуствима из 

прошлости;  

- опишу у неколико 

везаних исказа своја и туђа 

искуства из прошлости 

користећи једноставнија 

језичка средства;  

- разумеју краће и дуже 

исказе који се односе на 

жеље и амбиције; 



real address, date of birth or e-mail address on the 

Internet. Don’t open any attachments as they may 

contain a virus. Deletethee-mailimmediately. 

(Императив); текстови и дијалози који се односе 

на тему и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 
 

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. 

 

- изразе своје и туђе жеље и 

амбиције једноставнијим 

језичким средствима; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

упозорења; 

- саопште упозорења; 

- разумеју текст о 

значајнијим историјским 

личностима из ВБ и опишу 

значајније историјске 

личности користећи 

једноставнија језичка 

средства.   

 

7. WHAT’S UP? 

Исказивање потреба, осета и осећања; изрицање 

савета, забрана и обавеза; изражавање мишљења 

(слагања /неслагања).           Изрази и речи који се 

односе на тему; језичке структуре- 

I’mthirsty/hot/bored/tired. What’s wrong? Have you 

got a headache? You shouldn’t sit so close to the TV. 

You should sit back here in one of the armchairs. 

(Модални глагол should за давање савета);You 

look really tired. You don’t have to stay here again 

tonight. We must cаtch those thieves. You mustn’t 

touch that switch. (Глаголи must и don’t have to за 

изрицање присуства / одсуства обавезе, глагол 

mustn’t за изрицање забране); Wow! Sounds good! 

Oh, I see. Me, too. Shall we go? Oh, yes. That’ll be 

great. 

 

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/илустрација

ма; 

– попуњавање 

формулара (пријава 

за курс, налепнице 

нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и 

разгледница; 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју и реагују на 

свакодневне изразе у вези 

са непосредним и 

конкретним потребама, 

осетима и осећањима;  

- изразе основне потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју и реагују на 

савете, присуство/одсуство 

обавезе; 

- размене информације које 

се односе на савете, 

забране, 

присуство/одсуство 

обавезе; 

- саопште савете, забране, 

присуство/одсуство обавезе 

користећи одговарајућа 

језичка средства; 



– 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. 

 

-разумеју  и формулишу 

исказе којима се тражи 

мишљење, изражава 

слагање/неслагање. 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Наставна тема  
 

Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

Основи проучавања 

прошлости 

временске одреднице средњег 

века 

историјски извори за период 

средњег века 

историјски појмови стари, 

средњи и нови век 

основна обележја средњег века 

 

Ученици у шести разред 

улазе са знањем о 

основним историјским 

појмовима, са одређеним 

животним искуствима 

и уобличеним ставовима и 

на томе треба пажљиво 

градити нова знања, 

вештине, ставове и 

вредности. 

Наставник има слободу да 

сам одреди распоред и 

динамику активности за 

сваку тему, уважавајући 

циљ учења 

предмета и дефинисане 

исходе. Редослед исхода 

не исказује њихову 

- лоцира одређену временску 

јединицу на временској ленти 

- именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наводи 

граничне догађаје  

- разврстава историјске изворе 

према њиховој основној подели 

- повезује историјске изворе са 

установама у којима се чувају  

- наводи главне проналаске 

праисторије и Старог века  

- користи основне историјске 

појмове 

- именује средњи век и нови век   и 

наводи граничне догађаје  

- разврстава историјске изворе за 

средњи век  према њиховој основној 

подели 



важност јер су сви од 

значаја за постизање 

циља предмета. Између 

исхода постоји повезаност 

и остваривање једног 

исхода доприноси 

остваривању других 

исхода. Многи од исхода 

су процесни и 

представљају резултат 

кумулативног дејства 

образовно-васпитног рада, 

током дужег временског 

периода и обраде 

различитих садржаја. 

Битно је искористити 

велике могућности које 

Историја као наративни 

предмет пружа у 

подстицању ученичке 

радозналости, која је у 

основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба 

да буду представљени као 

„прича” 

богата информацијама и 

детаљима, не зато да би 

оптеретили памћење 

ученика, већ да би им 

историјски догађаји, 

појаве и процеси били 

предочени јасно, детаљно, 

живо и динамично. 

Посебно место у настави 

Историје имају питања, 

како она која поставља 

наставник ученицима, тако 

и она која долазе од 

ученика, подстакнута оним 

- повезује историјске изворе са 

установама у којима се чувају  

- користи основне историјске 

појмове (стари век, средњи век, 

повеља, житије) 

- пореди историјске периоде стари и 

средњи век 

- разликује основне одлике средњег 

и новог века 

- разврстава историјске изворе 

према њиховој основној подели и 

према историјском периоду 

 

 

 

 

 



што су чули 

у учионици или што су 

сазнали ван ње користећи 

различите изворе 

информација. Добро 

осмишљена питања 

наставника 

имају подстицајну 

функцију за развој 

историјског мишљења и 

критичке свести. У 

зависности од циља који 

наставник 

жели да оствари, питања 

могу имати различите 

функције, као што су: 

фокусирање пажње на 

неки садржај или аспект, 

подстицање поређења, 

трагање за појашњењем. 

Учење историје би требало 

да помогне ученицима у 

стварању што јасније 

представе не само о томе 

„како је 

уистину било”, већ и 

зашто се нешто десило и 

какве су последице из тога 

проистекле. Да би схватио 

догађаје из 

прошлости, ученик треба 

да их „оживи у свом уму”, 

у чему велику помоћ може 

пружити употреба 

различитих 

историјских текстова, 

карата и других извора 

историјских података 

(документарни и играни 



видео и дигитални 

материјали, музејски 

експонати, илустрације), 

обилажење културно-

историјских споменика и 

посете установама 

културе. Коришћење 

историјских карата 

изузетно је важно јер 

омогућава ученицима да 

на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на 

коме се неки од догађаја 

одвијао, помажући им да 

кроз време прате промене 

на 

одређеном простору. 

Треба искористити и 

утицај наставе Историје на 

развијање језичке и 

говорне културе (вештине 

беседништва), јер 

историјски садржаји 

богате и оплемењују 

језички фонд ученика. 

Неопходно је имати у виду 

и интегративну функцију 

Историје, која у 

образовном систему, где 

су знања подељена по 

наставним предметима, 

помаже ученицима 

да постигну целовито 

схватање о повезаности и 

условљености 

географских, економских и 

културних услова живота 

човека. Пожељно је 

избегавати фрагментарно и 



изоловано учење 

историјских чињеница јер 

оно има најкраће 

трајање у памћењу и 

најслабији трансфер у 

стицању других знања и 

вештина. У настави треба, 

кад год је то 

могуће, примењивати 

дидактички концепт 

мултиперспективности. 

Одређене теме, по 

могућности, треба 

реализовати са 

одговарајућим садржајима 

из сродних предмета, а 

посебну пажњу треба 

посветити 

оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење 

информационо-

комуникационих 

технологија (употреба 

интернета, прављење 

презентација, коришћење 

дигиталних аудио-

визуелних материјала и 

израда рефера та 

Европа, Средоземље 

и српске земље у 

раном средњем веку 

Велика сеоба народа 

Франачка држава и Византија 

Владари- Кало Велики и 

Јустинијан 

средњовековна култура у 

Византији 

 

  

 

- образлаже узроке и последице 

Велике сеобе народа; настанка, 

ширења и распадања Франачке 

државе; настанка и развоја 

Византије 

-приказује на историјској карти 

динамику Велике сеобе народа и до 

којих појава и промена је довела; 

настанка, ширења и распадања 

Франачке државе;  Константинопољ 



развој хришћанске цркве у 

средњем веку 

појава ислама 

појам феудализма 

живот Словена у 

прапостојбини и узроци сеобе 

обичаји Старих Словена и 

њихова рана култура 

Ћирило и Методије прве 

српске династије 

српски владари из династије 

Немањића  

крсташки ратови 

и динамику настанка, развоја и 

опадања Византије 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са Великом сеобом 

народа;  Франачком државом;  са 

Византијом и њеним владарима 

- користи основне историјске 

појмове 

- илуструје примерима важност 

утицаја тековина Велике сеобе 

народа у савременом друштву 

- сагледава значај и улогу Карла 

Великог, Јустинијана и Василија у 

датом историјском контексту 

- илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

Византије у  приказује на 

историјској карти Константинопољ 

и динамику настанка, развоја и 

опадања Византије, Велику сеобу 

народа, Франачку; динамику 

настанка, развоја и раскола 

хришћанске цркве; динамику 

настанка и развоја ислама 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са Византијом и њеним 

владарима; са хришћанском 

црквом;  са исламом; са феудализмом 

- сагледава значај и улогу Јустинијана 

и Василија ИИ у датом историјском 

контексту 

- користи основне историјске појмове 

везане за Византију; хришћанску 

цркву; ислам; феудализам;  Старе 

Словене 

- образлаже узроке и последице 

настанка и развоја хришћанске цркве; 

настанка и развоја ислама;  настанка и 



развоја феудализма;  сеобе Словена у 

раном средњем веку 

- илуструје примерима важност 

утицаја хришћанске цркве и ислама у 

савременом друштву 

- пореди јудаизам, хришћанство и 

ислам 

- пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених 

слојева у феудалном друштву  

- на историјској карти лоцира правце 

миграција Словена и простор насељен 

Србима и њиховим суседима у раном 

средњем веку 

- на понуђеним примерима разликује 

митове и легенде од историјских 

чињеницасавременом друштву 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском 

- пореди историјске појаве 

- повезује текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом: обичајима Словена, 

мисија Ћирила и Методија, легенда о 

Владимиру и Косари 

-прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску тему 

(извори за историју Словена у раном 

средњем веку)  

- на историјској карти лоцира 

простор насељен Словенима, Србима 

и њиховим суседима у раном 

средњем веку; простор мисионарења, 

ширења хришћанства међу Јужним 

Словенима 

- користи основне историјске 

појмове везане за Словене и прве 



српске династије; мисију Ћирила и 

Методија и њихових ученика;  Србе 

и њихове суседе у раном средњем 

веку; за прве српске династије 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском (сеобе Словена, мисија 

Ћирила и Методија, прожимање 

цивилизација- хришћанство)  

- сагледава значај и улогу кнеза 

Властимира;  кнеза Јована 

Владимира и краља Михаила; 

Ћирила и Методија и њихових 

ученика у датом историјском 

контексту 

на историјској карти лоцира највеће и 

најзначајније државе средњег века; 

крсташке државе и најзначајније 

правце крсташких ратова, Србију 

доба Стефана Немање и Стефана 

Немањића  

- користи основне историјске појмове 

везане за:  државно уређење 

феудалних држава; крсташке ратове; 

Стефан Немања, Србија, Византија, 

Студеница, Хиландар; задужбина, 

Жича, Свети Сава, Стефан Немањић, 

архиепископија 

Европа, Средоземље 

и српске земље у 

позном средњем 

веку 

Средњовековни владари 

Европе и њихово учешће у 

крсташким ратовима 

династија Немањића 

свакодневни живот у средњем 

веку 

 

 сагледава значај и улогу владара и 

сталешких скупштина у појединим 

државама;  Фридриха Барбаросе, 

Саладина и Ричарда Лавље Срце у 

Крсташким ратовима;Стефана 

Немање  Стефана Немањића и Светог 

Саве у развоју српске државе 

- прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску тему 



средњовековна култура у 

Европи 

развој привреде у средњем 

веку 

средњовековна култура у доба 

Немањића 

почеци надирања Турака 

Османлија на Блакан 

Маричка и Косовска битка 

Мрњавчевићи и кнез Лазар 

Хребељановић, Стефан 

Лазаревић, твртко Први 

Котроманић, 

Моравска Србија 

Косовски бој, кнез Лазар, 

1389, Крушевац, Милош 

Обилић, Вук Бранковић, 

Српска деспотовина, деспот 

Стефан Лазаревић, Београд, 

Лазаревићи, Бранковићи, 

Ђурађ Бранковић, Смедерево, 

Османско царство, пад 

Византије, Србије, Босне, Зете 

под османску власт 

средњовековни Дубровника 

турска освајања на Балкану 

- пореди положај и начин живота 

жена и мушкараца, различитих 

животних доба, припадника 

постојећих друштвених слојева у 

средњем веку; романику и готику, 

културне области, школство, 

књижевност.. 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом (живот 

становника села и града; болести, 

проблеми, жене и мушкарци); 

(фреске, иконе, арабеске, витраже и 

др.) 

- илуструје примерима значај 

прожимања различитих цивилизација 

(готика, Шпанска уметност и др. ) 

- илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних тековина средњег века  у 

савременом друштву (писмо, 

грађевине, бројеви, сликарство, наука 

и др.) 

 изложи у усменом облику историјске 

догађаје  исправним хронолошким 

редоследом 

- користећи дату информацију смести 

историјску појаву, догађај, личност у 

одговарајући  век 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском 

(Трећи крсташки поход, вазални 

односи са Византијом, ктиторска 

делатност) 

-издваја најистакнутије српске 

владарске породице: 

Вукановићи,  Немањићи 



-приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена (утицај ИВ 

крсташког похода) 

-илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина средњег 

века у савременом друштву 

(Савиндан, Хиландар, Студеница, 

Жича, СПЦ) 

 користи основне историјске појмове: 

краљ, велики жупан, Жича, 

Хиланадар, Студеница, 

архиепископ;  владарске титуле, 

задужбинарску делатност, основна 

обележја владавине Немањића; 

Душанов законик, цар Душан, 

Дечани, Призрен 

-сагледа значај и улогу истакнутих 

личности: Стефана Немање, Стефана 

Немањића и Светог Саве, Стефан 

Душан, Мрњавчевићи у датом 

историјском контексту 

-повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

-илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина средњег 

века у савременом друштву 

(Савиндан, СПЦ, задужбине, фреске, 

иконе, житија; Законик) 

 -образлаже узроке и 

последице  историјских догађаја на 

конкретним примерима (уздизање 

Душана за цара, распадање Србије у 

време цара Уроша) 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена: границе Србије 



током владавине династије 

Немањића 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском (долазак Турака на 

Балкан) 

- текстуалне информације у 

народним песмама повезује са 

одговарајућим историјским 

периодом 

- на понуђеним примерима разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница, као и историјске од 

легендарних личности 

- користи основне историјске 

појмове: република, монархија, 

Твртко И Котроманић; Моравска 

Србија, кнез Лазар, кнегиња Милица, 

Косовски бој 

- образлаже узроке и последице 

историјских догађаја на конкретним 

примерима: крсташке ратове Угарске 

на Босну, уздизање Босне и 

Дубровника 

- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту: Твртко И Котроманић, 

кнез Лазар, кнегиња Милица, Вук 

Бранковић, султан Мурат, Милош 

Обилић 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена: ширење граница 

Босне у средњем веку;  ширење 

Турака на Балкану 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности националне 



историје са регионалном (везе 

Србије са Босном и Дубровником) 

- пореди историјске појаве: положај 

властеле и себара у срв. Србији 

- пореди положај и начин живота 

припадника постојећих друштвених 

слојева у срв. Србији  

- повезује текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом (политички, друштвени) 

- образлаже узроке и 

последице  историјских догађаја на 

конкретним примерима (Моравска 

Србија, Косовски бој) 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском (долазак Турака на 

Балкан) 

- користи основне историјске 

појмове: Косовски бој, кнез Лазар, 

1389, Крушевац, Милош Обилић, 

Вук Бранковић, Српска деспотовина, 

деспот Стефан Лазаревић, Београд, 

Лазаревићи, Бранковићи, Ђурађ 

Бранковић, Смедерево, Османско 

царство, пад Византије, Србије, 

Босне, Зете под османску власт 

- пореди историјске појаве: народне 

песме и изворе  о Косовском боју 

- образлаже узроке и 

последице  историјских догађаја на 

конкретним примерима (Косовски 

бој) 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту: кнез Лазар, 

Вук Бранковић, Милош 



Обилић,  Стефан Лазаревић, Ђурађ 

Бранковић 

- на понуђеним примерима разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница (кнез Лазар, Вук 

Бранковић, Милош Обилић, Југ 

Богдан, Девет Југовића)  

- образлаже узроке и 

последице  историјских догађаја на 

конкретним примерима (Српска 

деспотовина између Угарске и 

Османлија) 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена: ширење Турака на 

Балкану, Српска деспотовина 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском (долазак Турака на 

Балкан, српска средњовековна 

култура) 

-издваја најистакнутије владарске 

породице: Лазаревићи, Бранковићи, 

Балшићи, Црнојевићи 

- образлаже узроке и 

последице  историјских догађаја на 

конкретним примерима (освајања 

Османлија на Балкану) 

Европа, свет и 

српске земље у 

раном новом веку 

(Прединдустријско 

доба) 

Велика географска открића, 

мануфактура, 

хуманизам и ренесанса, 

реформација и 

противреформација, 

апсолутистичке монархије, 

 

- именује историјске периоде и 

наводи граничне догађаје 

-именује историјске периоде и наводи 

граничне догађаје 

- образложи узроке и последице 

научно-техничких открића у раном 

новом веку; Великих географских 

открића; настанка мануфактуре; 

настанка и развоја хуманизма и 

ренесансе;  настанка и развоја 



 Кристифор Колумбо, Изабела 

Кастиљска, Магелан, де Гама; 

Леонардо да Винчи, 

Микеланђело, Николо 

Макијавели, Никола Коперник, 

Исак Њутн; Мартин Лутер; 

Карло В, Елизабета И, Изабела 

Кастиљска, Филип ИИ 

Хабзбуршки, Луј XИВ, 

значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту Сулејман 

Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић,  Макарије 

Соколовић, Арсеније ИИИ 

Чарнојевић, Арсеније ИВ 

Јовановић 

узроке и последице настанка и 

ширења Османског царства; 

слабљења Османског царства; 

обнављања и укидања Пећке 

патријаршије и 

исламизације;  учешћа Срба у 

ратовима хришћанских сила 

против Османлија, сеоба Срба, 

настанка Војне крајине 

прожимања различитих 

цивилизација (исламизација, 

унијаћење, покатоличавање  

реформације и противреформације; 

настанка и развоја апсолутистичких 

монархија 

- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у Великим географским 

открићима: Кристифор Колумбо, 

Изабела Кастиљска, Магелан, де 

Гама; Леонардо да Винчи, 

Микеланђело, Николо Макијавели, 

Никола Коперник, Исак Њутн; 

Мартин Лутер; Карло В, Елизабета И, 

Изабела Кастиљска, Филип ИИ 

Хабзбуршки, Луј XИВ 

-илуструје примерима значај 

прожимања различитих цивилизација: 

колонизација, христијанизација, 

ропство, култура исхране;  важност 

утицаја културних 

(верских)  тековина раног новог века 

у савременом друштву;  важност 

утицаја културних тековина раног 

новог века у савременом друштву 

- приказује на историјској карти 

динамику Великих географских 

открића; настанка и ширења 

мануфактуре;  ширења хуманизма и 

ренесансе; развоја протестантизма у 

Европи; апсолутистичке монархије 

-разликује основна обележја и 

идентификује најзначајније последице 

настанка и ширења различитих 

верских учења у раном новом веку 

- пореди историјске појаве: основна 

обележја сталешке и апсолутистичке 

монархије; 

културу средњег и новог века 

- идентификује разлике између 

типова државног уређења у периоду 

средњег века и раног новог века 



- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту Сулејман Величанствени, 

Мехмед-паша Соколовић,  Макарије 

Соколовић, Арсеније ИИИ 

Чарнојевић, Арсеније ИВ Јовановић 

- користећи дату информацију 

препознаје историјску личност и 

смешта је на ленту времена 

- презентује резултате елементарног 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних извора и 

литературе 

- образложи узроке и последице 

настанка и ширења Османског 

царства; слабљења Османског 

царства; обнављања и укидања Пећке 

патријаршије и исламизације;  учешћа 

Срба у ратовима хришћанских сила 

против Османлија, сеоба Срба, 

настанка Војне крајине 

- приказује на историјској карти 

динамику развоја Османског царства 

у Европи; простор који је обухватала 

Пећка патријаршија 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности  националне 

историје са европском и светском 

- пореди историјске појаве: Западну и 

Југо-Источну Европу у XВИ веку; 

хајдуке и ускоке;  положај Срба под 

различитим државама 

- пореди положај  припадника 

постојећих друштвених слојева у 

раном новом веку  

- илуструје примерима значај 

прожимања различитих цивилизација 

(исламизација, унијаћење, 

покатоличавање и др.) 



- на историјској карти лоцира  правце 

миграција и простор насељен Србима 

и њиховим суседима у раном новом 

веку 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности  националне 

историје са европском и 

светском(ратови хришћанских сила 

против Особразложи узроке и 

последице настанка Војне крајине 

- на историјској карти лоцира простор 

насељен Србима у Хабзбуршкој 

монархији, Млетачкој републици и 

Дубровнику 

-Приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена 

-На историјској карти лоцира правце 

миграција Срба, простор насељен 

Србима и њиховим суседима у 

средњем и раном новом веку 

-Сагледава улогу историјских 

личности у датом историјском 

контексту 

- Користи основне историјске појмове 

- Ученик реално процењује своје 

знање, своје могућности и разуме на 

чему још треба да ради да би 

унапредио своја знања и умења 

 

    

 

ГЕОГРАФИЈА  



ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА:72 

 

Циљ учења географије је да ученик појмовно и структурно овлада природногеографским, демографским, насеобинским, 

политичкогеографским, економскогеографским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз 

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Уџбеник: Географија за 6. разред основне школе, аутори Сања Топаловић, Винко Ковачевић, Фреска, 2019. године, 

Географски атлас. 

Међупредметна повезаност: Компетенција за целоживотно учење, дигитална компетенција, одговоран однос према околини, 

решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву. 

Корелација:историја, математика, ликовна култура. 

 

 

Наставна тема  
 

Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

ДРУШТВЕНА 

ГЕОГРАФИЈА 

Друштвена географија, предмет 

проучавања и подела 

 

 

 

 

 -Посматрање       -

Праћење 

-  Разговор 

  -Закључивање 

-   Бележење 

-  Формирање 

правилног погледа 

на свет 

-   Предавање 

-   Давање додатних 

објашњења 

-   Постављање и 

одговарање на 

питања 

-   Вођење 

дискусије 

-   Подстицање 

самосталног 

закључивања 

 

Успоставља везе између физичко-

географских и друштвено економских 

објеката,појава и процеса 

 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

Географска/картографска мрежа 

Географска ширина и географска 

дужина, часовне зоне 

Појам карте и њен развој кроз 

историју 

Елементи карте (математички, 

географски и допунски) 

Картографски знаци и методе 

за представљање рељефа на 

карти 

Подела карата према садржају и 

величини размера 

 одређује математичкогеографски 

положај на Земљи; 

  анализира, чита и тумачи 

општегеографске и тематске карте; 

  оријентише се у простору користећи 

компас, географску карту и сателитске 

навигационе системе; 

  

 



Оријентација у простору и 

оријентација карте, мерење на 

карти, сателитски навигациони 

системи. 

 

СТАНОВНИШТВО 
 

Основни појмови о 

становништву: демографски 

развитак и извори података о 

становништву 

Број и распоред становништва на 

Земљи 

Природно кретање становништва 

Миграције становништва 

Структуре становништва: 

биолошке и друштвено-

економске 

 Савремени демографски 

процеси у Србији, Европи и 

свету 

 доводи у везу размештај светског 

становништва са природним 

карактеристикама простора; 

  анализира компоненте популационе 

динамике и њихов утицај на 

формирање укупних демографских 

потенцијала на примерима Србије, 

Европе и света;  

 анализира различита обележја светског 

становништва и развија свест о 

солидарности између припадника 

различитих социјалних, етничких и 

културних група 

НАСЕЉА 

Појам и настанак првих насеља 

Положај и географски размештај 

насеља 

Величина и функције насеља 

Типови насеља 

Урбанизација 

Град – унутрашња структура и 

односи са околним простором 

Село и рурални процеси 

 

 Ученик анализира географски положај 

насеља; 

 Ученик објашњава континуиране 

процесе у развоју насеља и даје 

примере у Србији, Европи и свету; 

- Ученик доводи у везу типове насеља и 

урбане и руралне процесе са структурама 

становништва, миграцијама, економским 

и глобалним појавама и процесим 

ПРИВРЕДА 

Привреда, привредне делатности 

и сектори привреде 

Пољопривреда и географски 

простор 

Индустрија и географски простор 

Саобраћај, туризам и географски 

простор 

Ванпривредне делатности 

 Ученик ,уз помоћ географске карте, 

анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности; 

 Ученик доводи у везу размештај 

привредних објеката и квалитет 

животне средине; 



Развијени и неразвијени региони 

и државе и савремени 

геоекономски односи у свету 

Концепт одрживог развоја 

 

 Ученик вреднује алтернативе за 

одрживи развој у својој локалној 

средини, Србији, Европи и свету 

 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава 

Географски положај државе 

Величина и компактност 

територије државe 

Појам и функција државних 

граница 

Главни град 

Облик владавине 

Политичкогеографска карта 

Европе после Другог светског 

рата 

Политичкогеографска карта 

света после Другог светског рата 

Територијални интегритет и 

спорови 

Интеграциони процеси 

 Ученик објашњава политичко-

географску структуру државе; 

 Ученик представља процесе који су 

довели до формирања савремене 

политичко-географске карте света 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална 

географија 

Положај и границе Европе 

Природне карактеристике Европе 

Становништво Европе 

Насеља Европе. 

Привреда Европе 

Географске регије Европе 

 

 Ученик уме да објасни како се 

издвајају географске регије;  

Ученик илуструје, уз помоћ карте, 

најважније географске објекте, појаве и 

процесе на простору Европе 

 
БИОЛОГИЈА  
 

Наставна тема  

 

Наставни садржаји  
Начин и поступак остваривања 

 

Исходи 

По завршеној теми/области 
ученик ће бити у стању да: 



 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ 

И ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 
 

Грађа живих бића – спољашња и 

унутрашња.  
Грађа људског тела: 
хијерархијски низ од организма 

до ћелије. 
Једноћелијски организми – 

бактерија, амеба, ћелија квасца. 

Удруживање ћелија у колоније. 

Вишећелијски организми – 

одабрани примери гљива, 

биљака и животиња. 
Основне животне функције на 

нивоу организма: исхрана, 

дисање, транспорт и 

елиминација штетних 

супстанци, размножавање. 
Разлике у грађи биљака, гљива и 

животиња и начину 

функционисања, као и сличности 

и разлике у обављању основних 

животних процеса. 
Откриће ћелије и микроскопа. 
Основна грађа ћелије (мембрана, 

цитоплазма, једро, 

митохондрије, 
хлоропласти). 
Разлика између бактеријске, и 

биљне и животињске ћелије. 

Ћелијско дисање, стварање 

енергије, основне чињенице о 

фотосинтези. 

Праћење, бележење, посматрање, 

описивање, практиковање, 

експериментисање, истраживање, 
цртање, сакупљање, решавање 

задатака, самоконтрола рада, јачање 

самосталности и способности 

индивидуалног учења, овладавање 

знањем применом практичних 

метода рада, сарадња у групи. 
Усмена провера, тестови, 

истраживање, реферати, 

презентације, пројекти. 

- упореди грађу животиња, биљака 

и бактерија на нивоу ћелија и 

нивоу организма; 
- повеже грађу и животне процесе 

на нивоу ћелије и нивоу 

организма; 
- одреди положај органа човека и 

њихову улогу, 
-цртежом или моделом прикаже 

основне елементе грађе ћелије 

једноћелијских и вишећелијских 

организама;  
-користи лабораторијски прибор и 

школски микроскоп за израду и 

посматрање готових и самостално 

израђених препарата; 
- хумано поступа према 

организмима које истражује. 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
 

 

 

 

 

 

Популација, станиште, 

екосистем, еколошке нише, 

адаптације, животне форме, 

трофички односи – ланци 

исхране. 
Абиотички и биотички фактори. 

Значај абиотичких и биотичких 
фактора.  
Антропогени фактор и облици 

загађења. 

Праћење, бележење, посматрање, 

описивање, практиковање, 

експериментисање, истраживање, 
цртање, сакупљање, решавање 

задатака, самоконтрола рада, јачање 

самосталности и способности 

индивидуалног учења, овладавање 

знањем применом практичних 

метода рада, сарадња у групи. 

- направи разлику између животне 

средине, станишта, популације, 

екосистема и еколошке нише;  
-размотри односе међу члановима 

једне популације, као и односе 

између различитих популација на 

конкретним примерима; 
- илуструје примерима међусобни 

утицај живих бића и узајамни 

однос са животном средину 



 

 

Угрожавање живих бића и 

њихова заштита. 
Усмена провера, тестови, 

истраживање, реферати, 

презентације, пројекти. 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

Наследни материјал (ДНК, 

гени).  

Телесне и полне ћелије. 

Пренос наследног материјала. 

Наследне особине (веза 

између гена и особина, утицај 

спољашње средине). 

Индивидуална варијабилност. 

Природна селекција на 

одабраним примерима. 

Вештачка селекција. 

Значај гајених биљака и 

припитомљених животиња за 

човека. 

Праћење, бележење, посматрање, 

описивање, практиковање, 

експериментисање, истраживање, 
цртање, сакупљање, решавање 

задатака, самоконтрола рада, јачање 

самосталности и способности 

индивидуалног учења, овладавање 

знањем применом практичних 

метода рада, сарадња у групи. 
Усмена провера, тестови, 

истраживање, реферати, 

презентације, пројекти. 

- истражи утицај средине на 

испољавање особина, поштујући 

принципе научног метода; 
- идентификује примере природне 

и вештачке селекције у окружењу 

и у задатом тексту/илустрацији; 
- повеже еволутивне промене са 

наследном варијабилношћу и 

природном селекцијом,  
-доприносе надограђивању 

претходно стечених знања о 

узроцима различитости јединки у 

једној популацији 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

Постанак живота на Земљи (прве 

ћелије без једра, постанак ћелија 

са једром и појава 

вишећеличности). 
„Дрво живота” (заједничко 

порекло и основни принципи 

филогеније, сродност и 

сличност). 
Организми без једра. Организми 

са једром. 
Положај основних група 

једноћелијских и вишећелијских 

организама на „дрвету живота”. 

Праћење, бележење, посматрање, 

описивање, практиковање, 

експериментисање, истраживање, 
цртање, сакупљање, решавање 

задатака, самоконтрола рада, јачање 

самосталности и способности 

индивидуалног учења, овладавање 

знањем применом практичних 

метода рада, сарадња у групи. 
Усмена провера, тестови, 

истраживање, реферати, 

презентације, пројекти. 

-групише организме према 

особинама које указују на 

заједничко порекло живота на 

Земљи;  

-одреди положај непознате врсте 

на „дрвету живота” на основу 

познавања општих 

карактеристика једноћелијских и 

вишећелијских организама. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

Обољења која изазивају, 

односно преносе бактерије и 

животиње. 

Бактерије и антибиотици. 

Путеви преношења заразних 

болести. 

Праћење, бележење, посматрање, 

описивање, практиковање, 

експериментисање, истраживање, 
цртање, сакупљање, решавање 

задатака, самоконтрола рада, јачање 

самосталности и способности 

индивидуалног учења, овладавање 

- прикупе податке о радовима 

научника који су допринели 

изучавању људског здравља и 

изнесе свој став о значају 

њихових истраживања;  



Повреде и прва помоћ: 

повреде коже, убоди инсеката 

и других бескичмењака, 

тровање храном, сунчаница, 

топлотни удар.  

Превенција и понашање у 

складу са климатским 

параметрима. 

Последице болести 

зависности – алкохолизам. 

знањем применом практичних 

метода рада, сарадња у групи. 
Усмена провера, тестови, 

истраживање, реферати, 

презентације, пројекти. 

- одржава личну хигијену и 

хигијену животног простора у 

циљу спречавања инфекција;  

- доведе у везу измењено 

понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци;  

- збрине површинске озледе коже, 

укаже прву помоћ у случају убода 

инсеката, сунчанице и топлотног 

удара и затражи лекарску помоћ 

кад процени да је потребна;  

- повеже узроке нарушавања 

животне средине са последицама 

по животну средину и људско 

здравље и делује личним 

примером у циљу заштите 

животне средине 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Шести разред 

Годишњи фонд наставних часова:144, 

 

обрада: 52 ,    други типови: 84 ( +8 ) 

Циљ :  

 да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање и разумевање појава у свакодневном 

животу; 

 оспособљавање ученика за примену стечених знања у решавању задатака из животне праксе; 

 развијање менталних способности ученика, формирање научног погледа на свет и свестрани развој личности. 

 

Уџбеници :  
 Математика за шести разред основне школе,  

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић, Креативни центар 2020.   

 Збирка задатака из математике за шести разред основне школе,  

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић, Креативни центар 2020. 

 



 

Наставна тема Наставни садржаји Начин и поступак остваривања 

Исходи: 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

1. Цели бројеви 

 

 

 

 Скуп целих 

бројева (Z). 

 Супротан број. 

Апсолутна вредност 

 целог броја. 

 Приказ целих 

бројева на бројевној 

 правој. 

 Упоређивање целих 

бројева. 

 Основне рачунске 

операције у скупу Z 

 и њихова 

својства. 

 Изрази са целим 

бројевима. 

Примена комуникативно-

интерактивног приступа у настави. 

Динамично смењивање техника / 

активности на часу које 

помажу  истовременом савладавању 

свих математичких вештина: 

слушања, писања, начина 

размишљања, читања и разумевања 

проблема, превођења проблема на 

математички језик, прецизност у 

раду и правилна употреба 

геометријског прибора. 

  

 

  

 

  

  

 прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној 

правој целе бројеве; 

 

 

 одреди супротан број и 

апсолутну вредност целог 

броја; 

 

 

 израчуна вредности 

једноставнијих бројевних 

израза; 

 

 

 реши једноставан проблем 

из свакодневног живота 

користећи бројевни израз. 

2. Тоугао 

1. ДЕО: 

 Појам троугла. Обим 

троугла. 

 Једнакокраки и 

једнакостранични 

 троуглови. 

 Висина троугла. 

 Углови троугла. Збир 

углова 

 троуглова. Врсте 

троуглова према 

 угловима. 

 Однос између страница 

и углова 

 класификује троуглове 

на основу њихових 

својстава; 

 

 

 конструише углове од 

90° и 60° и користи 

њихове делове за 

конструкције других 

углова; 

уочи одговарајуће елементе 

подударних троуглова; 

 

 



 троугла. 

Неједнакост 

троугла. 

 Конструкције неких 

углова (60°, 

- 120°, 30°, 45°, 75°, 135°). 

2. ДЕО 

 Основне 

конструкције 

троуглова. 

 Појам подударности 

и ставови 

 подударности. 

 Централна 

симетрија и 

подударност. 

 Осна симетрија и 

подударност. 

 Центар описане и 

уписане кружнице 

троугла.. 

 утврди да ли су два 

троугла подударна на 

основу ставова 

подударности; 

 

 

 конструише троугао на 

основу задатих 

елемената (странице и 

углови); 

 

 

 примени својства 

троуглова у 

једноставнијим 

задацима; 

 

 

 одреди центар описане 

и уписане кружнице 

троугла; 

 

 

 примењује особине осне 

симетрије, централне 

симетрије и транслације 

у једноставнијим 

задацима; 

 

 

 правилно користи 

геометријски прибор. 

3. Рационални 

бројеви 

1.ДЕО 

Скуп рационалних 

бројева. 

Супротан број. Апсолутна 

вредност рационалног 

броја. Приказ 

 прочита, запише, 

упореди и представи на 

бројевној правој 

рационалне бројеве у 

облику разломка и у 

децималном запису; 



рационалних бројева на 

бројевној правој. 

Упоређивање 

рационалних бројева. 

Основне рачунске 

операције у скупу Q и 

њихова својства. Изрази са 

рационалним бројевима. 

Једначине и 

неједначине: 2. ДЕО: 

Координатни систем. 

Приказ података 

у координатном 

систему. 

Приказ зависности међу 

величинама. Размере, 

пропорције и проценти. 

Директна 

пропорционалност. Обрнута 

пропорционалност 

 

 

 одреди супротан 

број и апсолутну 

вредност 

рационалног броја; 

 

 

 израчуна вредности 

једноставнијих 

бројевних израза и 

реши једноставну 

линеарну једначину и 

неједначину у скупу 

рационалних бројева; 

 

 

 реши једноставан 

проблем из 

свакодневног живота 

користећи бројевни 

израз, линеарну 

једначину и 

неједначину у скупу 

рационалних бројева; 

 

 

 примени 

пропорцију и 

проценат у реалним 

ситуацијама; 

 

 

 прикаже податке у 

зависности између две 

величине у 

координатном систему 

(стубичасти, тачкасти 

и линијски дијаграм); 



 

 

 

 тумачи податке 

приказане табелом и 

графички 

4. Четвороугао 

Углови четвороугла. Збир 

углова четвороугла. 

Паралелограм. Особине 

паралелограма. Услови да 

четвороугао 

буде паралелограм. Ромб, 

правоугаоник и квадрат. 

Конструкцијa 

паралелограма. Сабирање и 

одузимање вектора. 

Множење вектора бројем. 

Трапез. Особине трапеза. 

Средња линија троугла и 

трапеза. 

Конструкције трапеза. 

Делтоид 

 Примена комуникативно-

интерактивног приступа у настави. 

Динамично смењивање техника / 

активности на часу које 

помажу  истовременом савладавању 

свих математичких вештина: 

слушања, писања, начина 

размишљања, читања и разумевања 

проблема, превођења проблема на 

математички језик, прецизност у 

раду и правилна употреба 

геометријског прибора. 

 

1. класификује 

четвороуглове на основу 

њихових својстава; 

конструише 

паралелограм и трапез 

на основу задатих 

елемената (странице, 

углови и дијагонале 

четвороугла); 

 

 

2. примени својства 

четвороуглова у 

једноставнијим 

задацима; 

 

 

3. сабира и одузима 

векторе и користи их у 

реалним ситуацијама; 

 

 

4. примењује особине осне 

симетрије, централне симетрије 

и транслације у једноставнијим 

задацима 

5. Површина 

троугла и 

четвороугла 

Појам површине фигуре, 

површина правоугаоника и 

квадрата. 

Једнакост површина 

подударних фигура. 

 израчуна површину 

троугла и четвороугла 

користећи обрасце или 

расположиву једнакост. 



Површина паралелограма, 

троугла, трапеза. Површина 

четвороугла с нормалним 

дијагоналама. 

    

 

1. Цели бројеви                        9+9 

2. Тоугао                              11+13 

3. Рационални бројеви                 18+30 

4. Четвороугао                        8+14 

5. Површина троугла и четвороугла     6+10 

 

Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 часова. 

Кључни појмови садржаја: цео број, апсолутна вредност, рационалан број, изрази, 

једначине и неједначине, координатни систем, пропорција, конструкције углова, 

троуглова и четвороуглова, паралелограм, ромб, трапез, делтоид, центар описаног 

и уписаног круга, површине троуглова и четвороуглова. 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка: 
 просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр: размештај седења, избор градива за 

учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

 размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

 коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Основне карактеристике програма математике су усклађеност са програмом математике за први циклус основног 

образовања и васпитања, логичка повезаност садржаја и настојање, где год је то могуће, да садржаји претходе садржајима 

других предмета у којима се примењују. При избору садржаја и писању исхода узета је у обзир чињеница да се учењем 

математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију 

математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам 

процес учења математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја часова предмета 

и неопходности стицања континуираних знања. 

 Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер je њима обухваћено све оно што ученик треба да 

изгради на нивоу знања, које представља основни услов за остваривање исхода.  



Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима 

и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе 

се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
 Кроз предавање проширити систем N0 

, природних бројева са нулом на систем целих бројева Z. 

 Проширивање скупа операција. 

 Демонстрирати представљање на бројевној правој бројева из скупа Z. 

 Објаснити: n и -n, пар супротних бројева. 

 Увести појам: |n| апсолутна вредност n. 

 Објаснити сабирање кроз конкретне примере, закони сабирања. 

 Преглед основних својстава (која истичу структуру уређеног прстена), користећи а, b, с као ознаке за променљиве (а 

не оне којима се истиче знак целог броја). 

 Постављање питања и усмеравање на закључак. 

 Пратити рад ученика, обилазити их и давати додатна објашњења. 

   Преглед и оцена резултата рада на тесту о целим бројевима. 

 

ТРОУГАО 

 Користити прибор приликом обраде тематских јединица везаних за геометрију. 

 Дати дефиницију троугла 

 Осмислити класификацију троуглова према страни- цама и угловима. 

 Демонстрирати одговарајуће конструкције. 

 Извести једноставна тврђења о збиру унутрашњих углова троугла и спољашњем угловима троугла. 

 Осмислити подударност троуглова преко једнакости одговарајућих елемената – страна и углова. 

 Извести тврдње о значајним тачкама троугла. 

 Праћење активности ученика на свим пољима рада. 

Преглед и оцена резултата рада приликом провере знања 

 

РАЦИОНАЛНИ  БРОЈЕВИ 
 

 Кроз предавање и дијалог проширити скуп Q+ на скуп Q-, аналогно проширењу скупа N 

 Демонстрирати представљање на бројевној 

правој скупа рационалних бројева. 

 Дељење у систему рационалних бројева осмислити као множење реципрочним бројем. Демонстрирати принцип рада на 

одговарајућим примерима. 

 Истаћи да је дељење једино  неизводљиво  бројем 0. 



 Кроз једначине и неједначине развијати везу множења и дељеwа, (ах + b = с решавати у два корака  

 

ах= с - b, а затим х= (с-b): а ...) 

 Појму процента треба посветити посебну пажњу као начину исказивања односа који се јављају између величина исте 

мерне јединице. 

 Проценат схватити као разломак са имениоцем 100. 

 У делу који се односи на примену, најпре увести појам координатног система (апсцисна и 

 ординатна оса, јединична дуж, квадранти), као и појам координата као уређеног пара који одређује 

 положај тачке у координатној равни. У овом делу постоји могућност за понављање појмова из 

 претходне године, одређивање осно и централно симетричних тачака и објеката у координатном 

 геометријских објеката за задати вектор. Обрадити одређивање растојања између две тачке само када 

оне имају једнаке вредности апсциса или ордината, а одређивање средишта дате 

дужи у координатном 

 

ЧЕТВОРОУГАО 
 

 

 Дефиниција појмова: квадрат, правоугаоник, ромб, трапез, делтоид. 

 Истицати логичку класификацију класа геометриј- ских фигура (квадрат је правоугаоник, правоугаоник је 

парарелограм). 

 Демонстрирати одговарајуће конструкције. 

 Запазити да се четвороугао може разложити на тро- углове и искористити за лакше доказивање једнако- сти дијагонала. 

правоугаоника, нормалност дијаго- нала код ромба, узајамно половљење дијагонала и сл. 

 Демонстрирати одговарајуће доказе 

 

 

 Треба се ослањати на карактеристична својства при 

 конструкцији. Демонстрирати. 

 Праћење активности ученика на свим пољима рада. 

-сабира и одузима векторе и користи 

их у реалним ситуацијама; 

-Увести појам и особине делтоида. Није предвиђена конструкција делтоида 

 

ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА 
 

 Једначење површина геометријских фигура осмиш- љава се на класичан начин, ослањајући се на појмо- ве разложиве и 

допунске једнакости. Демонстрација одговарајућих примера. 



 Полазећи од површине правоугаоника допуњава- њем и разлагањем, изводе се формуле за површину паралелограма, 

троугла и трапеза. 

 Демонстрирати одговарајуће доказе. 

 Објаснити да кад су странице а и b изражене мер- ним бројевима, релативно датим дужинским једи- ницама, израз а b 

схвата се као производ бројева којим се површина изражава преко одговарајуће јединице за површину. 

 На одговарајућим примерима демонстрирати изра- чунавање површина четвороугла уз посебно нагла- шавање 

битности истоимених јединица. 

 Објаснити практичну примену. 

 Праћење активности ученика на свим пољима рада. 

 Преглед и оцена резултата рада приликом провере 

знања. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена 

остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику 

да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у учењу. 

 

ФИЗИКА 

Годишњи фонд наставних часова: 72 

( 30 часова обраде и 42 осталих типова часова) 

Циљ учења предмета ФИЗИКА јесте да сви ученици: 

-Упознају природне појаве и основне природне законе у свакодневном животу; 

- Стекну основну научну писменост; 

- Оспособ да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама ; 

- Образложе своје мишљење у оквиру дискусије; 

- Развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих стандарада. 



МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА са предметима ; математика, географија, биологија , хемија, информатика, техника и 

технологија, физичко васпитање. 

УЏБЕНИЦИ: Физика за 6. разред основне школе ( аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, ) БИГЗ-2019. 

Физика- збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе.( аутори. Катарина Стевановић, Марија 

Крнета, Радмила Тошовић) БИГЗ-2019. 

Наставна 

тема  
Наставни садржаји  Начин остваривања програма 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

1.Увод у 

физику 

Физика као природна 

наука, физичке 

појаве, методе 

проучавања у физици 

Материја, 

супстанција, физичка 

тела, физичка поља 

Методе истрживања 

у физици. Физика и 

друге науке. 

Из физике су одабрани само они наставни садржаји које 

на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ.Од 

свих метода логичког закључивања које се користе у 

физици,ученицима О.Ш. најприступачније је индуктивни 

метод при проналажењу и формулисању основних закона 

физике.Увођење једноставних експеримената за 

демонстрирање физичких појава има за циљ враћање 

огледа у наству физике,развијање радозналости и 

интереса за физику и истраживачки приступ природним 

наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами 

ученици на часу или код куће користећи материјал или 

предмете из свакодневног живота. Свака тематска целина 

обрађује се оним редоследом који је назначен у 

програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног 

и аналитичког излагања,кроз систематизацију и 

обнављање,врши се синтеза битних чињеница и 

закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се 

ученицима разумевање и трајно усвајање.При обради 

садржаја сваке теме,на сваком часу део времена се 

користи за обнављање. Да би се циљеви и задаци наставе 

физике остварили у целини неопходно је да ученици 

активно учествују у свим облицима наставног процеса. 

При решавању рачунских задатака прво сагледати 

физичке сарджаје па затим прећи на математичко 

формулисање и израчунавање.Решавање задатака одвија 

се кроз три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко 

-стекне појам о начину како 

физика истражује природу 

- да разликује појмове 

физичких тела од супстанција 

од којих се састоје тела. 

2. 

Кретање 

Кретање у 

свакодневном 

животу. Релативност 

кретања 

Појмови и величине 

којима се описује 

кретање. 

Подела кретања 

према облику путање 

и брзини тела. 

Зависност пређеног 

пута и брзине од 

времена кретања. 

Променљиво 

праволинијско 

- зна врсте кретања и описује 

их помоћу појмова и 

физичких величина 

- зна математичку зависност 

брзине и уме да је израчуна 

-користи јединицу за брзину у 

SI систему: m/s  

- уме  да измери и израчуна 

сталну брзину 

-зна да користи јединице SI 

система набројаних физичких 

величина (m,s, ...) 



кретање. Средња 

брзина. 

Кретање - релативна 

брзина 

израчунавање и дискусија резултата. Час 

експерименталних вежби састији се из уводног 

дела,мерња и записивања резултата мерења. Битан облик 

рада су домаћи задаци,који се планирају за час. 

Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз 

непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених 

на основу свих облика наставе:демонстрационих 

огледа,предавања,решавања квантитативних и 

квалитативних задатака и лабораторијских вежби. 

3. Сила Узајамно деловање 

два тела у 

непосредном додиру. 

Узајамно деловање 

два тела која нису у 

непосредном додиру. 

Сила као мера 

узајамног деловања 

два тела, правац и 

смер деловања. 

Врсте сила 

Процена интензитета 

силе. 

Сила Земљине теже  

- зна на основу појма 

узајамног деловања тела 

(одбијања, привлачења, 

деформација, промене 

кретања) да схвати силу као 

меру узајамног деловања 

тела.  

- зна да користи јединицу силе 

у SI систему:N 

 зна да је сила векторска 

величина 

4.Мерење Физичке величине и 

мерне јединице. 

Мерење; Мерила и 

мерни инструменти. 

Мерење дужине и 

површине. 

Мерење запремине и 

времена. 

Средња вредност и 

грешке мерења. 

- зна које су основне физичке 

величине и њихове мерне 

јединице 

-зна да повеже физичке 

величине са одговарајућим 

мерним јединицама 

- овлада мерењем следећих 

физичких величина: дужине, 

времена и запремине 

-уме да рукује мерилима и 

инструментима за мерење 

одговарајућих физичких 

величина лењиром, мерном 

траком, нонијусом, 

хронометром, мензуром 



5. Маса и 

густина 

Инертност тела и 

маса тела; закон 

инерције. 

Маса и тежина 

Мерење масе тела. 

Густина тела, средња 

густина тела. 

Одређивање густине 

чврстих тела и 

густине течности 

- има представу о маси као 

карактеристици физичког тела 

при узајамном деловању тела, 

да зна да се маса тела мери 

вагом и да је адитивна 

величина 

-уме  да помоћу 

дефиниционих формула 

израчуна бројне вредности 

густине. 

-уме да одреди густину 

чврстих тела и течности 

мерењем масе и запремине. 

- зна јединице мере масе и 

густинеу SI систему:kg, kg/m 

6. 

Притисак 

Притисак чврстих 

тела 

Притисак у мирној 

течности, 

хидростатички 

притисак, спојени 

судови 

Хидростатички 

притисак 

Атмосферки 

притисак 

Паскалов закон 

-уме да одреди притисак 

чврстих тела мерењем и 

израчунавањем 

-уме да користи јединицу 

притиска у SI систему: Pa  

- схвати принцип преношења 

притиска у течностима и 

гасовима 

- разуме Паскалов закон 

- разуме атмосферски 

притисак. 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Наставна тема 
 

Наставни садржаји 
Начин и поступак остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

 ИКТ 
 

- учествује, у тиму, у идентификовању 

неког проблема из свакодневног 

-именује основне компоненте 

рачунара,  наведе примере 



Дигитални уређаји и 

кориснички програми 

 

Рад са датотекама на 

различитим 

уређајима 

 

Рад са текстом – унос 

и едитовање текста 

 

Обликовање текста и 

слика 

 

Рад са табелама у 

програму за обраду 

текста 

 

Рад са звучним и 

видео записом 

Мултимедијалне 

презентације 

 
 

живота, стварању програма за његово 

решавање, документовању рада и 

његовом представљању 

корисничких програма за 

одређену намену 

-користи програм за управљање 

документима на рачунару 

- разуме поступак дељења 

докумената преко Google диска 

-креира текстуални документ, 

примењује акције едитовања и 

форматирања и умеће табеле у 

документ 

-креира, уређује и структуира 

текстуалне документе који садрже 

табеле 

-креира и обрађује дигиталну 

слику 

-примењује алатке за снимање и 

обраду аудио-записа 

-правилно користи ИКТ уређаје 

 

- примењује алатке за снимање и 

обраду видео-записа 

-креира, уређује и структуира 

дигиталне садржаје 

(мултимедијалне презентације) 

који садрже табеле, видео и аудио 

записе 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

 

 

 

Дигитално насиље 

Интернет сервиси 

Креирање онлајн 

упитника 

- поступци и добра правила за 

представљање на мрежи 

- ауторска права и симболи који 

представљају лиценцу 

- заштита здравља 

-препознаје и објасни функцију 

основних интернет сервиса 

-ефикасно користи интернет 

сервисе 

-одговорно и правилно користи 

ИКТ уређаје у мрежном окружењу 

-приступа интернету, самостално 

претражује, проналази и 

процењује информације и 

преузима их на свој уређај 

поштујући ауторска права 



Претраживање 

интернета и ауторска 

права 

Појам рачунарске 

мреже 

ИСТРАЖИВАЧКИ 

ПРОЈЕКАТ 

 

 

-објасни поступак заштите 

дигиталног производа/садржаја 

одговарајућом СС 

лиценцом 

-чува и организује податке 

локално и у облаку 

-примењује поступке и правила за 

безбедно понашање и 

представљање на мрежи 

-поставља резултат свог рада на 

интернет, ради дељења са 

другима, уз помоћ наставника 

РАЧУНАРСТВО Текстуални програмски 

језик Пајтон 

Корњача графика 

Аритметички 

оператори и 

променљиве 

Дељење у Пајтону 

Аритметички 

оператори и 

променљиве, дељење у 

Пајтону 

Гранање 

Гранање 

Контрола тока 

програма 

Одлучивање у 

програмима, 

понављање 

Условна понављања 

Условна понављања 

Функције 

Стрингови (ниске) 

Колекције података – 

листе 

Колекције података 

(скупови) 

- упознавање са изабраним алатом (у 

оквиру целе теме је потребно 

определити се за један алат и 

одговарајући програмски језик који се у 

пракси примењују у научним односно 

статистичким израчунавањима) 

- подсећање и упознавање са 

теоријском основом која се користи из 

других предмета  

- обрада примера и задатака, од којих 

се неки могу везивати за оба исхода, 

као што је обрада резултата 

експеримената 

-разуме разлику између 

текстуалних и визуелних 

програмских језика 

-објасни и примени одговарајућу 

програмску структуру (наредбе 

доделе, учитавања, исписа) 

- користи математичке изразе за 

израчунавања у једноставним 

програмима 

-сврсисходно примењује 

програмске структуре (уграђене 

функције) 

-креира програм линијске 

структуре у текстуалном 

програмском језику 

-објасни и примени одговарајућу 

програмску структуру 

-разуме и предвиђа резултате 

наредби гранања 

-примени одговарајућу 

програмску структуру 

-користи у оквиру програма 

нумеричке, текстуалне и 

једнодимензионе низовске 

вредности 



Операције са 

стринговима, колекције 

података 

 

- у визуелном окружењу креира 

једноставан рачунарски програм 

који укључује наредбе понављања 

- креира једноставан рачунарски 

програм који укључује наредбе 

понављања 

-разложи сложени проблем на 

једноставније функционалне 

целине (потпрограме) 

-вреднује своје знање о креирању 

програма који укључују наредбе 

понављања, гранања и 

дефинисане функције у 

текстуалном програмском језику 

- креира програм који укључује 

математички алгоритам у 

текстуалном програмском језику 



ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

Пројектна настава – 

програмирање или 

примена ИКТ 

 

 

 
 

Пројектни задатак из области 

програмирања или примене ИКТа: 

- Сложеност задатака треба да прати 

развојне карактеристике  

- За примере проблеме бирати 

проблеме у којима се симулирају 

ситуације из предмета које изучавају у 

школи или реалних ситуација из 

живота. 

- Инсистирати на прецизности у 

анализи, провери исправности и 

нагласити значај исправљања грешака 

приликом израде задатка. 

-сарађује с осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради материјала 

у вези са темом 

-бира и примењује технике и 

алатке у складу са фазама 

реализације пројекта 

- сарађује с осталим члановима 

групе у прикупљању и обради 

материјала и формулацији 

закључака у вези са темом 

-сарађује с осталим члановима 

групе у представљању резултата и 

закључака 

-наведе кораке и опише поступак 

решавања пројектног задатка 

-вреднује своју улогу у групи при 

изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен 

 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

6. РАЗРЕД 
Годишњи фонд наставних часова: 72, обрада 24, други типови 48 

 

Циљ наставе технике и технологије у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким развијеним 

окружењем, кроз стицање основне Завод за унапређивање образовања и васпитања техничке и информатичке писмености, 

развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада.Остали циљеви и задаци предмета су да 

ученици:  

- стекну основно техничко и информатичко васпитање и образовање,  



- стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и 

свакодневном животу, 

 - схвате законитости природних и техничких наука,  

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИKТ),  

- сазнају улоге ИKТ у различитим струкама и сферама живота,  

- упознају рад на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стекну навике да 

их користи у свакодневним активностима,  

- науче употребу рачунара са готовим програмима заобрадутекста, за графичке приказе, интерфејс и интернет,  

- развијају стваралачко и критичко мишљење,  

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану рада и афирмишу 

креативност и оригиналност,  

- развијају психомоторне способности,  

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада,  

- савладавају основне принципе руковањ аразличитим средствима рада, објектиматехнике и управљања технолошким 

процесима,  

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,  

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,  

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж), 

 -стекну знања за коришћење мерних инструмената,  

- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или 

средство,  

- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их компонују у 

једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете),  

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,  

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу,  

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору,  

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), израде или примене једноставнији програм за 

управљање преко рачунара,  

 – упознају економске, социјалне, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на 

развојдруштва,  

- примењују мере и средства за личну заштиту прираду,  

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења,  

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију и др.  

 

Корелација са другим предметима: 

 

Ликовно васпитање – естетско обликовање екстеријера и ентеријера објекта  

Математика – цртање у размери, као и прорачуни при израчунавањеу елемената за израду макете 

Физика – примена физичких принципа код соларне технологије 



 

Уџбеници: 

Техника и технологија за 6. разред основне школе, Алекса Вучићевић и Ненад Стаменовић, Клет 

Кутија са материјалом за 6. разред основне школе, Алекса Вучићевић и Ненад Стаменовић, Клет 

 

 

Наставна тема  

 

Наставни 

садржаји  

Врсте активности у 

образовно-васпитном процесу 

Начин и поступак 

остваривања 

(методе и облици 

рада) 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

ЖИВОТНО И 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

Значај и развој 

грађевинарства. 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање. 

Култура 

становања у: 

урбаним и 

руралним 

срединама, 

објектима за 

индивидуално и 

колективно 

становање, 

распоред 

просторија, 

уређење 

стамбеног 

простора. 

Кућне 

инсталације 

Ученика: 

-Слушају, 

-дискутују, 

-пишу, 

- прате инструкције 

наставника 

 

Наставника: 

-описује улогу грађевинарства 

у животном и радном 

окружењу 

-занимања човековог рада у 

области грађевинарства и 

урбанизма  

-описује културу становања у 

објектима. 

-Обратити посебну пажњу на 

заштиту на раду и код ученика 

развијати свест о потреби 

очувања  личног здравља, али 

и о заштити животне средине. 

 

Појам, улога и 

значај 

грађевинарства 

представити 

ученицима што је 

могуће више на 

практичним 

примерима.. 

Упутити их у 

занимања везана за 

ову област, 

подсетити на 

значај културе 

становања и 

кућним 

инсталацијама које 

су неопходне за 

живот савременог 

човека. 

– повеже развој 

грађевинарства и 

значај урбанизма у 

побољшању услова 

живљења; 

– анализира 

карактеристике 

савремене културе 

становања; 

– класификује кућне 

инсталације на основу 

њихове намене; 



 

САОБРАЋАЈ 

Саобраћајни 

системи. 

Саобраћајни 

објекти. 

 

Управљање 

саобраћајном 

сигнализацијом. 

 

Правила 

безбедног 

кретања пешака 

и возача бицикла 

у јавном 

саобраћају. 

 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- анализирају, 

- описују, 

- цртају, 

- праве 

Наставника: 

- Упознаје ученике са 

грађевинским објектима у 

саобраћају и помаже 

уечницима да постјећа 

знања 

повежу са новим. 

-Упознајеихса 

правилимапонашања 

учесника у саобраћају. 

 

-Вреднује рад ученика 

На почетку 

реализације 

подсетити ученике о 

саобраћајним 

системима, намени, 

функционисању и 

организацији 

саобраћаја у оквиру 

саобраћајних 

објеката, као и о 

правилима и 

прописима за 

регулисање друмског 

саобраћаја која се, 

пре свега, односе на 

пешаке и бициклисте 

као учеснике у 

саобраћају. Посебно 

нагласити да је 

тежиште исхода на 

безбедном понашању 

и преузимању личне 

одговорности 

ученика за понашање 

у саобраћају. 

– класификује врсте 

саобраћајних 

објеката према 

намени; 

– повезује 

неопходност 

изградње прописне 

инфраструктуре са 

безбедношћу 

учесника у 

саобраћају;  

– повезује 

коришћење 

информационих 

технологија у 

саобраћајним 

објектима са 

 

управљањем и 

безбедношћу 

путника и робе; 

– демонстрира 

правилно и 

безбедно понашање 

и кретање пешака и 

возача бицикла на 

саобраћајном 

полигону и/или уз 

помоћ рачунарске 

симулације; 

 

 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Приказ 

грађевинских 

објеката и 

техничко цртање 

у 

грађевинарству. 

 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- причају, 

- описују, 

- упоређују, 

- цртају , 

Наставника: 

Упутити ученике о 

правилима техничког 

цртања,тј. користити 

адекватан прбор за 

цртање, водити 

рачуна о 

прецизности, 

уредности у току 

– скицира 

просторни изглед 

грађевинског 

објекта; 

 

– чита и црта 

грађевински 

технички цртеж 



Техничко 

цртање помоћу 

рачунара. 

 

Представљање 

идеја и решења 

уз коришћење 

 

дигиталних 

презентација 

 

-Прати рад ученика, 

-Контролише правилну 

примену прибора, 

-Даје предлоге 

ученицимакако да правилно 

ураде.  

-Коришћење рачунара у 

области грађевинрства, 

-Користи и даје инструкције 

у  програму за цртање и 

приликом прављења 

дигиталне презентације. 

рада. Користити 

одговарајућу размеру 

Потребно је упознати 

и оспособити ученике 

за и коришћење 

рачунарских 

програма који се 

користе у 

грађевинарству. 

. 

уважавајући фазе 

изградње 

грађевинског 

 

објекта уз примену 

одговарајућих 

правила и симбола; 

 

– користи 

рачунарске 

апликације за 

техничко цртање, 

3D приказ 

грађевинског 

објекта и 

 

унутрашње уређење 

стана уважавајући 

потребе савремене 

културе становања; 

 

– самостално 

креира дигиталну 

презентацију и 

представља је; 

 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Подела, врсте и 

карактеристике 

грађевинских 

материјала. 

Техничка 

средства у 

грађевинарству 

и пољопривреди. 

Организација 

рада у 

грађевинарству 

и пољопривреди. 

 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- причају, 

-цртају, 

-користе конструкторске 

кутије за састављање модела 

Наставника: 

 

Проширити знања из 

области материјала. Путем 

Упознати ученике са 

значајем рационалног 

коришћења енергије 

и материјала. 

Потребно је да имају 

свест о очувању 

животне средине, тј. 

шта се од материјала 

може рециклирати у 

грађевинарству и 

пољопривреди. 

Уз практичне 

примере навести 

– повезује 

коришћење 

грађевинских 

материјала са 

утицајем на 

животну средину; 

– повезује алате и 

машине са врстама 

грађевинских и 

пољопривредних 

радова; 

– реализује 

активност која 



Обновљиви 

извора енергије 

и мере за 

рационално и 

безбедно 

коришћење 

топлотне 

енергије. 

Рециклажа 

материјала у 

грађевинарству 

и 

пољопривреди и 

заштита животне 

средине 

Моделовање 

машина и 

уређаја у 

грађевинарству, 

пољопривреди 

или модела који 

користи 

обновљиве 

изворе енергије 

 

 

 

 

мултимедијалне 

презентације показати 

ученицима грађевинске 

материјале техничка 

средства у грађевинарству и 

пољопривреди. 

-Објаснити ученицима како 

се рационално користи 

енергија, могућности 

постављања изолације у 

објекту, 

-значај рециклаже 

Презентујеврсте 

пољопривреднихи 

грађевинских машина, 

--Даје предлоге и сугестије 

приликом израде модела. 

- Провераваизрађенимодел. 

ученике да схвате 

значај коришћења 

одређених материјала 

и машина у 

грађевинарству и 

пољопривреди. 

Демонстрирати 

правилно коришћење 

алата у изради 

практичних вежби. 

Објаснити поступак 

од идеје до 

реализације у раду. 

указује на важност 

рециклаже; 

– образложи на 

примеру 

коришћење 

обновљивих извора 

енергије и начине 

њиховог 

претварања у 

корисне облике 

енергије; 

– правилно и 

безбедно користи 

уређаје за 

загревање и 

климатизацију 

простора; 

– повезује значај 

извођења топлотне 

изолације са 

уштедом енергије; 

– повезује гране 

пољопривреде са 

одређеном врстом 

производње хране; 

– описује занимања 

у области 

грађевинарства, 

пољопривреде, 

производње и 

прераде 

хране; 

– изради модел 

грађевинске 

машине или 

пољопривредне 

машине уз примену 

мера 

 



заштите на раду; 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Израда техничке 

документације. 

Израда 

макете/модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди 

или модела који 

користи 

обновљиве 

изворе енергије. 

Представљање 

идеје, поступка 

израде и решења 

производа. 

Одређивање 

тржишне 

вредности 

производа 

укључујући и 

оквирну процену 

трошкова. 

Представљање 

производа и 

креирање 

дигиталне 

презентације. 

Ученика: 

- слушају, 

- посматрају, 

- причају, 

- цртају, 

- праве 

- Израда практичних радова 

- израда прзентације 

 

 

Наставника: 

-Прати рад ученика, 

-Даје предлоге и сугестије 

-Вреднује рад ученика 

 

Ученици кроз 

практичан рад 

примењују претходно 

стечена знања и 

вештине. Садржаје 

треба реализовати 

кроз ученичке 

пројекте, од 

графичког 

представљања 

замисли, преко 

планирања, 

извршавања радних 

операција, 

маркетинга до 

процене и 

вредновања. 

Наставити са 

алгоритамским 

приступом у 

конструкторском 

моделовању посебно 

у приступу развоја 

техничког 

стваралаштва – од 

идеје до реализације. 

– 

самостално/тимски 

врши избор 

макете/модела 

грађевинског 

објекта и образлажи 

избор; 

– самостално 

проналази 

информације о 

условима, 

потребама и начину 

реализације 

макете/модела 

користећи ИКТ; 

– креира планску 

документацију 

(листу материјала, 

редослед операција, 

процену 

трошкова) 

користећи програм 

за обраду текста; 

– припрема и 

организује радно 

окружење 

одређујући 

одговарајуће алате, 

машине и 

опрему у складу са 

захтевима посла и 

материјалом који се 

обрађује; 

– израђује 

макету/модел 

поштујући 

принципе 



економичног 

искоришћења 

материјала и 

рационалног 

одабира алата и 

машина 

примењујући 

процедуре у складу 

са принципима 

безбедности на 

раду;  

– учествује у 

успостављању 

критеријума за 

вредновање, 

процењује свој рад 

и рад других 

и предлаже 

унапређења 

постојеће 

макете/модела; 

– одреди реалну 

вредност израђене 

макете/модела 

укључујући и 

оквирну процену 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ: Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према 

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

 

Разред: Шести 

Годишњи фонд: 36 

 

Наставна тема  Наставни садржаји  Начин и поступак остваривања Исходи 



  По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

5. БОЈА 

1.Светлост као услов 

за опажање боје 

2. Боја и човек 

3. Основне и изведене 

боје 

4. Комплементарне 

боје 

5. Топле и хладне 

боје 

6. Оптичко и 

механичко мешање 

боја 

7. Партитивно 

мешање боја 

8. Хроматске и 

ахроматске боје 

(ахроматске) 

9. Хроматске и 

ахроматске боје 

(ахроматске) 

10. Примена боја 

(акварел, темпера) 

11. Примена боја 

(мозаик) 

12. Примена боја 

(витраж) 

13.  Примена боја 

(боја у скулптури) 

14.  Уметничко 

наслеђе 

15. Експонат 

(припрема за 

излагање) 

16.  Експонат 

(излагање и анализа) 

 

- објашњавање, дискусија, 

дијалог, демонстрација - 

показивање основних сликарских 

техника - коришћење основних 

ликовних елемената - 

индивидуални рад и рад у 

групама - коректуре и естетске 

анализе (заједно са ученицима ) - 

рад по природи (моделу ) - посете 

културним институцијама  

 

– користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад;  

-користи изражајна својства боја у 

ликовном раду. 

-осмишљава и ствара креативна 

решења и оригиналне идеје у 

ликовном раду. 

-именује,описује и показује 

сензитивност за различите односе 

боја у окружењу и уметности; 

-посматра, опажа, уочава, упоређује 

и анализира комплементарне парове  

-самостално примењује темперу, 

воштани и суви пастел као сликарске 

технике,  

-експериментише и истражује 

њихове изражајне могућности 

комбинујући их у сопственом раду; 

-самостално примењујетехнике 

сликања на текстилу, -

експериментишеи истражује њихове 

изражајне могућности у сопственом 

раду; 

-користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад. 

- разуме  улогу  боја у свакодневном 

животу и њихово деловање на човека; 

-користи одабране информације као 

подстицај зa стваралачки рад. 



2.КОМУНИКАЦИЈА 

17.  Комуникативна 

улога уметности 

18.  Комуникативна 

улога уметности 

19.  Комуникативна 

улога уметности 

20. Уметност у 

свакодневном животу 

21. Уметност некад и 

сад (посета музеју) 

 

- објашњавање, разговор - 

демонстрирање осн.визуелне 

комуникације, 

техника - показивање 

репродукција познатих дизајнера, 

сликара (линеарни цртеж) - 

креирање вежби и њихова 

примена - коректуре и ест. 

анализе - рад по природи и рад из 

маште - посета позоришту - кроз 

разговор и објашњавање 

упознавање ученика са основним 

цртачким материјалима и 

техникама. 

 

– уочава веб дизајн у окружењу и 

тумачи; 

- развија перцепцију за поруке које се 

преносе визуелним путем;  

-кодирање и декодирање визуелне 

информације. 

-идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и уочава циљева 

једноставних визуелних порука; 

 

   3. ТЕКСТУРА 

 

22.Текстура у 

природи (тактилна 

текстура) 

23. Текстура у 

природи (визуелна 

текстура) 

24. Текстура у 

ликовним 

уметностима (уводна 

вежба) 

25. Текстура у 

архитектури 

26. Текстура у 

архитектури 

27.  Уметничко 

наслеђе (грађевине, 

скулптуре и паркови) 

- објашњавање, разговор - 

демонстрирање текстуре, техника 

- показивање репродукција 

познатих сликара (линеарни 

цртеж) - креирање вежби и 

њихова примена - коректуре и 

ест. анализе - рад по природи и 

рад из маште - посета позоришту 

- кроз разговор и објашњавање 

упознавање ученика са основним 

цртачким материјалима и 

техникама. 

– прави разноврсне текстуре линијама 

материјалом по избору или у 

апликативном програму.-користи 

изражајна средства боје у изради 

текстуре.-прави различите текстуре на 

тродимензионалном облику;-користи 

усвојене информације у стварању 

ликовног дела.-разматра са другима 

шта  је учио и како то  да представи 

визуелном поруком. 



   4. УОБРАЗИЉА 

28. Стваралачка 

уобразиља 

29. Стваралачка 

уобразиља (вежбе) 

30. Уовразиља  и игра 

(маска, костим) 

31. Уобразиља и 

технологија 

  

-објашњавање, разговор - 

демонстрирање комбинованих 

техника - показивање 

репродукција познатих сликара 

надреалиста- креирање вежби и 

њихова примена - коректуре и 

ест. анализе - рад по природи и 

рад из маште - посета позоришту 

- кроз разговор и објашњавање 

упознавање ученика са основним 

цртачким материјалима и 

техникама. 

-идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и разуме значај 

маште и способности имагинације; 

-изражава своје замисли одабраном 

ликовном техником; 

  

 

 

 

5. ПРОСТОР 

32. Амбијент (дизајн 

ентеријера) 

33.  Боја у простору  

34.  Текстура у 

простору 

35.  Уметничко 

наслеђе (обликовање 

школског простора) 

36. Уметничко 

наслеђе (обликовање 

школског простора  

--репродукције 2д и 3д 

уметничких дела и уочавање 

разлика –  

-Уочавање боја и текстура у 

простору. 

Демонстрација рада у појединим 

материјалима 

глина, глинамол пластелин… - 

индивидуални, рад у пару и групи 

са ученицима - рад по природи - 

коректура и естетска анализа 

Сређивање и уређивање школског 

амбијента 

.- посматра, опажа и уочава улогу 

витража у уређивању ентеријера и 

креирању амбијента; 

-описује, упоређује и анализира 

могућности уређења ентеријера и 

стварања амбијента путем ликовних 

дела изведених у техници витраж; 

-примењује стечена знања о 

ентеријеру, амбијенту и обликовању 

простора приликом решавања 

проблемских задатака кроз креирање 

витража; 

-повезује стечена знања и вештине са 
осталим наставним садржајима и 

-примењује их у ликовном раду; 
-развија стратегије проналажења 
разних решења у сопственом раду; 



-комуницира и спонтано изражава 
своје ставове, мисли и осећања, 
вербално и путем ликовних медија; 
-самостално примењује технику 
витраж. 
 

 

Кључни појмови: ритам, спонтано, структура, композиција, ликовни елемент, текстура,  дводимензионално, 

тродимензионално, симетрија, асиметрија, орнамент, дизајн, визуелно, вајање, простор. 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА – 6.разред 

 

Наставна тема  
 

Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 
 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

 ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

Средњи век, Ранохришћанска музика. 

Византијско певање. Грегоријански 

корал. Рани облици вишегласја ‒ 

мотет. Световна музика средњег века: 

трубадури, трувери минезенгери. 

Духовна и световна музика у 

средњовековној Европи и Србији. 

Музика средњег века као инспирација 

за уметничку и популарну музику. 

Ренесанса Развој духовног и 

световног вишегласја. Мотет, миса, 

мадригал. Највећи представници 

ренесансне вокалне музике: Ђ. П. да 

Палестрина, О. ди Ласо. 

Инструментална музика ренесансе. 

Стицање знања о музици 

средњег века и ренесансе 

(различити музички 

облици световних и 

духовних дела 

најзначајнијих 

представника). 

Повезивање теоријских 

знања са извођењем и 

слушањем музике. 

 

– повеже различите видове 

музичког изражавања са 

друштвено-историјским 

амбијентом у коме су 

настали;  

– наведе изражајна средстава 

музичке уметности 

карактеристична за период 

средњег века и ренесансе; – 

уочи основне 

карактеристике музичког 

стваралаштва у средњем 

веку и ренесанси;  

– опише улогу музике у 

средњовековној Србији; 

 – уочи разлике између 

духовних и световних 

вокалних композиција 

средњег века и ренесансе; 

 – издвоји начине 

коришћења изражајних 



средстава у одабраним 

музичким примерима; 

 – објасни како је музика 

повезана са другим 

уметностима и областима 

ван уметности (музика и 

религија; технологија 

записивања, штампања нота; 

извођачке и техничке 

могућности инструмената. 

 

  

 МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Инструменти са диркама: оргуље, 

чембало, клавир, 

хармоника,челеста.Народни 

инструменти. 

Информације о музичким 

инструментима проистичу 

непосредно из историјског 

и стваралачког контекста. 

Инструменти се обрађују 

кроз одговарајуће слушне 

примере који на 

упечатљив начин 

презентују њихове 

основне карактеристике. 

Акценат је на начину 

добијања тона, тонској 

боји, изражајним и 

техничким могућностима 

и њиховој примени. 

Аудитивни и визуелни 

приказ инструмената кроз 

основне информације 

предвиђене наставним 

садржајем. 

До знања ученици треба 

да дођу непосредним 

искуством помоћу 

слушања и опажања а не 

набрајањем или 

меморисањем података. 

 
-одреди врсту музичког 

инструмента са диркама по 

изгледу и звуку; 
 опише разлику у начину добијања 

звука код иснтрумената са 

диркама; 



 

 СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

Елементи музичке изражајности: 

тeмпo, динaмика, тoнскe бoje разли- 

читих глaсoва и 

инструмeната.Слушање световне и 

духовне средњовековне и ренесансне 

музике. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних 

oмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне 

народне музике. 

Слушање дeлa инспирисaних 

фoлклoрoм. 

Потребна су јасна 

упутства на шта ученик 

треба да обрати пажњу 

приликом слушања 

(извођачки састав, темпо, 

како је мелодија извајана, 

специфичан ритам,...) и 

све повезати теоријским 

знањем. 

 

 -разликује вокално-

инструменталне и 

инструменталне облике 

сред- 

њег века и ренесансе; 

– коментарише слушано 

дело у односу на извођачки 

састав и инстру- 

менте ; 

– идентификује 

репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих 

представника средњег века и 

ренесансе; 

– уочи сличности и разлике 

између православне и 

(римо)католичке 

духовне музике; 

– идентификује елементе 

средњовековне музике као 

инспирацију у 

музици савременог доба; 

 

 ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху самостално 

и у групи. 

Пeвaње пeсама из нотног текста 

солмизацијом. 

Извођење (певање или свирање) 

једноставних ритмичких и мелодиј- 

ских мотива у стилу музике средњег 

века и ренесансе. 

Певање песама у комбинацији са 

покретом. 

Свирaњe пo слуху дeчjих, нaрoдних и 

умeтничких композиција нa 

инструмeнтимaOрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на другим 

инстру- 

Певање (ако је могуће и 

свирање) предложених 

музичких примера 

самостално и у групи. 

Учествовање у креирању 

и реализацији школских 

приредби, догађаја и 

пројеката. 

Изражавање музичког 

доживљаја језиком других 

уметности. 

Познавање и поштовање 

правила музичког 

бонтона. 

-изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

традиционалне и/или 

електронске инструменте, 

сaмoстaлнo и у групи; 

– примењује правилну 

технику певања; 

– примењује различита 

средства изражајног 

певања и свирања у 

зависности од врсте, 

намене и карактера 

композиције; 



ментима. 

Свирaњe из нотног текста дeчjих, 

нaрoдних и умeтничких компози- 

ција нa инструмeнтимaOрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на другим 

инструментима. 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом. 

– развије координацију и 

моторику кроз свирање и 

покрет; 

– примењује принцип 

сарадње и међусобног 

подстицања у 

заједничком музицирању; 

– користи музичке 

обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

– комуницира у групи 

импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом. 

 МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe 

ритмичким и звучним eфeктимa, 

кoри- 

стeћи притoм рaзличитe извoрe звукa. 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 

учeници изводе. 

Стварање мeлoдиje нa зaдaти тeкст. 

Импрoвизaциja диjaлoгa нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и другим инструментима. 

Реконструкција музичких догађаја у 

стилу средњег века и ренесансе. 

Комуницирање у 

групи импрoвизуjући 

мање  музичке 

целине глaсoм, 

инструмeнтом 

или  пoкрeтом. 

Учествује у креирању 

и реализацији 

шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката. 

Користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво. 

 

-учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

– изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес, глума, 

писана или говорна реч, 

ликовна уметност); 

– учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

– понаша се у складу са 

правилима музичког 

бонтона у различитим 

музичким приликама; 

– критички просуђује 

лош утицај прегласне 

музике на здравље; 

– користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење 

и стваралаштво. 



 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
 

Фонд: 108 часова 

Циљ: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. 

 

Наставна тема 
 

Наставни садржаји 

Начин и поступак 

остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АТЛЕТИКА 

Техника истрајног трчања 

Скок увис 

Техника спринтерског трчања 

Скок у даљ 

 

Техника штафетног трчања 

Техника високог и ниског старта 

Бацање лоптице (до 200 г) 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

-дискусија 

 

-комбинује и користи достигнути 

ниво усвојене технике кретања у 

спорту и свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 

СПОРТСКА ИГРА 

КОШАРКА 

Ставови у нападу и одбрани 

Шутирања на кош, 

 

Вођење лопте, 

Дриблинг и пивотирање, 

 

Хватањa и додавањa лопте, Игра, 

Основна правила кошарке 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

-суђење 

 користи елементе технике у игри 

 примењује основна правила 

кошарке у игри 
-учествује на унутародељенским 

такмичењима 

ГИМНАСТИКА 

Вежбе на тлу 

 

Прескоци и скокови 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

-дискусија 

 одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације 

тела 



 

-асистирање 

-користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним 

ситуацијамаи игри 

-процени сопствене могућности за 

вежбање у гимн 

РИТМИКА И ПЛЕС 

Ритмичка вежба без реквизита 

Скокови кроз вијачу 

Народно коло „Моравац“ 

 

Народно коло из краја 

„Ужичко“ 

Основни кораци друшвених 

плесова-валцер 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

-дискусија 

 

 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 

ПОЛИГОНИ 

Атлетски полигон 

 

Гимнастички полигон 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-асистирање 

-развија своје моторичке 

способности применом вежби из 

атлетике и гимнастике 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 
Батерија тестова 

-Прати ученике, 

 

-мотивише их 

 

-уписују резултате 

тестова 

-упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички напредак 

ТЕОРИЈА 

Реализује се кроз све наставне 

теме и садржаје 

Уводни час 

Последњи час 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

презентација 

 објасни својим речима сврху и 

значај вежбања 
-користи основну терминологију 

вежбања 

МИНИ РУКОМЕТ 

Вођење лопте, 

 

Хватањa и додавањa лопте, 

Шутирања на гол, 

Финтирање, 

 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-користи елементе технике и 

примењује основна правила у игри 



Принципи индувидуалне 

одбране 

 

Основна правила 

рукомета/минирукомета 

-суђење 

МАЛИ ФУДБАЛ 

Вођење и контрола лопте 

Примање лопте и додавање 

лопте различитим деловима 

стопала 

Шутирање на гол 

Вежбе са два и три играча Основе 

игре у нападу и одбрани 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-суђење 

1. изводи елементе фудбалске 

техмике 

2. користи елементе технике у игри 

3. примењује основна правила 

фудбала у игри 

4. учествује на унутародељенским 

такмичењима 
-примењује основне елементе 

тактике у одбрани и у нападу 

ТАКМИЧЕЊА 

Такмичарске игре између 

одељења 

(у току школске године) 

објашњавање, 

 

-анализирање 

-дискусија 

 

-суђење 

-примени и поштује правила тимске 

и спортске игре у складу са етичким 

нормама 

- прихвати сопствену победу и пораз 

у складу са „ферплејом“ 

РАДИОНИЦА 

Здрава исхрана , значај 

физичког вежбања, хигијена у 

физичком вежбању 

 

(у току школске године 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 разликује здравe и нездравe 

начине исхране, 

 направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника. 

примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге 

 

Вежбе за развој покретљивости 

 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

 

Вежбе за развој брзине 

 

Вежбе за развој координације 

-прати ученике, 

 

-мотивише их 

 

-уписују резултате 

тестова 

 примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних вежби 

 изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена кретања) и 

користи их у 

спорту, рекреацији и различитим 

животним ситуацијама 



ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА; 

 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 

-демонстрација, 

 

 

 објашњавање, 

 

-анализирање 

 

 

 дискусија 

 

-асистирање 

 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 

УЧЕНИЦИ 

ОСЛОБОЂЕНИ ОД 

ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА 

НАСТАВЕ 

 суђење, вођење статистике, 

региструје резултат 

 прати ниво 

активности ученика на 

часу или такмичењима 

 припрема репортажу са 

спортских догађаја 

буде ђак репортер на спортској 

недељи 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-асистирање 

 наведе основна правила 

гимнастике, атлетике, кошарке 

 дефинише основна 

здравствено- хигијенска 

правила вежбања 

 презентује и 

анализираинформације о 

физичком вежбању, здрављу, 

спорту, историји спорта 

-учествује у организацији 

спортске недеље и школских 

такмичења 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 
Исходи 



По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. ЉУДСКА 

ПРАВА 
 

Права и одговорности 
Моја и твоја права – наша 

су права. 

Права и одговорности. 

Посебна група 

права: слобода да и 

припадајуће одговорности. 

Посебна група 

права: заштита од и 

припадајуће одговорности. 

Право на очување личног, 

породичног, националног, 

културног и верског 

идентитета и припадајуће 

одговорности. 

Право на квалитетно 

образовање и једнаке 

могућности за све и 

припадајуће одговорности. 

Инклузивно образовање ‒ 

квалитетно образовање за 

све 

-Конструктивна 

комуникација 

Наставник обезбеђује 

равноправну укљученост 

сваког ученика (уважавајући 

различитост како у 

стиловима учења тако и у 

типу личности).  Наставник 

треба да подстиче код 

ученика способност да 

разумеју сопствену 

одговорност 

-Интерактивни односи 

(активне, проблемске и 

истраживачке наставе), са 

сталним рефлексијама на 

одговарајуће појаве из 

друштвеног контекста 

(прошлости и још више 

садашњости). 

образложи везу права и одговорности на 

примеру својим речима 

-наведе примере за групу права слобода да 

и заштита од 

-аргументује значај инклузивног 

образовања, права и потребе за образовање 

свих ученика 

-штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права 

-препозна ситуације кршења права детета у 

свкодневном животу, примерима из 

прошлости, литературе 

 

2. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Демократско друштво и 

партиципација грађана 
Демократско друштво – 

појам, карактеристике. 

Грађанин. 

Дете као грађанин. 

Процедуре којима се 

регулише живот у 

заједници: ко је овлашћен 

да доноси колективне 

Наставник 

обезбеђује  да се на часу 

сваки ученик осећа уважено, 

прихваћено и добродошло у 

својој различитости, уз 

обавезу да поштује и уважи 

друге и другачије погледе и 

мишљења. 

Наставник осмишљава 

активности које 

подстичу  критичко 

– сврсисходно користи кључне појмове 

савременог демократског 

друштва:демократија, грађанин, власт 

-образложи улогу грађана у друштвеном 

систему и систему власти на примеру 

-препозна стварну партиципацију ученика 

у одељењу и школи 

 

 



одлуке и на основу којих 

процедура. 

Власт. 

Нивои и гране власти. 

Лествица партиципације 

ученика у школи: 

манипулација, декоративна 

употреба, симболичка 

употреба, стварна 

партиципација. 

Партиципација ученика на 

нивоу одељења и школе 

мишљење. коришћењем 

бројних примера и 

подстицањем дискусије где 

ће ученици морати да 

аргументују своје мишљење. 

О партиципацији ученика у 

одељењу и школи треба 

говорити и у контексту 

ученичког парламента који 

ће бити актуелан у следећем 

разреду. 

 

 

 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Употреба и злоупотреба 

интернета и мобилних 

телефона 
Позитивно коришћење 

интернета и мобилног 

телефона. 

Шта је дозвољено, а шта 

није на интернету. 

Утицаја друштвених мрежа 

на мишљење и деловање 

појединца. 

Опасности у коришћењу 

интернета и мобилног 

телефона. 

Дигитално насиље и веза са 

Конвенцијом о правима 

детета. Карактеристике и 

последице дигиталног 

насиља. Седам правила за 

 Наставник треба да 

подстиче код ученика 

способност да разумеју 

сопствену одговорност у 

ситуацијама 

дискриминације и насиља, 

kao и да бирају 

конструктивне начине 

реаговања на њих 

Наставник треба да омогући 

приступ новим идејама и 

њихово прихватање, као и 

креирање нових идеја; 

 

–-позитивно користи интернет и мобилни 

телефон за 

учење,информисање,дружење,покретање 

акције 

-образложи могући утицај друштвених 

мрежа на ставове и деловање појединаца 

-разликује безбедно од небезбедног 

понашања на друштвеним мрежама 

-примени седам правила за сигурно 

четовање и коришћење порука на 

мобилном телефону 

-препознаје ситуације интернет насиља и 

зна како да ерагује и коме да се обрати за 

помоћ 

 



сигурно четовање и 

коришћење СМС порука. 

Реаговање у ситуацијама 

дигиталног насиља. 

Одговорности ученика и 

школе. 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 
 

- Планирање и извођење 

истраживања о понашању 

ученика у школи и 

њиховим ставовима о 

употреби/злоупотреби 

интернета и мобилних 

телефона. 

Шта су ставови, на чему се 

заснивају и каква је њихова 

веза са понашањем. 

Избор теме, узорка и 

инструмента истраживања. 

Спровођење истраживања. 

Обрада података. 

Тумачење резултата. 

Припрема и презентација 

добијених резултата. 

Евалуација истраживања 

 

Ученици се оснажују да 

препознају проблеме али и 

да активно траже решења 

Ученицима треба дати 

слободу да сами осмисле све 

кључне елементе 

истраживања (тему, узорак, 

инструмент), уз свесрдну 

помоћ и подршку 

наставникa 

– учестује у избору теме,узорка и 

инструмента истраживања 

-у дискусији показује вештину активног 

слушања,износи свој став заснован на 

аргументима,комуницира на конструктиван 

начин 

-презентује спроведено истраживање и 

добијене резултате 

-учествује у доношењу правила рада групе 

и поштује их 

-проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих ивора 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 6. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова: 36, обрада 24, други типови 12 

Циљ: 



стицање основих знања из области православног катихизиса за шести разред и стављање у историјски и географски контекст 

дубље разумевање новозаветних јеванђелских прича са посебним нагласком на њихову моралну поуку 

 боље разумевање култура и религија Римског царства 

дубље разумевање јеванђелских прича 

Корелација са другим предметима: 

Историја – историјски осврт на стари век посебно на Римско царство у првим вековима хришћанства и Јудеју 

Географија – осврт на географију Блиског истока 

Српски језик – тумачење библијских речи страног порекла (преузетих из хебрејског и грчког језика), новозаветна књижевности (Беседа 

на гори, Две највеће заповести, Химна љубави) 

Уџбеници: нема уџбеника  

Помоћно наставно средство: Свето Писмо Новог завета, Библијски атлас, Светосавско звонце (часопис у издању СПЦ) 

 

Наставна тема  

 

Наставни 

садржаји  

Начин и поступак остваривања 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

1.УВОД 
Упознавање 

садржаја и 

начина рада 

Наставник усмено и јасно ученицима износи 

преглед тема којима ће се бавити током 

школске године. 

Сваки час почиње и завршава се 

заједничком (групном) молитвом.  

Часови у шестом разреду се реализују у 

учионици, библиотеци и парохијској цркви 

(према потреби), а лекције записују у свесци 

 

моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у току 6. 

разреда основне школе;  

биће мотивисан да са занимањем учествује у 

часовима верске наставе нарочито због 

међупредметног повезивања. 

 



2 ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК 

СИНА БОЖЈЕГ 

- Историјске 

околности пред 

долазак Христов 

- Јеврејско 

ишчекивање 

Месије 

- Свети Јован 

Претеча 

Користећи мапе и Библијски атлас, наставик 

усменим путем повезује старозаветну 

историју и указивање на долазак Месије 

Подсетиће се на раније стечено знање о 

религији и култури старог света, подсетиће се на 

старозаветну историју, моћи ће да објасни 

појмове политеизам и монотеизам, Стари и 

Нови завет, стара и нова ера, појам Месије, моћи 

ће да каже нешто више о светом Јовану 

Крститељу 

3. УВОД У 

НОВИ ЗАВЕТ 

- Нови завет је 

испуњење 

Старог завета 

- Новозаветни 

списи 

- Јеванђелисти 

Наставник подсећа учеике на градиво учено 

у претходном разреду, подсећа их на 

наставни саджај (Свето Писмо) показјућу 

књигу на српском, хебрејском и грчком 

језику. Писаним путем уче о нооваветним 

списима и јеванђелистима (радни лист и 

игра асоцијација), као и на визуелни начин 

(преко ликовно уметничких приказа у 

црквеној уметности). 

Подсетиће се на претходно стечено знање о 

Светом Писму, знаће да објасни из којих делова 

се састоји Свето Писмо, колико књига има, шта 

значи реч Библија, знаће да објасни појам Нови 

завет, колико књига садржи, ко је преводилац 

Новог завета на српски језик, моћи ће да наброји 

Јеванђелисте, моћи ће да објасни појам 

Јеванђелиста и да каже из ког језика потиче да 

реч. 

4. БОГОЧОВЕК 

– ИСУС 

ХРИСТОС 

- Пресвета 

Богородица – 

Благовести 

- Богородичини 

празници 

- Рођење 

Христово 

- Христос је 

Богочовек 

- Крштење 

Христово 

- Христова чуда 

Наставни садржаји се остварују усменим 

путем (говорењем о празницима), аудио- 

визуелним (филмови о рођењу Христовом и 

васкрсењу), читањем и тумачењем 

новозаветних текстова (Новозаветне 

заповести и Беседа на гори) и на визуелни 

начин (црквена иконографија и тумачење 

одређених икона) 

Знаће да наведу Две највеће заповести 

(Новозаветне заповести), моћи ће да објасне 

Беседу на гори, моћи ће да објасни празнике 

последње седмице Великог поста (од Лазареве 

суботе до Васкрсења Христовог), урадиће два 

практична рада (паноа) на тему Новозаветне 

заповести и Беседа на гори, научиће Васкршњи 

тропар на српском и црквенословенском језику. 



- Новозаветне 

заповести и 

Беседа на гори 

- Христос – пут, 

истина и живот 

- Лазарева 

Субота и Цвети 

- Тајна Вечера  

- Страдање 

Христово 

- Васкрсење 

Христово 

5. ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

- Вазнесење и 

Педесетница 

- Црква у 

Јерусалиму 

- Павле – 

апостол 

незнабожаца 

- Прогони 

хришћана 

- Свети цар 

Константин и 

крштење царства 

Наставни садржаји се остварују усмено 

(наставник говори о празницима и историји 

хришћанства), читањем и тумачењем 

новозаветних текстова (Дела апостолска), 

визуелним путем (приказујући икони и 

тумечећи их) 

Моћи ће да објасне два велика празника 

Вазнесење и Педестнницу, научиће да је 

Вазнесење (Спасовдан) слава Београда, 

учествоваће у дигиталном квизу на тему 

Спасовдана и славе Београда, стећи ће знање о 

хришћанству у првим вековима нове ере 

(ширењу хришћанства, прогону хришћана, о 

цару Константину и Миланском едикту), стећи 

ће знање о апостолу Павлу, знаће да објасне реч 

апостол (из ког језика потиче и значење речи). 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 
 



Циљ Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред Шести 

Годишњи фонд часова 72 

 

Наставна тема  
 

Наставни садржаји  
Начин и поступак остваривања 
 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИх И ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИх ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Здравствуй/те! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут 

Елена. Как твоя фамилия?Моя фамилия Петров. Ты 

откуда? Я из Москвы, а ты? Я из Сербии, из Белграда. 
На какой улице ты живёшь? Я 

живу на улице Школьная, дом 13, 

квартира 11. На каком этаже? На 

втором. У тебя есть имейл? 
В каком классе ты учишься? Как зовут твою 

учительницу? Мою учительницу зовут Анна Ивановна. 

Это мой друг Саша, а это моя подруга Лена, они мои 

одноклассники. 
Какие школьные предметы ты любишь? Ты 

занимаешься спортом? Я занимаюсь футболом, 

тренируюсь три раза в неделю. Пока! 
 

 
(Интер)културни садржаји: Општеприхваћене норме 

понашања, учтивости; имена, патроними, презимена; 

представљање, степени сродства; нумерисање спратова. 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе 

на поздрављање и представљање (дијалози, наративни 

текстови, фор- мулари и сл.); реаговање на усмени или 

писани импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и 

иницирање комуникације; усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење и давање информација о 

другима. 

 разуме једноставније текстове који 

се односе на поздрављање, пред- 

стављање и тражење/давање 

информација личне природе; 

 поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставнија језичка 

средства; 
 размени једноставније информације личне природе;  у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и другима; 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПОЈАВА И МЕСТА 

Он высокий и стройный. У него/неё голубые глаза и 

светлые волосы. Какой у тебя рост? Какие у тебя 

глаза?А у твоей подруги? Что надела Лена? Она надела 

зелёную юбку, блузку в полоску и чёрный свитер. 
Моя родина - Сербия. Белград столица Сербии, он 

меньше Москвы. В нём много 

достопримечательностей. Москва - столица России. 

Санкт-Петербург - северная столица России. 

Прост компаратив фреквентних придева/прилога: 

больше, меньше, лучше, моложе, старше. 

Неконгруентни атрибут изражен акузативом са 

предлогом в: блузка в полоску. 
Прошло време фреквентних глагола. 
(Интер)културни садржаји: најважније географске карактеристике Русије, градови и њихове знаменитости. 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на 

опис бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања; 

усмено и писано описивање/поређење бића, предмета, појава 

и места. 

 разуме једноставније текстове који 

се односе на опис особа, биљака, 

животиња, предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

 опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

ПОЗИВ НА РЕАГОВАЊЕ И 

ПОЗИВ НА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

Я хочу пригласить тебя на Новый год/вечеринку. 

Вечеринка у меня дома. Папа, разреши нам 

пригласить всех однклассников! Ну, ладно, пусть все 

придут. 
Спасибо за приглашение, я обязательно приду. Завтра, к 

сожалению не смогу. Извини, но я не смогу прийти. День 

рождения, к сожалению, без меня. 
Давай пойдём в кино завтра! Где встречаемся? Около 

метро. Во сколько? В пять. Он согласен (согласна; 

согласны). Они не против? 
Заповедни начин: прво лице множине (с речцом давай и 

без ње): Поиграем вместе! Давай поиграем вместе! 

Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже 

предлоге; усмено и писано преговарање и договарање око 

предлога и учешћа у заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку или 
имејла/СМС-а којим се уговара заједничка активност; 

прихватање/од- бијање предлога, усмено или писано, уз 

поштовање основних норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања/ зговора. 

 разуме једноставније предлоге, 

савете и позиве на заједничке 

актив- ности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; 

 упути предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

 затражи и пружи додатне 

информације у вези са предлозима, 



Давай играть вме- сте!; треће лице једнине/множине: 

Пусть Саша играет! 
Предлошко-падежне конструкције (у, около, без+ген.; 

к+дат; в, на +акуз; с, за+инстр; на+лок). Модалне 

конструкције (личне и безличне): мне надо; я 

должен/должна. 

 
(Интер)културни садржаји: разонода; прикладно 

позивање и прихватање/одбијање позива. 

савети- ма и позивима на заједничке 

активности; 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАхТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА 

ИЗВИЊЕЊАИ ЗАхВАЛНОСТИ 

 
Вы не могли бы помочь мне, пожалуйста? 
Вам помочь? Да, спасибо, 

возьмите эту сумку, 

пожалуйста. Спасибо. 

Благодарю вас. Не за что. 

Ничего. Дай мне, пожалуйста, 

тетрадь. Минуточку. Вот она. 
Можно я подойду? Можно. Извините, можно вопрос? 

Можно. 
Вы не скажете, как дойти до Красной площади? 

Конечно, скажу. Простите за беспокойство. Извините 

за опоздание. 
 
Заповедни начин. 
Садашње време глагола. 

Предикатив можно. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. Глагол 

мочь у прошлом времену. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања. 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто 

честита, тражи/нуди помоћ, услуга, обавештње или се 

изражава извињење, захвалност; усмено и писано честитање, 

тражење и давање обавеште- ња, упућивање молбе за 

помоћ/услугу и реаговање на њу, изражавање извињења и 

захвалности. 

 разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих; 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Прочитай внимательно вопросы к тексту и обведи 

кружком букву правильного ответа. Отметь 

правильный ответ. 
Сделай проект-плакат (проект-альбом), презентацию 

на тему ,,Мой любимый город". Нарежь картошку 

кубиками, положи в салатницу. 
Обрати внимание! Составь предложения! Старайтесь 

угадать! 

 
Заповедни начин. 
 
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 

складу са степеном формалности и ситуацијом. 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија 

упутства (нпр. за израду задатака, пројеката и сл.) с 

визуелном подршком и без ње; усмено и писано давање 

упутстава. 

 разуме једноставније текстове у 

којима се описују способности и 

умећа; 

 размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу које се 

односе на радње у садашњости; 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Мой дедушка живёт в деревне. Я живу в Белграде. В 

школу я езжу на абтобусе. В свободное время я играю в 

футбол, люблю играть в компьютерные игры. 
Ты играешь на пианино? Нет, не играю, я пою в хоре. 

Когда ты обычно просыпаешься? 

Она учится на филологическом факультете. Она 

интересуется иностранными языками. Он занимается 

баскетболом. 
 
Садашње време глагола есть и пить. Употреба глагола 

играть (во что, на чём). Садашње време глагола петь и 

танцевать. 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са 

сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима/активностима и способности- ма; усмено и 

писано описивање сталних, уобичајених и тренутних 

догађаја/активности и способности. 

разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и ситуације 

у садашњости; 
 разуме једноставније текстове у 

којима се описују способности и 

умећа; 

 размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу које се 

односе на радње у садашњости; 

 опише радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних исказа; 



Употреба глагола интересоваться, заниматься (чем). 

Садашње и прошло време глагола са суфиксима -ова-/-

ева-. 
 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у 

школи - наставне и ваннаставне активности; распусти и 

путовања. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Где он родился? 
На прошлой неделе мы посмотрели хороший фильм. 

Что ты делал/делала вчера вечером? 
Мама нашла свой мобильник. 
Он помог мне выучить урок. 

 
Прошло време фреквентних глагола. Прошло време 

повратних глагола. 

Прошло време глагола с суфиксима -чь (мочь), -ти 

(идти). Употреба глагола кретања у прошлом времену. 

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање 

иказа у вези са искуствима, догађајима/активностима и 

способностима у про- шлости; усмено и писано описивање 

искустава, догађаја/активности и способности у 

прошлости; израда и презентација 

 разуме једноставније текстове у 

којима се описују искуства, догађаји 

и способности у прошлости; 

 размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу о 

искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости; 
 опише неки историјски догађај, историјску личност и сл. 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИх 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

Когда вырасту я стану врачом. Кем ты будешь, когда 

вырастешь? Он напишет тебе эсэмэску, когда 

приедет. 
Ты не прочитал книгу, а завтра у тебя будет 

контрольная? Я буду весь день завтра читать. У меня 

на следующей неделе день рождения. У меня будет 

вечеринка, придут мои друзья. 
 
Употреба глагола стать и быть (кем). Просто и 

сложено будуће време. 

Слушање и читање краћих текстова у вези са одлукама, 

плановима, намерама и предвиђањима; усмено и писано 

договарање/извештавање о одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима. 

 - размени једноставне исказе у 

 вези са својим и туђим жељама, 

 плановима и намерама; 

 - саопшти шта он/она или неко 

 други жели, планира, намерава; 

 - разуме и реагује на свакодневне 

изразе у вези са непосредним и 

 конкретним потребама, осетима и 

осећањима; 

 - изрази, основне потребе, осете и 

 осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Мне холодно/жарко. Надень куртку! 
Мне хочется есть/пить. Налей мне 

воды, пожалуйста! Сделай мне 

бутерброд, пожалуйста, так есть 

хочется! У меня голова болит. 

Возьми лекарство! 
Я не хочу больше играть! Скучно! Мне плохо! Мне 

нужно выйти! 

Я должен писать домашнее задание. Можно я выйду, 

мне плохо? 

 
Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 
Глагол хотеться (безлична употреба: мне хочется). 

Глагол чувствовать себя. 
Заповедни начин. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
 
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација, 

интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и 

рекреација. 

Слушање и читање исказа у вези са жељама, 

интересовањима, потребама, осетима и осећањима; усмено 

и писано договарање у вези са задовољавањем жеља и 

потреба; предлагање решења у вези са осетима и 

потребама; усмено и писано исказивање својих осећања и 

реаговање на туђа. 

 разуме уобичајене изразе у вези са 

жељама, интересовањима, потре- 

бама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

 изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања 

једноставни- јим језичким 

средствима; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИх 

ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

Извините, как дойти до книжного магазина? Идите 

прямо, потом поверните налево. С правой стороны - 

книжный магазин. Простите, где находится 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

смером кретања и специфичнијим просторним односима; 

усмено и писано размењива- ње информација у вези са 

 разуме једноставнија питања која се 

односе на оријентацију/положај 



библиотека?Идите прямо до театра, напротив 

находится библиотека. 
 
Заповедни начин. 
Промена именица прве и друге деклинације. Прилози 

за место и правац. 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан 

изглед места. 

смером кретања и просторним односима; усмено и писано 

описивање смера кретања и просторних односа. 
предмета и бића у простору и 

правац кретања и одговори на њих; 

 затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета и 

бића у простору и правцу кретања; 
опише правац кретања и 

просторне односе једноставним, 

везаним исказима; 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

По газонам ходить нельзя! 
Можно сесть рядом с вами? Можно, конечно. Нет, 

нельзя, к сожалению. Можно воспользоваться твоим 

мобильником, пожалуйста? 
Вы должны отключить свои мобильники на уроке. Мы 

должны носить школьную форму. 

Он не может прийти, потому что у него много 

работы. В обуви не входить! 

 
Заповедни начин. 
Безличне модалне реченице с предикативима можно, 

нельзя, надо, нужно. Модална конструкција 

должен/должна/должны. 

Слушање и читање једноставнијих исказа у вези са 

забранама, прави- лима понашања и обавезама; 

постављање питања у вези са забрана- ма, правилима 

понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено и 

писано саопштавање забрана, правила понашања и обавеза. 

 разуме једноставније забране, 

правила понашања, своје и туђе 

обаве- зе и реагује на њих; 

 размени једноставније 

информације које се односе на 

забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту, као и 

на своје и туђе обавезе; 

 саопшти правила понашања, 

забране и листу својих и туђих 

обавеза користећи одговарајућа 

језичка средства; 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Это твоя собака? Нет, не моя. 
Чья это собака? Моего друга Саши. 
У тебя есть красная ручка? Да, у меня есть.Нет, у 

меня нет книги. 
У тебя есть фотография Красной площади? У меня 

нет, но у Иры есть. У неё нет чемодана, потеряла. 

Это твой пенал? Нет, не мой. 
 
Питања с присвојном упитном заменицом Чей. 
Конструкције за изражавање посесивности. Општа и 

посебна негација. 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; 

однос према својој и туђој имовини. 

Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима у 

којима се говори шта неко има/нема или чије је нешто; 

постављање питања у вези са припадањем и одговарање 

на њих. 

 разуме једноставније изразе који се 

односе на поседовање и припад- 

ност; 
- формулише једноставније 

исказе који се односе на 

поседовање и припадност; 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

У тебя есть хобби? Какое у тебя хобби? Я собираю 

куклы. Я ращу кактусы. 
Я интересуюсь плаванием. Мне нравятся зимние виды 

спорта. Люблю кататься на санках. Не люблю 

кататься на лыжах. Мой любимый спорт - теннис. Мне 

интересно смотреть теннис. 
Чем ты интересуешься? Тебе нравится играть в 

волейбол? Ты любишь смотреть фильмы? 

 
Глаголи заниматься, интересоваться (чем). Безлична 

употреба глагола нравиться. 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, 

забава, разонода, спорт и рекреација; уметност 

(књижевност за младе, стрип, музика, филм). 

(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за 

младе, стрип, музика, филм. 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на 

изра- жавање допадања/неподања; усмено и писано 

изражавање допадања/ недопадања. 

 

- разуме и реагује на једноставније исказе 

који се односе на описивање интересовања, 

хобија и изражавање допадања и 

недопадања; 
- опише своја и туђа интересовањам и хобије 

и изрази допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

Что ты думаешь на эту тему? 
Пожалуйста, расскажи мне об этой книге! Она 

интересная? Как тебе кажется, он завтра 

приедет?Мне кажется, что не приедет. 
 
Кратки облици придева согласен. 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

тражењем ми- шљења и изражавањем слагања/неслагања; 

усмено и писано тражење мишљења и изражавање слагања 

и неслагања. 

 - разуме и формулише једноставније 

исказе којима се 

тражи мишљење, изражава 

слагање/неслагање; 



Безлична употреба глагола казаться. Мне кажется. 
(Интер)културни садржаји: поштовање основних 

норми учтивости у комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ 

БРОЈЕВА И ЦЕНА 

Сколько людей видишь на этой картинке? Сколько 

мальчиков? Сколько девочек? 
На полке мало книг. Сколько стоит эта книга? Она 

очень дорогая, 2350 рублей (две тысячи триста 

пятьдесят). Пожалуйста, я хочу заказать спагетти и 

пиво. Мне, пожалуйста, блины с икрой.Сколько с нас? С 

вас 1326 рублей. 
 
Основни бројеви преко 1000. 
Употреба прилога за количину много, мало, несколько 

уз генитив множине именица. Питања са Сколько. 

Слушање и читање једноставнијих текстова који говоре о 

количини и цени; постављање питања у вези с количином и 

ценом и одговарање на њих, усмено и писано; слушање и 

читање текстова на теме поруџ- бине у ресторану, куповине, 

играње улога (у ресторану, у продавници, у кухињи .); 

записивање и рачунање цена. 

- разуме једноставније изразе који се односе 

на количину нечега; 

- пита и кажеколиконечега 

има/нема, користећи једноставија 
језичка средства; 
- на једноставан начин затражи 
артикле у продавници 
једноставним изразима за 
количину, наручи јело и/или пиће у 

ресторану и пита/каже/израчуна колико 

нешто кошта; 
- састави списак за куповину - 
намирнице и количина намирница 
- изразиколичину у мерама  

 

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК  
 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

6. Unité 0 

 Communiquons en 

français  
 
Представљање и 

поздрављање; тражење 

и давање информација 

личне природе (опис 

себе и других ...) 
 

Ученици у усменој и писаној 

комуникацији уче и увежбавају 
 
- Изразе и речи који се односе на 

поздрављање и представљање; језичке 

структуре  
C`est, ce sont;  Qui c`est? Il/Elle est 
- представљање, поздрављање и 

захваљивање : Bonjour, au revoir, ça va, 

merci... 
- кажу где су провели летњи распуст: 
 - Pendant les vacances d'été,je suis allé...... 
- одговоре на питања личне природе: 

Qu’est-ce que tu fais comme activité? Тu 

fais du sport ou de la musique? 
 

- Стављање акцента  на спонтану 

комуникацију. 
Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на поздрављање 

и представљање (дијалози, наративни 

текстови, формулари и сл.); реаговање 

на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака и сл.) 

и иницирање и проширивање 

комуникације; усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење и давање 

информација о другима (подаци о 

личности, приватним и школским 

активностима, друштвеним улогама, 

навикама и сл.). 

 

препознају и именују основне појмове 

који се односе на тему;  
- разумеју дијалоге који се односе на 

поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне 

природе;  
- представе себе или неког другог 
- праве разлику између „c’est/ ilest“ 

приликом представљања 
- комуницирају са наставником и другим 

ученицима  на задату тему 
- развијају вештину слушања аудио 

материјала 
- причају о себи, о својим уметничким и 

спортским активностима,  
- локализују предмете у простору,  
- науче да слушају и да размењују 

мишљење 
- поставе питања везана за слободне 

активности 
 



2. 

Unité 1  
Passe-temps  
 
Поздрављање и 

представљање; 
изражавање допадања 

и недопадања; 

слободне активности,  
oпис својих 

свакодневних 

активности 
Исказивање 

нтересовања (хобија, 

активности у слободно 

време и сл.); 
 

изразе и речи које се односе на тему; 

језичке структуре Quic`est? C`est / Ilest, 

Elleest 
- презент глагола прве групе у свим 

лицима  lesverbesen –er ( jejoue, tujoues, 

iljoue, nousjouons, vousjouez, ilsjouent) 
- глаголи осећања (aimer, adorer,détester, 

préférer, apprécier, supporter) 

употребљени уз одређени члан le, la, les,  
- fairede/ jouer à – уз спортске и културне 

активности 
(изразе и речи које се односе на тему; 

језичке структуре  fairede + activité; ilfaut 

+ infinitif; jouerde / à 
-Je fais du basket. Tu fais de la natation, 

On  joue des claquettes. Elles font de la 

voile; је јoue au tennis 
- Употребу императива у сва три 

лица:  Lève, levons, levez ! Prends, prenons, 

prenez! Pars, partons,partez!   Cours, 

courons, courez! 
- негација 
- vouloir, pouvoir, savoir, devoir - презент 
- одговори на питање уз помоћ речца : 

оui,  si 
- презент повратних глагола: (se laver - je 

me lave, tu te laves, il se lave, nous nous 

lavons, vous vous lavez, ils se laver) 
- презент глагола  - aller / venir уз сажети 

члан 

 

 

- Вежбе усвајања уобичајених  израза у 

вези са жељама, интересовањима, 

потребама и реакција на њих 
 
Ученици се уз помоћ наставника 

оспособљавају да изразе своје жеље, 

интересовања, потребе, да питају за 

савет и дају савет 
Усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем жеља и потреба;  
 
  
-са циљем да се унапреди квалитет и 

обим језичког материјала, настава се 

заснива на социјалној интеракцији у 

учионици и ван ње, и спроводи се путем 

групног или индивидуалног решавања 

проблема, као и решавањем мање или 

више сложених задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем. 
 

 

препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 
- разумеју једноставне текстове који се 

односе на представљање других; 
- представе друге једноставним језичким 

средствима; 
- размењују једноставне информације 

личне природе  
- разумеју и формулишу кратке исказе 

којима се изражава мишљење, 

допадање/недопадање; причају о својим 

активностима из свакодневног живота  
- користе велики број израза везаних за 

слободне активности; 
- у неколико везаних изказа саопште 

информације о себи, шта воле а шта не 

воле да раде у слободно време;  
- поставе саговорнику питања везана за 

слободне активности;  
- употребе повратне глаголе у 

свакодневној комуникацији;  
- опишу свој радни дан;  
- говоре о томе шта раде у слободно 

време;  
- постављају основна питања у 

интервјуу;  
- прихвате и одбију одређени предлог на 

активност 
- правилно изговарају одређене фонеме 

карактеристичне за француски језик 

7. Unité 2 
L'habit ne fait pas le 

moine  
 
Прихватање или 

одбијање позива; 
Описивање особа 
Опис одевања 
изразе допадање или 

недопадање, 
Представе одређену 

модну групацију 
 

изразе и речи које се односе на тему: ( 

c’est super bien, classe, branché, c’est 

confortable, pratique... j’adore!) :  
- Вокабулар на тему одевања 
- изговор отворених и затворених  и 

вокала 
- описивање друге особе 
- показнe придевe: ce, cet, cette, ces 
- описне придеве мушког и женског рода 
- одговарају на лична питања : -“Quelle 

est ta pointure?“     Je fais 

du.......   – “Quelle taille tu fais? 
- изрази за количину “trop, pas assez“.  
- презент глаголи који су важни за задату 

тему   (s’habiller, mettre, porter), 

Вежбе усвајања уобичајених  израза у 

вези са жељама, интересовањима, 

потребама и реакција на њих 

Сви садржаји језичке структуре 

(граматика) уводе се индуктивном 

методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом и без детаљних граматичких 

објашњења, а њихово познавање се 

вреднује и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном 

контексту; 

 

- изразе и речи које се односе на тему: ( 

c’estsuperbien, classe, branché, 

c’estconfortable, pratique... j’adore!) :  
- Вокабулар на тему одевања 
- изговор отворених и затворених  и 

вокала 
- описивање друге особе 
- показнe придевe: ce, cet, cette, ces 
- описне придеве мушког и женског рода 
- одговарају на лична питања : -“Quelle 

est ta pointure?“     Je fais 

du.......   – “Quelle taille tu fais? 
- изрази за количину “trop, pas assez“.  
- презент глаголи који су важни за задату 

тему   (s’habiller, mettre, porter), 



- глаголске конструкције “Tu 

devrais+infinitif“ 
- карактеристике 4 различита модна 

стила : “LesEmos, LesGothiques, 

LesSkateurs. Les BCBG 
- Les adjectifs possessifs: mon,ma,mes, 

ton,ta,tes, son,sa,ses 
- одговарају на питање: Pour vous, la 

mode et les fingues sont-ils importants 

- глаголске конструкције “Tu 

devrais+infinitif“ 
- карактеристике 4 различита модна 

стила : “LesEmos, LesGothiques, 

LesSkateurs. Les BCBG 
- Les adjectifs possessifs: mon,ma,mes, 

ton,ta,tes, son,sa,ses 
- одговарају на питање: Pour vous, la 

mode et les fingues sont-ils importants?  
 

4. Unité 3  
Interditauxparents  
 
Опис простора у коме 

бораве;  
Изражавање 

позитивног и 

негативног односа у 

вези са стварима око 

себе;  
Разговор о личном 

простору;  
Користе прошло време 

у разговору;  
Одговарају на питања 

из анкете;  
Негативно одговарају 

на питања;  
Постављају питања;    
 

 
- изразе и речи које се односе на тему 

простора у коме бораве :  -letiroir, -bas, 

basse, -lefauteuil, ledésordre.. 
- исказивање шта воле / не воле: J`aime, 

jen`aimepas.. 
- постављање питања помоћу упитних 

речи : qui, où, quand, combien, 

comment,est-ceque, qu’est-ceque 
- вођење дијалога: qu’as-tu mis dans ta 

chambre? 
- локализовање предмета уз помоћ 

израза: -au milieu de                            - à 

gauche de, - à droite de, - à côtè de, - au 

centre de                           - au dessus de, -au 

dessous de, -devant, -en face 

de                                - près de, -loin de, - 

derrière, à droite de 
- изрази који се тичу просторија у кући : 

la salle à manger, la cuisine, la salle de 

séjour/ le salon, la salle de bains, la 

chambre, le couloir 
-Passé composé глагола који се мењају са 

„avoir”. 
- Participe passé правилних глагола: er-é, 

ir-i, re-u, и неправилних глагола: avoir-

eu,  faire-fait, pouvoir- pu, être- été,voir- 

vu,mettre-mis, devoir- dû, vouloir-voulu. 

savoir-su, écrire-écrit, lire-lu, dire-dit, 

boire-bu, venir.venu 
- kоришћење предлога –enуз материјале : 

en plastique, 
en coton, en soie, en velours, en cuir, en 

verre, en bois… 
-елементе парцијалне негације : rien, 

jamais, personne 

 

- Оспособљавање ученика да се изрази о 

кретању, пита за пут, превозно средство, 

да  именује места у граду, да разуме и 

упути молбе и захтеве 

-Вежбе писања и усменог 

изражавања  уз помоћ којих ученик се 

осопособљава да опише догађај у 

прошлости, уради биографију личности, 

разликује тренутну и трајну радњу  у 

прошлости, разуме текстове у којима се 

описују догађаји, искуства и 

способности у прошлости 

 

-  
изразе и речи које се односе на тему 

простора у коме бораве :  -letiroir, -bas, 

basse, -lefauteuil, ledésordre.. 
- исказивање шта воле / не воле: J`aime, 

jen`aimepas.. 
- постављање питања помоћу упитних 

речи : qui, où, quand, combien, 

comment,est-ceque, qu’est-ceque 
- вођење дијалога: qu’as-tu mis dans ta 

chambre? 
- локализовање предмета уз помоћ 

израза: -au milieu de                            - à 

gauche de, - à droite de, - à côtè de, - au 

centre de                           - au dessus de, -au 

dessous de, -devant, -en face 

de                                - près de, -loin de, - 

derrière, à droite de 
- изрази који се тичу просторија у кући : 

la salle à manger, la cuisine, la salle de 

séjour/ le salon, la salle de bains, la 

chambre, le couloir 
-Passé composé глагола који се мењају са 

„avoir”. 
- Participe passé правилних глагола: er-é, 

ir-i, re-u, и неправилних глагола: avoir-

eu,  faire-fait, pouvoir- pu, être- été,voir- 

vu,mettre-mis, devoir- dû, vouloir-voulu. 

savoir-su, écrire-écrit, lire-lu, dire-dit, 

boire-bu, venir.venu 
- kоришћење предлога –enуз материјале : 

en plastique, 
en coton, en soie, en velours, en cuir, en 

verre, en bois… 
-елементе парцијалне негације : rien, 

jamais, personne 



- употреба тематско t“ у инверзији: -

range-t-il 
 

- употреба тематско t“ у инверзији: -

range-t-il 
 

 

5.Unite 4 
Lesgourmets  
 
-Исказивање 

нтересовања   
исказивање 

способности да 

направе неки рецепт 
изрицање дозвола; 

разумевање и давање 

савета и упутстава 
изражавање молби, 

захтева, захвалности; 

исказивање количина; 
разговарају на тему 

личне исхране 
комуникативно 

сналажење у 

продавници , 

ресторану 
 

 

Изразе и речи које се односе на тему 

исхране:          Fruits (unefraise, 

unepêche,unabricot, uneprûne, unepomme, 

unmelon ); Légumes (unconcombre, 

unepommedeterre, unepommedeterre, 

unecarotte, desharicots            blancs/verts, 

unepoivrе) иназиви продавница и 

професије људи који раде у њима 
- употреба одређених чланова: le, la, 

l’,les. уз глаголе: Aimer, préférer, adorer, 

détester, 
- употреба сажетог члана : à la. au à l, 

aux(испред назива продавница) и 

предлога :Chez (за професије) 
- науче облике партитивних чланова 

(de+le = du, 
de+la = de la, de+l' = de l', de+les= des) 
- користе глаголе: manger, -acheter, -

boire, -prendre, -avoir, -mettre, -vouloir..... 

уз партитивни члан  
- користе израз: Il faut + infinitif 
- користе лексику везану за исхрану 

одговарајући  на питање: Et toi, que 

manges-tu pour lepetit déjeuner ? 
- науче коњугацију глагола: мanger/ 

boire  
- у негацији уместо облика  партитивних 

и неодређених чланова( du, de la, de l’, 

des, un, une ) користи се -DE partitif,, то 

правило не важи за облике одређеног 

члана (le, la, l’, les). 
- изрази за учесталост : chaque jour, 

une/deux fois par jour/par semaine, 

toujours/jamais 
-изрази за одређену количину: un paque, 

pot de, un kilo, une tablette, beaucoup, peu, 

assez, trop, un morceau 
 

Ученици се оспособљаваjу да уоче 

познате и непознате речи у тексту; 

одговарају на питања у вези са текстом, 

траже појашњење онога што је нејасно, 

раздвајају битно од небитног; 

Увежбавају читање на познатим и 

непознатим текстовима. 
- Наставник треба да омогући приступ 

новим идејама и њихово прихватање, 

као и креирање нових идеја; 
- ученици се посматрају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину; 

- друштвено окружење; валутe циљних 

култура; метрички и неметрички систем 

мерних јединица. 
 

Изразе и речи које се односе на тему 

исхране:          Fruits (unefraise, 

unepêche,unabricot, uneprûne, unepomme, 

unmelon ); Légumes (unconcombre, 

unepommedeterre, unepommedeterre, 

unecarotte, desharicots            blancs/verts, 

unepoivrе) иназиви продавница и 

професије људи који раде у њима 
- употреба одређених чланова: le, la, 

l’,les. уз глаголе: Aimer, préférer, adorer, 

détester, 
- употреба сажетог члана : à la. au à l, 

aux(испред назива продавница) и 

предлога :Chez (за професије) 
- науче облике партитивних чланова 

(de+le = du, 
de+la = de la, de+l' = de l', de+les= des) 
- користе глаголе: manger, -acheter, -

boire, -prendre, -avoir, -mettre, -vouloir..... 

уз партитивни члан  
- користе израз: Il faut + infinitif 
- користе лексику везану за исхрану 

одговарајући  на питање: Et toi, que 

manges-tu pour lepetit déjeuner ? 
- науче коњугацију глагола: мanger/ 

boire  
- у негацији уместо облика  партитивних 

и неодређених чланова( du, de la, de l’, 

des, un, une ) користи се -DE partitif,, то 

правило не важи за облике одређеног 

члана (le, la, l’, les). 
- изрази за учесталост : chaque jour, 

une/deux fois par jour/par semaine, 

toujours/jamais 
-изрази за одређену количину: un paque, 

pot de, un kilo, une tablette, beaucoup, peu, 

assez, trop, un morceau 
 

 

6. Unité 5 

правила о поређењу (plus que,moins que, 

aussi que)   
- изрази уз помоћ којих се изражава 

колико је нешто скупо/јефтино: -C’est 

Оспособљавање ученика да се 

изрази о кретању,  да  именује места 

у граду  да разуме и упути молбе и 

захтеве 

  
- правила о поређењу (plus que,moins que, 

aussi que)   



Quand on aime on ne 

compte pas  
 
Исказивање 

просторних односа; 

описивање предмета и 

места.  
Примене правила о 

компарацији у усменој 

комуникацији 
Одглуме ситуације 

које се односе на 

задату тему, 

поистовећујући се и с 

улогом купца и с 

улогом продавца 
Oбјашњавање 

фунционисања 

одређених предмета 
Kористе прошло време 

глагола који се мењају 

са être/avoir 

 

super cher, très cher, un peu cher, pas 

cher,bon marché 
- обнављање бројева  
- кондиционал презента глагола vouloir 
- усвајање лексике везане за продавнице 

(boutiques, magasins, grands magasins, les 

puces) 
- усвајање лексике везане за начине 

плаћања: carte bancaire,  monnaie, liquide, 

chèque 
- усвајање лексике везане са формуле 

учтивости: S’il vous plaît, nous voudrions, 

merci beaucoup,  de rien! 
- passé composé  глагола који се мењају 

kористећи садашње време  помоћног 

глагола  -être : naître           rester, partir, 

rentre, raller, revenir, 

arriveр,  retournerveniр,  sortir, entrer, 

descendre, passer, tomber, 

monter          mourir  
- Participe passé des verbes irréguliers: 
avoir – eu, venir – venu,  faire – fait, 

pouvoir – pu               
tenir – tenu, écrire – écrit, savoir – su, 

vouloir – voulu                        
dire – dit, devoir – dû, connaître – connu, 

être - été 
boire – bu, recevoir – reçu, mettre – mis, 

voir – vu                   naître – né, prendre – 

pris, lire – lu,mourir – 

mort              comprendre – compris 
- користе прошло време повратних 

глагола   

 
- Наставни материјали представљају 

један од извора активности и треба 

да буду праћени употребом 

додатних аутентичних материјала; 

- изрази уз помоћ којих се изражава 

колико је нешто скупо/јефтино: -C’est 

super cher, très cher, un peu cher, pas 

cher,bon marché 
- обнављање бројева  
- кондиционал презента глагола vouloir 
- усвајање лексике везане за продавнице 

(boutiques, magasins, grands magasins, les 

puces) 
- усвајање лексике везане за начине 

плаћања: carte bancaire,  monnaie, liquide, 

chèque 
- усвајање лексике везане са формуле 

учтивости: S’il vous plaît, nous voudrions, 

merci beaucoup,  de rien! 
- passé composé  глагола који се мењају 

kористећи садашње време  помоћног 

глагола  -être : naître           rester, partir, 

rentre, raller, revenir, 

arriveр,  retournerveniр,  sortir, entrer, 

descendre, passer, tomber, 

monter          mourir  
- Participe passé des verbes irréguliers: 
avoir – eu, venir – venu,  faire – fait, 

pouvoir – pu               
tenir – tenu, écrire – écrit, savoir – su, 

vouloir – voulu                        
dire – dit, devoir – dû, connaître – connu, 

être - été 
boire – bu, recevoir – reçu, mettre – mis, 

voir – vu                   naître – né, prendre – 

pris, lire – lu,mourir – 

mort              comprendre – compris 
- користе прошло време повратних 

глагола   

7. Unité 6 
Enquête sur la police 

scientifique  
 

 

Дискутују на тему 

криминилистике и 

истражне полиције;  

-- Нову лексику везану за задату тему : 

l'emperinte, le suspect, la forêt, la trace, le 

rocher, le témoin, précieux, euse, se 

bagarrer, les lieux, le poids, l’indice, le 

coupable, le déplacement, relever, heurter 
- да изврше замену негативне партикуле 

„pas“ са „plus/jamais“ (ne...plus, 

ne....jamais, ne....rien, ne...pas, personne 

ne...., rien ne....) 
- одговоре на питање : Que fait la police 

scientifique sur la scène du crime? 

Учионица је простор који је могуће 

прилагођавати потребама наставе из 

дана у дан; 

Нову лексику везану за задату тему : 

l'emperinte, lesuspect, laforêt, latrace, 

lerocher, letémoin, précieux, euse, 

sebagarrer, leslieux, lepoids, l’indice, 

lecoupable, ledéplacement, relever, heurter 
- да изврше замену негативне партикуле 

„pas“ са „plus/jamais“ (ne...plus, 

ne....jamais, ne....rien, ne...pas, 

personnene...., rienne....) 
- одговоре на питање : Que fait la police 

scientifique sur la scène du crime? 



Разговарају о томе које 

емисије гледају у 

слободно време;  
Припреме интервју у 

вези са темом 

криминала;  
Испричају кратку 

криминалистичку 

причу.  
 

- усвоје нову лексику везану за тему 

истражнe полицијe, криминалa и местa 

злочина : examiner, еntourer,relever, un 

cordon, un empreinte, un examen 
un  cavalier, visible, un panneau, une trace  
- одговори на питања о занимању особа 

које раде у истражној полицији:  “Quelles 

branches tu préfères? Pourquoi?“ 
 - направе сопствени сценарио једне 

полицијске приче користећи 

структуралну шему:  situation initiale , le 

problème ( vol, disparition, meurtre) ; les 

actions, (enquête, indice, suspects, 

interrogatoire); la résolution du problème ( 

découverte du coupable, motif); la situation 

finale ( punition du coupable) 
 

- усвоје нову лексику везану за тему 

истражнe полицијe, криминалa и местa 

злочина : examiner, еntourer,relever, un 

cordon, un empreinte, un examen 
un  cavalier, visible, un panneau, une trace  
- одговори на питања о занимању особа 

које раде у истражној полицији:  “Quelles 

branches tu préfères? Pourquoi?“ 
 - направе сопствени сценарио једне 

полицијске приче користећи 

структуралну шему:  situation initiale , le 

problème ( vol, disparition, meurtre) ; les 

actions, (enquête, indice, suspects, 

interrogatoire); la résolution du problème ( 

découverte du coupable, motif); la situation 

finale ( punition du coupable) 
 

ХОР И ОРКЕСТАР - секција 

 

Наставна тема  
 

Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

 ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

За хор 
 

Химне: 

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

 

Народне и песме 

домаћих аутора: 
Српска народна песма, 

Уродиле жуте крушке 

Српска народна песма, 

Чај горо, лане моје 

Српска народна песма, 

Заспо Јанко  

За хор 

- одабир и разврставање 

гласова; 

- вежбе дисања, дикције и 

интонације; 

- хорско распевавање и 

техничке вежбе; 

- интонативне вежбе и 

решавање појединих 

проблема из хорске партитуре 

(интервалски, хармонски, 

стилски); 

- музичка и психолошка 

обрада композиције; 

6. изводи музичке примере 

користећи глас,покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 
7. користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целина  кроз пeвaњe, свирaњe 

и пoкрeт; 
8. комуницира у групи 

импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом; 
9. учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 



Збирка хорских 

композиција, Варај Данке 

Збирка хорских 

композиција, Живкова 

ташта 

Нишка бања, аранжман 

Ник Пејџ 

Станиша Коруновић, 

Цвеће  

Светолик Пашћан 

Којанов, Зимска песма  

Биљана Мандић, 

Љубичица 

Владимир Ђорђевић, Веће 

врана 

Стеван Стојановић 

Мокрањац, Ал` је леп овај 

свет 

Марко Тајчевић, Пошла 

румена  

Жарко Петровић, 

Серенада Београду 

Даворин Јенко, Востани 

Сербије  

Никола Грбић, Ово је 

Србија   

Стеван Стојановић 

Мокрањац, У Будиму 

граду 

Драган Пантић, Симонида 

Константин Бабић, Чај 

горо 

Ју рок мисија, За милион 

година 

 

Духовне песме: 
Милешевка 

Бели анђео 

Ударало у тамбуру ђаче 

- увежбавање хорских 

деоница појединачно и 

заједно; 

- остваривање програма и 

наступа према годишњем 

програму школе. 

За оркестар: 

-избор инструмената и 

извођача у формирању 

оркестра; 

-избор композиција према 

могућностима извођача и 

саставу оркестра;  

-техничке и интонативне 

вежбе; 

-расписивање деоница и 

увежбавање по групама 

(прстомет, интонација, 

фразирање); 

-спајање по групама (I-II; II-

III; I-III); 

-заједничко свирање целог 

оркестра, ритмичко-

интонативно и стилско 

обликовање композиције. 

Школски оркестар може 

наступити самостало или као 

пратња хору. 

 

 

прирeдби, догађаја и 

пројеката; 
10. изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес,глума, 

писана или говорна реч, 

ликовна уметност); 
11. примењује 

принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

комуникацији и 

заједничком музицирању; 
12. се понаша у 

складу са правилима 

музичког бонтона у 

различитим музичким 

приликама; 
 

 

  



Помози нам, Боже драги 

Помози нам, вишњи Боже 

Јосиф Маринковић, Оче 

наш  

Вера Миланковић, Оче 

наш  

Непознат аутор, 

Бројаница Светог Саве 

Непознат аутор, Пред 

иконом Светог Саве 

Непознат аутор, Радуј се 

(ускршња песма) 

 

Страни композитори: 
Јохан Себастијан Бах, Ах, 

што волим 

Волфганг Амадеус 

Моцарт, Лаку ноћ 

(Bonanox) 

Ђoвани да Нола, 

Chilagagliarda 

Лудвиг ван Бетовен, Ода 

радости  

Дмитри Бортњански, 

Многаја љета 

Дарко Краљић, Чамац на 

Тиси      

Арсен Дедић, Кад би сви  

Харолд Арлен, Изнад дуге 

(OverTheRainbow) 

Хозе Марти, 

Guantanamera   

Џо Дасин, Champs Elysées 

Боб Марли, Don't Worry, 

Be Happy 

Дин Мартин, Volare 

Грчка народна песма, Mi 

mou thimonis matia mou 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Q2MZfBuW4
https://www.youtube.com/watch?v=K2Q2MZfBuW4


Традиционална песма из 

Енглеске, Greensleeves 

Нена, 99 Luftballons 

Јапанска дечја песма, 

TanabataSama 

Ричард Роџерс: Edelweiss 

Традиционална песма из 

Италије, L'invernosen'è 

andato 

 

За оркестар: 

- Избор композиција је 

одређује према 

могућностима извођача и 

саставу оркестра; 

-Репертоар школског 

оркестра чине дела 

домаћих и страних 

композитора разних епоха 

у оригиналном облику 

или прилагођена за 

постојећи школски 

састав. 

 

   

 

 

 

 

 МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз 

музику кojу учeници 

изводе. Крeирaњe 

ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја свих музичких 

Комуницирање у групи 

импрoвизуjући 

мање  музичке целине 

глaсoм, инструмeнтом 

или  пoкрeтом. 

Учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја и 

13. комуницира  у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 
14. учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја и 

пројеката; 



стилова ранијих епоха као 

и савремене музике. 

 

пројеката. Користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, извођење 

и стваралашттво. 

 

-користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралашттво. 

 

 
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

Циљ 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. 
Разред: Шести 

Годишњи фонд: 36 

Наставна 

тема  

 

Наставни садржаји  
Начин и поступак остваривања 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

Цртање 

11+1 

  

1 -3. Тачка, линија и смер  

4 и 5. Слободан ритам 

маса и волумена, бојених 

мрља, линија, светлина  

6-8. Компоновање 

основних 

тродимензионалних 

облика  

- објашњавање, дискусија, дијалог, демонстрација 

- показивање основних цртачких техника - 

објашњавање и упознавање са основним 

ликовним елементима - индивидуални рад и рад у 

групама - коректуре и естетске анализе (заједно 

са ученицима ) - рад по природи (моделу ) - 

посете културним институцијама 

-ствара различите вредности линија и 

површина 

 -опажа ритам линија, боја, облика 

 - опажа квалитете свих ликовних 

елемената: линија, облика, боја; 

 - користи различите технике и средства и 

зна њихова визуелна и ликовна својства 



9-11. Компоновање више 

ритмичких целина у 

простору (употребни 

предмети )  

12. Естетско 

процењивање  

 -развија моторичке способности и навике 

за лепо писање; 

Сликање  

11+1 

13 и 14. Хроматски и 

ахроматски скуп 

15 и 16.  Интензивне 

(јарке, чисте ) боје и боје 

ослабљеног интензитета 

(замућене бојe)  

17 и 18. Топле и хладне 

боје 

19-21. Визуелно 

споразумевање  

22. Пантомима,говор тела  

23. Амбијент- сценски 

простор  

24. Естетска анализа  

- објашњавање, разговор - демонстрирање 

осн.сликарских техника - показивање 

репродукција познатих сликара (чисте и замућене 

боје ) - креирање вежби и њихова примена - 

коректуре и ест. анализе - рад по природи и рад 

из маште - посета позоришту - кроз разговор и 

објашњавање упознавање ученика са основним 

вајарским материјалима и техникама. 

-развија способности за визуелно памћење 

и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење;  

-развија осетљивости за ликовне и 

визуелне вредности, које се стичу у 

настави, а примењују у раду и животу  

-подстиче  интересовања и стварање 

потребе за посећивањем музеја, изложби, 

као и за чување културних добара и 

естетског изгледа средине у којој ученици 

живе и рад 

Вајање  

10+2 

25- 26.Тактилне 

вредности површина и 

облика 

27-28.  Чврста и мека 

форма 

29-30. Моделовање 

геометријских и 

неправилних форми  

- репродукције 2д и 3д уметничких дела и 

уочавање разлика - демонстрација рада у 

појединим материјалимаглина, глинамол… - 

индивидуални, рад у пару и групи са ученицима - 

рад по природи - коректура и естетска анализа 

-опажа боје и  асоцијације у низу покретне 

слике:боје,мрље,црт еже,облике 

 -ствара различите вредности форме 

(конвексно,конкавно,отворен 

о,затворено)  

- препозна чврсте материјале, меке – као и 

ситну пластику. 



31-32. Конвексна и 

конкавна форма 

33-34. Односи маса и 

волумена 

35 и 36. Естетска анализа 

 
ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

                           Садржај предвиђене теме 
Начини реализације Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. 
Формирање секције,доношење 

орјентационог плана 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
октобар 

2. 
Проучавање текста 

Основни појмови позоришне уметности 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
октобар 

3. 
Пробе представа од раније 

Рецитовање песама напамет 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 

новембар 

 

4. 
Подела улога за нови комад 

Читалачке пробе-индивидуално 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 

новембар 

5. 

Читалачке пробе-по паровима 

Вежбе слушања 

Читалачке пробе-сценске 

индивидуални,фронтални,групни 
наставница 

ученици 
децембар 

6. 
Распоредна проба-сценска 

Генерална проба 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
јануар 

7. 
Извођење представе 

Анализа изведбе 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
фебруар 

8. 

Гледање снимака одабраних позоришних 

представа/Одлазак на представу у 

позориште 

индивидуални,фронтални,групни 
наставница 

ученици 
март 

9. 
Теоретско упознавање говорне вештине и 

говорне/реторичке вежбе 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
април 

 

10. 

Основне одлике драмских текстова 

Вежбе на примерима 

индивидуални,фронтални,групни наставница 
мај 



11. 

Систематизација наученог и практична 

примена на драмским одломцима и 

стиховима 

индивидуални,фронтални,групни ученици 

јуни 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА 6.РАЗРЕД 

              Садржај предвиђене теме 
Начини реализације Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Творба речи  
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
септембар 

2. Гласови 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
октобар 

3. Правопис 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 

новембар 

 

4. Гласовне промене 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 

новембар 

5. Гласовне промене 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
децембар 

6. Лексикологија 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
јануар 

7. Глаголи (род, вид) 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
фебруар 

8. Глаголски облици 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
март 

9. Заменице (именичке и придевске) 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
април 



 

10. 

Врсте речи (променљиве и 

непроменљиве) 

индивидуални,фронтални,групни наставница 
мај 

11. Гласови и гласовне промене индивидуални,фронтални,групни ученици јуни 

     

     

     

     

     

     

     

     

ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

                           Садржај предвиђене теме 
Начини реализације Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. 
Формирање секције, доношење 

орјентационог плана 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
септембар 

2. 

Читање и слушање рецитовања песама 

познатих глумаца или песника (путем 

интернета) 

индивидуални,фронтални,групни 
наставница 

ученици 
октобар 

3. Одабир песама, рецитовање 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 

новембар 

 

4. 
Вежбање рецитовања уз мимику и 

гестикулацију 

индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 

новембар 

5. Припрема за новогодишњу приредбу 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
децембар 

6. Припрема за Савиндан 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
јануар 

7. Припрема за такмичење 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
фебруар 

8. Припрема за Дан жена 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
март 

9. Ученици вежбају дикцију, акценат и говор 
индивидуални,фронтални,групни наставница 

ученици 
април 



 

10. 

Ученици праве паное са различитим 

књижевним темама 

индивидуални,фронтални,групни наставница 
мај 

11. Ученици увежбавају песме за Видовдан индивидуални,фронтални,групни ученици јуни 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Енглески језик – допунска настава 

 

Наставна тема 
 

Наставни садржаји 

 

Начин и поступак остваривања 
 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

 

 My life 

Мој 

живот 

 

   

 

Изрази и речи који се односе на тему; језичке 

структуре Wherewereyouborn? Were you born 

in England? No, I wasn’t. I was born in 

Australia. When did you move to a new house? I 

moved to a new house when I was six. Why did 

he move to England? Because his father got a 

new job. My parents got married in Paris. He 

didn’t walk to school. He took the bus. Modern 

human beings first appeared in Africa 150,000 

years ago. How was your weekend? Where did 

you go? Who did you go with? It was brilliant/ 

fantastic/great/not bad/OК… I didn’t like it here 

first because all my friends were inAustralia. 

(The Past Simple Tense  правилних и 

неправилних глагола) Do you like skiing? 

WhatdoesMickeylikedoing?  
текстови и дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје. 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 
jeзикy или caayдиo зaпиca (cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи capaдoм yyчиoници ).„Пpeвoђeњe” 

иcкaзay гecт и гecтay иcкaз.Уoчaвaњe 
диcтинктивниxo6eлeжja кojayкaзyjy нa 

гpaмaтичкecпeцифичнocти (poд, 6poj, глaгoлcкo вpeмe, 

лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпacлoвa и глacoвa; 
oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњay вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниxyпyтcтaвa и нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 
гpyпecлoвa; зaмeнивaњepeчи цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћepeчи (yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, ocмocмepкe, yкpштeнepeчи, и cлинo); 
пoвeзивaњe кpaћeг тeкcтa и 

peчeницacacликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у 
погледу тема, начина остваривања и временске динамике у 

зависности од индивидуалних потреба, интересовања и 

могућности ученика. 
 

- препозна и именује 

појмове који се односе на 

тему; 
- постави и одговори на 

једноставнијa питања личне 

природе;  
- у неколико везаних исказа 

саопшти информације о 

себи и другима; 
- разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости; 
- размени информације у 

вези са догађајима у 

прошлости; 
- опише у неколико везаних 

једноставних исказа догађај 

из прошлости/историјску 

личност и сл.  



- разуме и реагује на 

једноставније исказе који се 

односе на изражавање 

допадања/недопадања; 
- размени информације које 

се односе на 

допадање/недопадање 

уз  образложење; 
- разуме предлоге и 

одговоре на њих. 

 

 

 

 

 The future 

Будућност 

 

 

Изрази и речи који се односе на тему; језичке 

структуре Tomorrow the spaceship Galаxy will 

leave the Moon’s orbit and… How long will the 

journey take? I’m sure/I believe I’ll win the 

award this year. I think/don’t think I’ll live in 

another country. Look at the clouds! It’s going to 

rain. What’s the problem? The DJ is ill.  Don’t 

worry. I’ll be the DJ. What? You’ll do it. Are you 

sure? Yes, It’ll be fun. Would you like a drink? 

I’ll get you a glass of lemonade. Thanks. Is there 

a lot to do for your party? Yes, but don’t worry, 

everybody’s going to help. Layla and I are going 

to decorate the room. Why are you putting on 

your coat? I’m going to take my dog for a 

walk.(Will за предвиђања, понуде/одлуке; 

Goingto  за предвиђања, одлуке, намере.) 
текстови и дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје. 
 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм 
jeзикy или caayдиo зaпиca (cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи capaдoм yyчиoници ).„Пpeвoђeњe” 

иcкaзay гecт и гecтay иcкaз.Уoчaвaњe 
диcтинктивниxo6eлeжja кojayкaзyjy нa 

гpaмaтичкecпeцифичнocти (poд, 6poj, глaгoлcкo вpeмe, 

лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпacлoвa и глacoвa; 
oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњay вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниxyпyтcтaвa и нapeд6и. Пoвeзивaеe глacoвa и 
гpyпecлoвa; зaмeнивaњepeчи цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћepeчи (yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, ocмocмepкe, yкpштeнepeчи, и cлинo); 

пoвeзивaњe кpaћeг тeкcтa и 

peчeницacacликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у 
погледу тема, начина остваривања и временске динамике у 

зависности од индивидуалних потреба, интересовања и 

могућности ученика. 
 

- препозна и именује 

појмове који се односе на 

тему; 
- разумеј једноставније 

текстове који се односе на 

исказивање предвиђања, 

понуда/одлука, планова и 

намера у будћности; 
- разумеј и размени 

информације које се односе 

на предвиђање, нуђење 

услуге/одлуке, и намере у 

будућности. 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА – ДОДАТНА НАСТАВА 6. РАЗРЕД 

Редни број 
теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ САДРЖАЈИ 



      1. 

 

Јединство грађе и функције као 
основа живота. 

 

* Израда плаката система органа човека ,неког другог сисара и птице  

*Ћелија-израда модела од пластелина 

*Микроскопирање ћелија покорице црног лука 

*Микроскопирање праживотиња 

*Акварели листова 

*Микроскопирање стома листова 

* Крвоток у животињском царству 

*Транспорт супстанци кроз биљку 

*Излучивање-веза излучивања и равнотеже воде у телу; 
транспирација биљака(оглед). 

*Размножавање-човек,биљке(голосеменице и скривеносеменице) 

2. Живот у екосистему 

*Израда екосистема ливаде или шуме( по избору ученика) 

*Праћење утицаја еколошких фактора( влажности , светлости, 

земљишта)на биљкама 

3. Наслеђивање и еволуција 
*Дарвинова теорија еволуције-истраживање о Дарвиновом раду 

*Примери вештачке селекције код биљака и животиња 

4. Порекло и разноврсност живог света Израда родословног стабла 

5. Човек и здравље. 

*Нездрава храна 

*Александар Флеминг-откриће антибиотика( радови ученика) 

*Корисне и штетне бактерије( истраживање ученика, радови) 

 

 

БИОЛОГИЈА – ДОПУНСКА НАСТАВА 6. РАЗРЕД 



Редни број наставне 

теме 
Назив наставнe теме САДРЖАЈИ 

      1. 

 

Јединство грађе и функције као основа живота. 

 

* Грађа људског тела  

*Грађа ћелије 

*Једноћелијски организми 

*Удруживање ћелија у колоније 

*Грађа биљака 

*Исхрана и варење 

* Дисање 

*Транспорт супстанци код животиња и 

човека 

*Излучивање  

*Кретање и размножавање 

2. Живот у екосистему 
*Животна средина 

*Популација и ланци исхране 

3. Наслеђивање и еволуција 
*Наследни материјал и наследне особине 

*Природна и вештачка селекција 

4. Порекло и разноврсност живог света *Постанак и развој живота 

5. Човек и здравље. 

*Путеви преношења заразних болести 

*Болести које изазивају бактерије 

*Болести зависности 

 

 



 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 6. РАЗРЕД 

НАСТАВНА ТЕМА САДРЖАЈИ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И УТИЦА 
ЧОВЕКА 

 

-повезаност живог света 
-утицај човека на одрживост 
животне средине 

-фронтални  
-индивидуални  
- групни - рад у пару 

 -практичан рад  
-ПП презентације  
-примена знања  
-посета стручним 
предавњима 

2. ОДГОВАРАН ОДНОС ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

-глобалне промене у животној 
средини и њихове последице 
-загађивање и заштита од 
загађивања 
-комунална хигијена 
-рециклажа 

-фронтални  
-индивидуални  
- групни  
-рад у пару  
-практичан рад  
-ПП презентације  
-примена знања  
-посета локалним 
институцијама 

3. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

 

-очување здравља 
-исхрана 
-здреавствена култура 

-фронтални  
-индивидуални  
- групни  
-рад у пару  
-практичан рад  
-ПП презентације  
-примена знања  
-примена знања 
-радионице 

4.ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 

 

-права животиња 
-кућни љубимци 
-игроженост животиња 
-брига о животињама 

-фронтални  
-индивидуални  
- групни  
-рад у пару  
-практичан рад  
-ПП презентације  
-примена знања  
-примена знања 



-израда паноа 

5. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ 
ЖИВОГ СВЕТА 

 

-заштићене биљке и животиње Србије 

 -посета резервату природе 
-обележавање Дана планете и Светског дана 
заштите животне средине 

-фронтални  
-индивидуални  
- групни  
-рад у пару  
-практичан рад  
-ПП презентације  
-примена знања  
-примена знања 
-израда паноа 

 

Додатне настава из физике за 6. разред 

Годишњи фонд часова у зависности од потребе, 

Наставна тема Број часова Носиоци активности Време реализације 

1Увод у физику 0-1 
наставник 

ученици 
септембар 

2.Кретање 4-8 
наставник 

ученици 

септембар 

октобар 

новембар 

3.Сила 4-8 
наставник 

ученици 

децембар 

јануар 

4..Мерење 4-8 
наставник 

ученици 

фебруар 

март 

5. Маса и густина 4-8 
наставник 

ученици 

април 

мај 

6. Притисак 4 
наставник 

ученици 

мај 

јун 



 

Допунска наставе из физике за 6. разред 

 

  Годишњи фонд часова у зависности од потребе, 

Наставна тема Број часова Носиоци активности Време реализације 

1Увод у физику 0-1 
наставник 

ученици 
септембар 

2.Кретање 2-4 
наставник 

ученици 

септембар 

октобар 

новембар 

3.Сила 2-4 
наставник 

ученици 

децембар 

јануар 

4..Мерење 2-4 
наставник 

ученици 

фебруар 

март 

5. Маса и густина 2-4 
наставник 

ученици 

април 

мај 

6. Притисак 2-4 
наставник 

ученици 

мај 

јун 

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 5-8. РАЗРЕД 

 

Назив 

 

Број часова 

Уводне напомене о саобраћају – историјски развој, средства  
 

1 час 



Основна правила кретања пешака  1 час 

Правила – прелазак пешака преко коловоза  2 часа 

Правила на раскрсници  1 час 

Изглед и значења знакова  1 час 

Тест – значење саобраћајних знакова и првенство проласка кроз раскрсницу  

 

3 часа 

Правила поступања по саобраћајним знаковима 1 час 

Саобраћајне ситуације у којима треба обратити пажњу на безбедност кретања  3 часа 

Решавање тестова “ Шта знаш о саобраћају “  8 часова 

Техничка израда елемената полигона  1 час 

Постављање полигона  1 час 

Практично усавршавање знања и технике кретања на полигону  12 часова 

Припрема и организација такмичења 1 час 

 

Назив 

предмета 
КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 

Циљ Циљ кошаркашке секције је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области кошарке, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Разред Пети, шести, седми и осми 
Годишњи 

фонд часова 
36  

 

Наставна тема  
 

Наставни садржаји  

 

Начин и поступак 

остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 



 

 

 

КОШАРКАШКА 

СЕКЦИЈА 

 

-Држање лопте, додавање и 

хватање; 

- Додавање у месту и кретању, 

вођење лопте са променом висине 

кретања; 

- Кошаркашки двокорак, додавање 

на већој удаљености; 

- Додавање у кретању и убацивање 

лопте у кош; 

- Шутирање на кош, увежбавање; 

- Чување играча са лоптом и без ње; 

- Постављање „зоне“ , кружно 

додавање око „зоне„ 

- Игра у нападу 

- Игра уз примену основних 

правила кошарке; 

- „Баскет“ - турнир 

 

- 

демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

- дискусија 

  - суђење 

 

- Изведе елементе кошаркашке 

технике; 

 

-користи елементе кошаркашке 

технике у игри; 

 

-примењује основна 

правила кошарке у игри; 

 

- Примени основне 

елементе тактике у одбрани 

и нападу; 

 

-учествује на унутародељенским 

такмичењима; 

- Прихвати победу или пораз;  

 

СЕКЦИЈА – ФУДБАЛ (5.- 8. разред ) 

Фонд: 36 часова 

Наставник: Павловић Милисав 

Циљ: Унапређивање физичког развоја ученика као и усвајање правила фер игре, упознавање са теоретским делом фудбала (тактиком) 

као и техником. Ове активности ученика школског узраста веома је важна за њихов психофизички развој. 

  

Наставна тема 
 

Наставни садржаји 

Начин и поступак 

остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

УДАРАЦ ПО 

ЛОПТИ НОГОМ 

-Увежбавање шутирања 

“рисом”; 

- Шутирање и додавање 

унутрашњом страном стопала; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

 изводи елементе фудбалске техмике 

 користи елементе технике у игри 

 примењује основна правила 

фудбала у игри 



-дискусија 

-суђење 

-примењује основне елементе тактике у 

одбрани и у нападу 

ПРИМАЊЕ ЛОПТЕ 
-Заустављање лопте 

унутрашњом страном стопала; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

 изводи елементе фудбалске техмике 

 користи елементе технике у игри 

 примењује основна правила 

фудбала у игри 
 -примењује основне елементе тактике 

у одбрани и у нападу 
 

ДРИБЛИНЗИ И 

ФИНТЕ 

ОДУЗИМАЊЕ 

ЛОПТЕ 

-Дриблинг, отклањање, 

покривање, одузимање лопте; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

 изводи елементе фудбалске техмике 

 користи елементе технике у игри 

 примењује основна правила 

фудбала у игри 
 -примењује основне елементе тактике 

у одбрани и у нападу 
 

ВОЂЕЊЕ ЛОПТЕ 

-Вођење лопте право и вијугаво 

са шутирањем на гол; 

- Вођење у паровима и 

шутирање на гол; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

-корекција 

-суђење 

 изводи елементе фудбалске техмике 

 користи елементе технике у игри 

 примењује основна правила 

фудбала у игри 
 -примењује основне елементе тактике 

у одбрани и у нападу 
 

ИГРА 
-Игра на мале голове 

увежбавање и тренинзи; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

-фер плеј навијање 

-суђење 

 користи елементе технике у игри 

 примењује основна правила 

фудбала у игри 

 -примењује основне елементе тактике 

у одбрани и у нападу 
 

ТАКМИЧЕЊА 

-Ммеђуодељењска такмичења 

поводом Дана школе; 

- Међуодељењско такмичење на 

нивоу школе и општине; 

-анализирање 

-дискусија 

-фер плеј навијање 

-суђење 

-примени и поштује правила тимске и 

спортске игре у складу са етичким 

нормама 

- прихвати сопствену победу и пораз у 

складу са „ферплејом“ 

 

 



Руски језик  

Додатна настава 6.разред 

Наставна тема 
 

Наставни 

садржаји 

 

Начин и поступак остваривања 
 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

 
 ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ РАДЊИ, 

ПЛАНОВА ,НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА 

 

   

В Белграде будут 

строить метро. 
Он скоро купит 

новый велосипед. 
Я пойду на 

прогулку, когда 

сделаю домашнюю 

работу. 
Они поедут за город 

на следующей 

неделе. 
В понедельник я 

уеду. 
Россия готовится к 

Олимпиаде в Сочи. 
Ты будешь смотреть 

сериал сегодня? 
Я напишу тебе 

письмо сегодня 

вечером. Я буду 

писать тебе письма 

каждый день. 
В это время на 

следующей неделе я 

буду загорать на 

Ялте. 
Я похудею за 5 

месяцев на 20кг. 
Мне придётся много 

работать. 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм jeзикy или ca 
ayдиo зaпиca (cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja yкaзyjy нa гpaмaтичкe cпeцифичнocти (poд, 
6poj, глaгoлcкo вpeмe, лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa cлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe пpoчитaниx yпyтcтaвa и нapeд6и. 
Пoвeзивaњe глacoвa и гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи (yпoтпyњaвaњe низa, пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг тeкcтa и peчeницa 
ca cликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у погледу тема, 

начина остваривања и временске динамике у зависности од индивидуалних 
потреба, интересовања и могућности ученика. 
 

- препозна и именује појмове 

који се односе на тему; 
- разумеј једноставније 

текстове који се односе на 

исказивање предвиђања, 

понуда/одлука, планова и 

намера у будћности; 
- разумеј и размени 

информације које се односе 

на предвиђање, нуђење 

услуге/одлуке, и намере у 

будућности. 



 

 

 

 
 РУСКИ ГРАДОВИ 

 

   

Какие города ты 

знаешь? 
Как их зовут? 
Москва, Санкт-

Петербург. 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм jeзикy или ca 
ayдиo зaпиca (cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja yкaзyjy нa гpaмaтичкe cпeцифичнocти (poд, 
6poj, глaгoлcкo вpeмe, лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa cлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe пpoчитaниx yпyтcтaвa и нapeд6и. 
Пoвeзивaњe глacoвa и гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи (yпoтпyњaвaњe низa, пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг тeкcтa и peчeницa 
ca cликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у погледу тема, 

начина остваривања и временске динамике у зависности од индивидуалних 
потреба, интересовања и могућности ученика. 
 

Слушање и читање текстова 

који се односе на руске 

градове. 

 

 

 

 
 МОСКВА И 

МОСКОВСКИ МЕТРО 

 

   
 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм jeзикy или ca 

ayдиo зaпиca (cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 
диcтинктивниx o6eлeжja кoja yкaзyjy нa гpaмaтичкe cпeцифичнocти (poд, 

6poj, глaгoлcкo вpeмe, лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa cлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ 
нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe пpoчитaниx yпyтcтaвa и нapeд6и. 

Пoвeзивaњe глacoвa и гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи цpтeжoм или cликoм; 
пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи (yпoтпyњaвaњe низa, пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг тeкcтa и peчeницa 

ca cликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у погледу тема, 

начина остваривања и временске динамике у зависности од индивидуалних 

потреба, интересовања и могућности ученика. 
 

- препозна и именује појмове 

који се односе на тему; 
- постави и одговори на 

једноставнијa питања ;  
- у неколико везаних исказа 

саопшти информације о 

Москви и метроу; 
- разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости; 
- размени информације у 

вези са догађајима у 

прошлости; 
- разуме и реагује на 

једноставније исказе који се 

односе на изражавање. 

ПОКАЗАТЕЉИЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ СТЕПЕНА УСПЕШНОСТИ РАЗВИЈАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА КОД УЧЕНИКА - Интерактивна комуникација, 

усвојеност лексичких садржаја и језичких структура.  

МЕЂУПРЕДМЕТНА KОРЕЛАЦИЈА - Географија, историја 

Допунска настава 

Наставна тема 
 

Наставни 

садржаји 

 

Начин и поступак остваривања 
 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 



 

 

1. ИМЕНИЦЕ 

(промена 

именица по 

падежима) 
 

   

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм jeзикy или caayдиo зaпиca 
(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди aли и aктивнocти y вeзи capaдoм yyчиoници 

).„Пpeвoђeњe” иcкaзay гecт и гecтay иcкaз.Уoчaвaњe диcтинктивниxo6eлeжja 

кojayкaзyjy нa гpaмaтичкecпeцифичнocти (poд, 6poj, глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 
пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпacлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњay 

вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниxyпyтcтaвa и нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и гpyпecлoвa; зaмeнивaњepeчи 
цpтeжoм или cликoм; пpoнaлaжeњe нeдocтajyћepeчи (yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, ocмocмepкe, yкpштeнepeчи, и cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницacacликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у погледу тема, начина 

остваривања и временске динамике у зависности од индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности ученика. 
 

- препозна и именује појмове који 

се односе на тему; 
- Слушање и читање 

једноставнијих текстова који се 

односе на поздрављање и 

представљање (дијалози, 

наративни текстови), промена 

именица по падежима. 

 

 

2. ПРИДЕВИ 

(промена 

придева по 

падежима) 
 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм jeзикy или caayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди aли и aктивнocти y вeзи capaдoм yyчиoници 
).„Пpeвoђeњe” иcкaзay гecт и гecтay иcкaз.Уoчaвaњe диcтинктивниxo6eлeжja 

кojayкaзyjy нa гpaмaтичкecпeцифичнocти (poд, 6poj, глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпacлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњay 
вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниxyпyтcтaвa и нapeд6и. Пoвeзивaеe глacoвa и гpyпecлoвa; зaмeнивaњepeчи 

цpтeжoм или cликoм; пpoнaлaжeњe нeдocтajyћepeчи (yпoтпyњaвaњe низa, 
пpналaжeњe „yљeзa”, ocмocмepкe, yкpштeнepeчи, и cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницacacликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у погледу тема, начина 
остваривања и временске динамике у зависности од индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности ученика. 
 

Усмено и писано описивање/ 

поређење живих бића, предмета, 

појава, местâ,  промена придева 

по падежима. 

 

 

 

3. 
ГЛАГОЛИ  

   
 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм jeзикy или ca ayдиo зaпиca (cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 
aли и aктивнocти y вeзи ca paдoм y yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe диcтинктивниx 

o6eлeжja кoja yкaзyjy нa гpaмaтичкe cпeцифичнocти (poд, 6poj, глaгoлcкo вpeмe, лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy 
гpyпa cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, вишecтpyки из6op; 

извpшaвaьe пpoчитaниx yпyтcтaвa и нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи цpтeжoм или 

cликoм; пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи (yпoтпyњaвaњe низa, пpналaжeњe „yљeзa”, ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 
cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг тeкcтa и peчeницa ca cликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у погледу тема, начина остваривања и временске 

динамике у зависности од индивидуалних потреба, интересовања и могућности ученика. 
 

Усмено и писано описивање 

активности, радњи и 

способности у садашњости и 

прошлости. 
 
Промена глагола по лицима у 

једнини и множини. 

 



 

 

4. БРОЈЕВИ 

(основни и 

редни бројеи) 

   

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa кoмaндe нacтaвникa нacтpaнoм jeзикy или caayдиo зaпиca (cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди aли и 

aктивнocти y вeзи capaдoм yyчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзay гecт и гecтay иcкaз.Уoчaвaњe диcтинктивниxo6eлeжja 
кojayкaзyjy нa гpaмaтичкecпeцифичнocти (poд, 6poj, глaгoлcкo вpeмe, лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпacлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe на jeднocтaвнa питaњay вeзи ca тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниxyпyтcтaвa и нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и гpyпecлoвa; зaмeнивaњepeчи цpтeжoм или cликoм; пpoнaлaжeњe 
нeдocтajyћepeчи (yпoтпyњaвaњe низa, пpналaжeњe „yљeзa”, ocмocмepкe, yкpштeнepeчи, и cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг тeкcтa 

и peчeницacacликaмa/илycтpaциjaмa. 
НАПОМЕНА: садржаји су подложни изменама нарочито у погледу тема, начина остваривања и временске динамике у 
зависности од индивидуалних потреба, интересовања и могућности ученика. 
 

Слушање, читање 

и писање основних 

и редних ројева 

ПОКАЗАТЕЉИЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ СТЕПЕНА УСПЕШНОСТИ РАЗВИЈАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА КОД УЧЕНИКА - Интерактивна комуникација, 

усвојеност лексичких садржаја и језичких структура.  

МЕЂУПРЕДМЕТНА KОРЕЛАЦИЈА – Српски језик, математика 

 

ЧОС    

                           Садржај предвиђене теме 
Начини 

реализације 

Носиоци 

активности 
Време реализације 

 

 Правила понашања у току пандемије 

 Избор руководства одељења 

 Како се осећаш у шестом разреду? 

 Лична хигијена 

 Очувајмо животу средину 

 Коме могу да се обратим када имам проблем? 

 Међусобни односи ученика у одељењу 

 Решавање конкретних проблема у одељењу 

 Дан школе 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода 

 Одговорност ученика према радним 

обавезама 

 Поштовање различитости 

 Како осмислити слободно време? 

 Злоупотреба друштвених мрежа 

 Безбедност на Интернету 

 Школска слава Свети Сава 

 Значај дела Светог Саве 

 Пубертет, шта је то? 

индивидуални, 
 
фронтални, 
 
групни 

наставница 
ученици 

По један час сваке радне 

недеље,од септембра до јуна 



 Недеља лепих порука, шта ми се свиђа код 

друга 

 Мој хоби је... 

 Омиљени спорт 

 Насиље у школи и ван ње 

 Спортске активности 

 Помоћ ученицима са слабијим оценама 

 Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода 

 Како ћемо провести пролећни распуст? 

 Правилна исхрана 

 Резултати са такмичења 

 Екскурзија – планирање и организација 

 Утисци са екскурзије 

 Чувајмо пријатељство 

 Односи у породици и ван ње 

 Шта волим да гледам и читам 

 Моја школа – жеље и очекивања 

 Самопоуздање, лични развој ученика 

 Како ћемо провести летњи распуст? 

 

 

 

 

3.7.Школски програм за седми разред 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 

компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко 

посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално 

просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и 

приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 



књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 

Годишњи фонд часова:144 

Наставнице: Александра Костов Дојчиновић, Александра Ранковић и Сања Цветковић 

 

УЏБЕНИЦИ:   

Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; 

Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; 

Радна свеска, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе. 

АУТОРИ: Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов. 

ИЗДАВАЧ: ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО, 2019. 

Наставнатема 

 
Наставнисадржаји 

Начин и 

поступакостварива

ња 

 

 

Исходи 

Позавршенојтеми/областиученикћ

ебити у стањуда: 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

ЛИРИКА 
1. Јован Дучић: Подне 

2. Милан Ракић: Божур 

3. Владислав Петковић 

Дис: Међу својима 

4. Милутин Бојић: Плава 

гробница 

5. Десанка 

Максимовић: Крвава бајка 

Окосницу програма 

чине текстови из 

лектире.Лектира је 

разврстана по 

књижевним 

родовима-на 

лирику,епику,драму 

и обогаћена избором 

нефикционих, 

– користи књижевне термине и 

појмове обрађиване у претходним 

разредима и повезује их са новим 

делима која чита; 

– истакне универзалне вредности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 



6. Стеван Раичковић: После 

кише 

7. Јован Јовановић Змај: 

Јутутунска јухахаха 

8. Рабиндранат 

Тагоре: Папирни бродови 

9. Вислава 

Шимборска: Облаци 

ЕПИКА 
1. Народна бајка (једна по 

избору): Међедовић / 

Чудотворни прстен / 

Златоруни ован 

2. Стефан Митров 

Љубиша: Кањош 

Мацедоновић (одломак) 

3. Радоје 

Домановић: Вођа (одломак) 

4. Петар Кочић: Кроз мећаву 

5. Иво Андрић: Јелена, жена 

које нема (одломак) 

6. Данило Киш: Прича о 

печуркама / Еолска харфа 

7. Алфонс Доде: Последњи 

час / Владимир 

Набоков: Лош дан 

8. Дневник Ане 

Франк (одломак) 

9. Ефраим Кишон: Код куће 

је најгоре (једна прича по 

избору) 

10. Афоризми (Душан 

Радовић и други) 

ДРАМА 
1. Бранислав 

Нушић: Власт (одломак) 

научнопопуларних и 

информативних 

текстова. Избор дела 

је у највећој мери 

заснован на 

принципу 

прилагођености 

узрасту. 

Уз текстове које је 

потребно обрадити 

на часу, дат је и 

списак домаће 

лектире. Циљ обраде 

дела у оквиру 

Домаће лектире је 

формирање, 

развијање или 

неговање читалачких 

навика код ученика. 

Нови програм 

заснован је на 

уочавању природе и 

улоге кљижевног 

дела, као и уочавању 

разлике између 

књижевних и 

некњижевних 

дела,одн.њиховој 

већој 

корелативности. 

Ученици треба да 

буду оспособљени 

– чита са разумевањем различите 

врсте текстова и коментарише их, у 

складу са узрастом; 

– разликује народну од ауторске 

књижевности и одлике књижевних 

родова и основних књижевних врста; 

– разликује основне одлике стиха и 

строфе – укрштену, обгрљену и 

парну риму; слободни и везани стих; 

рефрен; 

– тумачи мотиве (према њиховом 

садејству или контрастивности) и 

песничке слике у одабраном лирском 

тексту; 

– локализује књижевна дела из 

обавезног школског програма; 

– разликује етапе драмске радње; 

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или лирског 

субјекта; 

– разликује облике казивања (форме 

приповедања); 

– идентификује језичко-стилска 

изражајна средства и разуме њихову 

функцију; 

– анализира идејни слој књижевног 

дела служећи се аргументима из 

текста; 

– уочи разлике у карактеризацији 

ликова према особинама: физичким, 

говорним, психолошким, 

друштвеним и етичким; 



2. Вида Огњеновић: Кањош 

Мацедоновић (одломак о 

сусрету Кањоша и Фурлана) 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

Обавезна дела 
1. Михајло Пупин: Са 

пашњака до 

научењака (одломак) 

2. Јелена Димитријевић: 

Седам мора и три 

океана (одломак) / Милош 

Црњански: Наша 

небеса („Крф, плава 

гробница” – одломак) 

Једно дело по избору 
1. Јован Цвијић: Охридско 

језеро (одломак) / Пеђа 

Милосављевић: Потера за 

пејзажима 

2. Светлана Велмар 

Јанковић: Српски Београд 

деспота Стефана (Капија 

Балкана) 

3. Уметнички и 

научнопопуларни текстови о 

природним лепотама и 

културноисторијским 

споменицима завичаја 

4. Избор из енциклопедија и 

часописа за децу 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме 

покосовског тематског круга 

(Смрт војводе Пријезде, 

да разликују 

особености 

књижевног текста у 

односу на 

денотативност, 

информативност и 

казивање засновано 

на чињеницама и 

подацима у 

различитим 

видовима 

некњижевних 

текстова. 

Корелативност је 

омогућена 

адекватним 

комбиновањемобаве

зних и изборних 

дела. 

Књижевна дела која 

су доживела 

позоришно извођење 

или екранизацију 

могу послужити за 

компаративну 

анализу и уочавање 

разлике између 

позоришне/филмске 

фабуле и израза. 

Током обраде 

књижевних дела, као 

и у оквиру говорних 

– разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела; 

- критички промишља о смислу 

књижевног текста и аргументовано 

образложи свој став; 

– доведе у везу значење пословица и 

изрека са идејним слојем текста; 

- препозна националне вредности и 

негује културноисторијску баштину; 

– размотри аспекте родне 

равноправности у вези са ликовима 

књижевно-уметничких текстова; 

– препоручи књижевно дело уз 

кратко образложење; 

– упореди књижевно и филмско дело 

настало по истом предлошку, 

позоришну представу и драмски 

текст; 

 



Диоба Јакшића и песма по 

избору) 

2. Епске народне песме о 

хајдуцима и ускоцима (Мали 

Радојица, Стари Вујадин, 

Старина Новак и кнез 

Богосав; Иво Сенковић и ага 

од Рибника, Ропство 

Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у 

књижевности: 

– одломак из Житија Светог 

Симеона (o опроштају оца од 

сина); 

– избор из народних прича и 

предања (на пример Свети 

Сава и ђаво, легенде о 

Светом Сави); 

– избор из ауторске поезије о 

Св. Сави (на пример Матија 

Бећковић: Прича о Светом 

Сави) 

4. Мирослав Антић: Плави 

чуперак и Шашава 

књига (избор) 

5. Антоан де Сент 

Егзипери: Мали 

Принц; Момо Капор: Мали 

Принц 

6. Јован Стерија 

Поповић: Покондирена 

тиква 

7. Душан 

Ковачевић: Свемирски змај 

8. Дејан Алексић: Ципела на 

крају света / Игор 

Коларов: Дванаесто море 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

ЛЕКТИРЕ 

и писмених вежби, 

настојаће се да 

ученици буду у 

стању да начине 

различите врсте 

карактеризације 

ликова, да 

изражавају своје 

ставове о њиховим 

поступцима и да 

покушају да их 

сагледају из 

различитих 

перспектива. 

Исходи везани за 

наставну област 

Књижевност 

засновани су на 

читању.Кроз читање 

и тумачење 

књижевних дела 

ученик развија 

читалачке 

компетенције које 

подразумевају не 

само истраживачко 

посматрање и 

стицање знања о 

књижевности, већ 

подстичу и развијају 

емоционално и 

фантазијско 

уживљавање, 



(бирати 3 дела) 

1. Милорад Павић: Руски 

хрт (одломак) 

2. Тургењев: Шума и степа 

3. Антон Павлович 

Чехов: Чиновникова смрт 

4. Јанко Веселиновић: Хајдук 

Станко (одломак из првог 

дела романа) 

5. Гордана 

Малетић: Катарке 

Београда (прича Зебња и 

друге) 

6. Урош 

Петровић: Загонетне приче 

7. Александар Манић: У 

свитање света 

8. Јасминка Петровић: Лето 

кад сам научила да летим 

9. Градимир 

Стојковић: Хајдук у Београду 

10. Корнелија Функе: Срце 

од мастила 

11. Душица Лукић: Земља је 

у квару (избор) 

12. Гордана Брајовић: из 

збирке песама Индија, 

Индија (Пролази слон пун 

мириса, Пролази слон пун 

Хималаја) 

13. Душан Поп Ђурђев: Лет 

лионског Икара 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ 

И ПОЈМОВИ 
Опкорачење. Рефрен. Цезура. 

Везани и слободни стих. 

имагинацију,естетск

о доживљавање, 

богате асоцијативне 

моћи, уметнички 

сензибилитет, 

критичко мишљење 

и изграђују морално 

просуђивање. 



ауторске лирске песме: 

рефлексивна и сатирична 

песма. 

Језичко-стилска изражајна 

средства: метафора, 

алегорија, градација, 

словенска антитеза, фигуре 

понављања (асонанца и 

алитерација). 

Функција мотива у 

композицији лирске песме. 

Песма у прози. 

Фабула и сиже. 

Статички и динамички 

мотиви. 

Композиција. Епизода. 

Идејни слој књижевног 

текста. Хумор, иронија и 

сатира. 

Врсте карактеризације 

књижевног лика. 

Унутрашњи монолог. 

Хронолошко и 

ретроспективно 

приповедање. 

Дневник. Путопис. 

Аутобиографија. Легендарна 

прича. Предања о постанку 

бића, места и ствари. 

Афоризам. 

Пословице, изреке; питалице; 

загонетке. 



Драмска радња; етапе 

драмске радње: увод, заплет, 

врхунац, перипетија, расплет. 

Драмска ситуација. Драма у 

ужем смислу 

ЈЕЗИК-ГРАМАТИКА 

-Грађење и основна значења 

глаголских облика: футур II, 

императив, потенцијал; 

трпни гл. придев, гл. прилог 

садашњи и гл. прилог 

прошли. Подела глаголских 

облика на просте и сложене и 

на личне (времена и начини) 

и неличне 

Непроменљиве врсте речи: 

везници, речце, узвици. 

Појам синтагме (главни члан 

и зависни чланови); врсте 

синтагми: именичке, 

придевске, прилошке и 

глаголске. Атрибут у оквиру 

синтагме. 

Логички субјекат. Сложени 

глаголски предикат. 

Напоредни односи међу 

реченичним члановима – 

саставни, раставни и 

супротни. 

Појам комуникативне и 

предикатске реченице. 

Независне предикатске 

реченице ‒ напоредни 

односи међу независним 

У настави језика се 

ученици 

оспособљавају за 

усмену и писану 

комуникацију 

стандардним 

језиком.Отуда 

захтеви нису 

усмерени само 

усвајање језичких 

правила и 

граматичке 

норме,већ и на 

разумевање њихове 

функције и правилну 

примену у усменом 

и писменом 

изражавању. 

Када се у садржајима 

програма наводе и 

наставне јединице 

које су ученици већ 

обрађивали у 

претходним 

разредима,подразуме

ва се да степен 

усвојености и 

– препозна националне вредности и 

негује културноисторијску баштину; 

– размотри аспекте родне 

равноправности у вези са ликовима 

књижевно-уметничких текстова; 

– препоручи књижевно дело уз 

кратко образложење; 

– упореди књижевно и филмско дело 

настало по истом предлошку, 

позоришну представу и драмски 

текст; 

– разликује глаголске начине и 

неличне глаголске облике и употреби 

их у складу са нормом; 

– одреди врсте непроменљивих речи 

у типичним случајевима; 

– уочи делове именичке синтагме; 

– разликује граматички и логички 

субјекат; 

– разликује сложени глаголски 

предикат од зависне реченице са 

везником да; 

– препозна врсте напоредних односа 

међу реченичним члановима и 

независним реченицама; 



реченицама (саставни, 

раставни, супротни). 

Зависне предикатске 

реченице (изричне, односне, 

месне, временске, узрочне, 

условне, допусне, намерне, 

последичне и поредбене). 

Реченични чланови исказани 

речју, предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом. 

Конгруенција – основни 

појмови. 

- 

 

способност примене 

раније обрађеног 

градива проверава, а 

понављање и 

увежбавање на 

новим примерима 

претходи обради 

нових садржаја, 

чиме се обезбеђује 

континуитет рада и 

систематичност у 

повезивању новог 

градива са 

постојећим знањима. 

Основни програмски 

захтеву настави 

граматике је да се 

ученицимајезик 

представи као 

систем.Ниједна 

језичка појава не би 

требало да се 

изучава 

одвојено,изоловано, 

ван контекста у 

којем се остварује 

њена функција. 

Један од изразито 

функционалних 

поступака у настави 

граматике јесу 

вежбања заснована 

на коришћењу 

– идентификује врсте зависних 

реченица; 

– искаже реченични члан речју, 

предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом; 

– примени основна правила 

конгруенције у реченици; 

– доследно примени правописну 

норму; 

– разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат; 

– говори на задату тему поштујући 

књижевнојезичку норму; 

– разликује књижевноуметнички од 

публицистичког функционалног 

стила; 

– састави кохерентан писани текст у 

складу са задатом темом наративног 

и дескриптивног типа; 

– напише једноставнији 

аргументативни текст позивајући се 

на чињенице; 

– користи технички и сугестивни 

опис у изражавању; 

– препозна цитат и фусноте и разуме 

њихову улогу; 

– пронађе потребне информације у 

нелинеарном тексту; 

– напише електронску (имејл, SMS) 

поруку поштујући нормативна 

правила; 



примера из 

непосредне говорне 

праксе, што наставу 

граматике 

приближава 

животним потребама 

у којима се 

примењени језик 

појављује као 

свестрано 

мотивисана људска 

активност. 

Наставе морфологије 

подразумева 

заокруживање знања 

о грађењу 

глаголских облика. 

Настава синтаксе 

подразумева 

увођење појма 

синтагме и уочавање 

главног и зависног 

члана у оквиру ње. 

У ранијим разредима 

обрађен је 

граматички 

субјекат,а сад се 

уводи и појам 

логичког 

субјекта.Прост 

глаголски предикат 

који је обрађиван 

– примени различите стратегије 

читања (информативно, доживљајно, 

истраживачко и др.); 

– састави текст репортажног типа 

(искуствени или фикционални); 

– правилно употреби фразеологизме 

и устаљене изразе који се јављају у 

литерарним и медијским текстовима 

намењеним младима. 



раније,а сада се 

уводи и сложен 

гл.предикат. 

Нови садржаји из 

синтаксе могу да се 

систематизују и 

исказивањем 

реченичних чланова 

речју, предлошко – 

падежне 

конструкције,синтаг

мом и реченицом. 

ПРАВОПИС 

Правописна решења у вези са 

обрађеним глаголским 

облицима. 

Интерпункција у вези са 

зависним реченицама 

(запета, тачка и запета). 

Писање скраћеница, 

правописних знакова 

Садржаје из 

правописа 

неопходно је 

повезати са 

одговарајућим 

садржајем и темама 

и на темама и на 

часовима граматике 

и на часовима 

књижевности. 

Правописна правила 

се усвајају путем 

систематских вежби. 

 

ОРТОЕПИЈА 
Дугоузлазни и дугосилазни 

акценат. 

Ортоепске вежбе не 

треба реализовати 

као посебне наставне 

јединице,већ уз 

одговарајуће теме из 

граматике,али и на 

–  



часовима 

књижевности. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Књижевни и остали типови 

текстова у функцији 

унапређивања језичке 

културе. 

Књижевноуметнички и 

публицистички текстови. 

Усмени и писмени састави 

према унапред задатим 

смерницама (ограничен број 

речи; задата лексика; 

одређени граматички модели 

и сл.). 

Текст заснован на 

аргументима. 

Технички и сугестивни опис. 

Репортажа. 

Цитати и фусноте из 

различитих књижевних и 

неуметничких текстова. 

Нелинеарни текстови: 

табеле, легенде, графикони, 

мапе ума идруго. 

Говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, 

рецитовање); вежба 

аргументовања (дебатни 

разговор). 

Правописне вежбе: диктат, 

исправљање правописних 

Један од основних 

задатака наставе 

језичке културе 

односи се на 

усавршавање 

језичко-изражајних 

средстава код 

ученика, а њен 

крајњи циљ је да 

ученици буду 

оспособљени за 

успостављање 

квалитетне и 

сврсисходне 

комуникације.Иако 

је област језичке 

културе програмски 

конституисана као 

посебно подручје, 

предвиђено је да у 

целокупној настави 

српског језика и 

књижевности 

повезује са другим 

двма областима:са 

књижевношћу и са 

језиком. 

 



грешака у тексту; запета у 

зависносложеним 

реченицама; глаголски 

облици; електронске поруке. 

Језичке вежбе: допуњавање 

текста различитим облицима 

променљивих речи; 

допуњавање текста 

непроменљивим речима; 

обележавање комуникативне 

реченице у тексту; 

исказивање реченичног 

члана на више начина (реч, 

синтагма, предлошко-

падежна конструкција, 

реченица); фразеологизми 

(разумевање и употреба) и 

друге. 

Писмене вежбе и домаћи 

задаци и њихова анализа на 

часу 

 Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту. 

 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 
Исходи 



По завршеној теми/области ученици ће 

бити у стању да: 

1.INTRODUCTION 

 

Описивање радњи у садашњости; 

описивање радњи, стања и 

збивања; изражавање мишљења; 

исказивање жеља, интересовања и 

осећања; описивање будућих 

радњи (планова, намера, 

предвиђања); изношење предлога 

и упућивање позива за учешће у 

заједничкој активности и 

реаговање на њих. 

Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре - Rupert 

doesn’t normally go to school on 

Saturdays. He usually plays footbal. 

He isn’t playing football today. He’s 

going to school with all his friends. 

What do you usually do at this time? 

What are you doing today? I think 

fundraising is a great idea because 

we all want to help our friends in 

Kenya. What does Ethan want to do 

when he’s older? He wants to… 

(Present Simple за изражавање 

сталних радњи + state verbs, 

Present Continuous за изражавање 

тренутних радњи) John is using his 

father’s computer while his own 

computer is broken. Her bus arrives 

at 8:15 tomorrow morning. (Present 

Continuous за описивање 

привремених радњи, Present 

Simple за изражавање будућности, 

подаци из реда вожње) What are 

you going to do for your work 

experience? I’m going to work in a 

- 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 

 

 

- разумеју једноставније текстове у којима 

се описују радње и ситуације у садашњости;  

- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се 

односе на радње у садашњости; 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на опис радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка средства; 

- опишу радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставније исказе којима се 

тражи мишљење и реагују на њих;  

- изражавају мишљење, слагање/неслагање 

и дају кратко образложење; 

- разумеју једноставније исказе који се 

односе на одлуке, обећања, планове, намере 

и предвиђања и реагују на њих;  

- размене једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима;  

- саопште шта он/она или неко други 

планира, намерава, предвиђа;  

- разумеју једноставније предлоге и позиве 

на заједничке активности и одговоре на њих 

уз одговарајуће образложење; 

- упуте предлоге и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; 



newspaper office. Are you going to 

get the bus? Yes. I’ll come with you. 

I think it will be good fun. (Will, 

Going to за изражавање планова, 

намера и предвиђања); текстови и 

дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- затраже и пруже додатне информације у 

вези са предлозима и позивима на 

заједничке активности; 

- разумеју сличности и разлике у школским 
и ваншколским активностима у ВБ и код 
нас. 
 

2.PAST AND PRESENT 

Описивањерадњиупрошлости; 

давање информација о себи и 

другима; описивањебића, 

предмета, места, појава, радњи, 

стања и збивања; изражавање 

мишљења; изражавање молби, 

захтева и захвалности; изрицање 

дозвола. 

Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре - One day, 

they were walking along the path 

when they saw something in the ice. 

They stopped and looked at it. They 

were looking at a man from the 

Stone Age. He was about 1.6 meters 

tall, had blue eyes and long dark 

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 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима 

се описују догађаји, способности и обавезе 

у прошлости; 

- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о догађајима, 

способностима и обавезама у прошлости;  

- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, 

историјску личност и слично; 



hair. He was carrying some wooden 

tools. He was wearing a waterproof 

cloak and leather boots. I used to 

wear cotton tops, but now I wear 

wоollen jumpers because… (Past 

Simple, Past Continuous, used to) 

What a great match! What a silly 

mistake! What wonderful weather! 

(узвици) Lily could go swimming 

because she didn’t have to revise for 

her test. I couldn’t answer all the 

questions. I had to study in the car. 

Excuse me. A: Can I try these 

trousers on, please? B: Yes. A: 

Thanks. B: How are they? A: They 

aren’t big enough. They’re too small. 

B: Do they fit you OK? (Could, Had 

to; too и enough); текстови и 

дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

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. 

 

- размене једноставније информације личне 

природе; 

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, животиња, 

предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка средства; 

- разумеју уобичајене молбе и захтеве и 

реагују на њих; 

- упуте уобичајене молбе и захтеве; 

- разумеју једноставније исказе који се 

односе на дозволе и реагују на њих; 

- размене једноставније информације које се 

односе на дозволе. 

3. FAME AND 

FORTUNE 

 

 

Описивање искустава, догађаја и 

радњи из прошлости; описивање 

бића, предмета, места, појава, 

радњи, стања и збивања; 

изражавање извињења и 

захвалности              Изрази и речи 

који се односе на тему; језичке 

структуре – 

– усвајање језичког 

садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање 

у друштвеном чину; 

– поимање наставног 

програма као динамичне, 

заједнички припремљене 

и прилагођене листе 

задатака и активности; 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима 

се описују искуства и догађаји у 

прошлости; 

- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о искуствима 

и догађајима у прошлости; 



Haveyoueverdoneanythingdangerous

?You’veprobablyneverheardofRick. 

A lot of stunt doubles have died. I’ve 

just come out of hospital myself. 

Angela has fallen off bridges, high 

buildings and motorbikes. She fell 

through a glass table in 2002. I’ve 

been here for five hours, but nobody 

has come yet. I haven’t seen her 

since then. (Present Perfect - све 

употребе и упоредно са The Past 

Simple Tense) My friends’ pets; 

children’s books; Tim and Sam’s 

uncle; The scooter is mine; Yes, 

they’re hers (присвојни 

облици)Good-looking Mason was a 

teacher. It’s dangerous when you are 

famous. (творба речи: именица – 

придев) It isn’t very good, is it? 

You’ve done some of it, haven’t you? 

You can do it, can’t you? (Question 

tags – сви облици) You wanted to 

see me Mr Hunt. I’m sorry I’m late. 

That’s no excuse. Yes, sir! текстови 

и дијалози који се односе на тему 

и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу).  

 

 

 

 

 

– 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. 

 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

искуства и догађаје из прошлости;  

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на опис особа, предмета, места, 

појава, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка средства; 

- захвале и извине се користећи мање 

сложена језичка средства; 

- разумеју и примењују правила учтиве 

комуникације са одраслима; 

- уоче сличности и разлике у навикама 

читања младих у ВБ и код нас. 

 

- The first written test 



 

 

 

 

 

 

4. HEALTH AND 

SAFETY 

Описивањебића, предмета, места 

и појава; изношење предлога и 

савета; изражавање претпоставки; 

изражавање количине; исказивање 

жеља и осећања; 

изражавањеслагањаинеслагања. 

Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре – Young 

people who don’t look after their 

bodies will have problems. Shoes 

that don’t fit properly are bad for 

your feet. Junk food is food which is 

not good for you. (Relative clauses) 

Don’t spend all your time in front of 

the TV. Walk instead of taking the 

bus. Somebody might steal the bag 

which you’ve left on your seat. You 

shouldn’t put things on the stairs. 

You might trip over them. You should 

wear a helmet when you ride a bike. 

You might fall off. It’s 

swallen/itchy/sore... You should… 

(Императив; модални глаголи 

might и should за изражавање 

претпоставки и савета) The 

children smiled and played together 

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.). 

 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на опис особа, предмета, места и 

појава; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, 

места и појаве користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставније предлоге и савете и 

одговоре на њих; 

- упуте предлоге и савете користећи 

ситуационо прикладне комуникационе 

моделе; 

- затраже и пруже додатне информације у 

вези са предлозима и саветима; 

- разумеју и изразе претпоставке; 

- разумеју једноставније исказе који се 

односе на количину; 

- размене информације у вези са 

количином; 

- разумеју уобичајене изразе у вези са 

жељама и осећањима и реагују на њих; 



happily. My cousin did very well in 

his swimming competition – he came 

first. gently, beautifully, happily, 

fast, hard, well (прилози за 

начин)I’m really tired. So am I. I 

can’t go. Neither can I. (so, neither 

за изражавање слагања и 

неслагања);текстови и дијалози 

који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

- изразе жеље и осећања једноставнијим 

језичким средствима; 

- разумеју исказе којима се изражава 

слагање или неслагање и реагују на њих; 

- изразе слагање и неслагање 

једноставнијим језичким средствима; 

- опишу популарне спортове у ВБ. 

 

5. HEROES +  

Reported requests, 

commands and advice 

 

 

 

 

Описивање радњи у садашњости и 

прошлости; описивање бића и 

појава; исказивање и преношење 

молби, наредби и савета.Изрази и 

речи који се односе на тему; 

језичке структуре – 

Thearmiesstartedfightingearlyinthem

orning. He couldn’t imagine trowing 

it away. Sir Bedivere promised to do 

it. He decided to keep it. (verb + -ing 

or infinitive); There are two people 

looking at our house. I can see him 

opening the window. I can hear 

someone coming to the front door. 

(Конструкције verb+-ing; There’s 

someone/something+-ing, can 

see/hear someone /something+-ing) 

We had a very boring holiday. We 

were bored to death. (Придеви на –

ed и –ing) You’re a real 

pessimist/realist/natural optimist. 

John hasn’t eaten all day. He must 

be hungry. Maria can’t be in the 

orchestra. She doesn’t play a 

musical instrument. Could you give 

me a lift to the town, please? 

Certainly. (Модални глагол could 

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 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима 

се описују догађаји и радње у садашњости и 

прошлости;  

- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о догађајима 

и радњама у садашњости и прошлости; 

- опишу догађаје и радње у садашњости и 

прошлости користећи неколико везаних 

исказа; 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на опис особа и појава; 

- опишу жива бића и појаве користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју молбе, наредбе и савете и реагују 

на њих; 

- изразе своје и пренесу туђе молбе, наредбе 

и савете; 

- разумеју и опишу легенде и 

историјске личности и догађаје 

везане за циљну културу. 



за изражавање учтивих молби) He 

asked me to give him a lift to the 

town. The teacher told us to stop 

talking. She suggested that I should 

sleep more. The doctor advised her 

to rest. She asked for an 

apple.(Индиректни говор - молбе, 

наредбе и савети); текстови и 

дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

илустрацијом и текстом, 

повезивање наслова са 

текстом или, пак, 

именовање наслова. 

 

 

 

 

 

 

Описивање догађаја, стања и 

појава у садашњости, прошлости и 

будућности; изражавање осећања 

и расположења.                                  

Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре -  

Thousands of articles are written 

about climate change. The event will 

be watched by millions of people. 

The real professor has been 

Заједничко прављење 

илустрованих и писаних 

материјала (планирање 

различитих активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни 

плакат, програм 

приредбе или неке друге 

манифестације). 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на описивање радњи, стања и појава 

у садашњости, прошлости и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа стања и 

појаве у садашњости, прошлости и 

будућности;  



6. OUR 

ENVIRONMENT 

 

kidnapped. They were arrested last 

night. Dogs were sent into the den. 

How do you feel? I’m really nervous. 

I’m starving. Oh, my legs feel like 

jelly. I’m in real trouble now. What 

shall I do? (Passive voice – different 

tenses); текстови и дијалози који 

се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу).  

 

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. 

 

- разумеју уобичајене изразе који се односе 

на осећања; 

- изразе осећања једноставнијим језичким 

средствима;  

- разумеју и опишу основне одлике регија и 

животне услове у државама циљне културе. 

 

7. RELATIONSHIPS 

 

Описивање будућих радњи; 

исказивање просторних односа; 

давање информација о себи и 

другима; 

разумевање и давање упутстава. 

Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре - 

Ifyouclimbonmyback, I’llcarryyou. If 

I run away, the lion will catch me. If 

you don’t look after your mobile, 

someone will steall it. (First 

Conditional) If I were you, I would 

go to bed earlier. If I had money, I 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и 

групе слова; 

– замењивање речи 

цртежом или сликом; 

– проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене 

речи, и слично); 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније исказе који се 

односе на одлуке, обећања, планове, намере 

и предвиђања и реагују на њих; 

- размене једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима; 

- разумеју једноставнија питања која се 

односе на оријентацију/положај предмета, 

бића и места у простору и правац кретања и 

одговоре на њих; 



would buy a new car. If I won the 

lottеry, I would give all the money to 

charity. (Second Conditional) As 

soon as I finish these emails, I’ll go 

to the travel agency. We’ll finish all 

our work before we leave. After we 

check in, I’ll have a game of golf. 

(Future time clauses) The dog 

sleeps quietly. He was running 

happily. She is speaking 

fantastically. She swims well. She 

greeted me most politely of all. He 

speaks English more fluently now 

than last year. (Творба и поређење 

прилога); текстове и дијалоге који 

се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

– 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. 

 

- затраже и разумеју обавештења о 

положају предмета, бића и места у простору 

и правцу кретања; 

- опишу правац кретања и просторне односе 

једноставнијим, везаним исказима; 

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју и следе једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

- пруже једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота. 

 

 

ИСТОРИЈА 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. Основне одлике, хронолошки 
Програм је конципиран 

тако да су уз дефинисане 
 



Основи проучавања прошлости и просторни оквири периода 

од Индустријске револуције 

до завршетка Првог светског 

рата.  

Историјски извори за 

изучавање периода од 

Индустријске револуције до 

завршетка Првог светског 

рата и њихова сазнајна 

вредност (материјални, 

писани, аудио и визуелни). 

исходе за 
крај разреда и кључне 

појмове, за сваку од четири 

тематске цели- 
не (ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ;ЕВРОПА, 

СВЕТ, 
СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД НА ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 
ДОБА – до средине XIX 

века; ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖА- 
ВА И НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА и 

ЕВРОПА, 

Програм се може допунити 

и садржајима из прошлости 
завичаја, чиме се код 

ученика постиже јаснија 

представа о исто- 
ријској и културној 

баштини у њиховом крају – 

археолошка нала- 
зишта, музејске збирке). 

Сви садржаји су 

дефинисани тако да буду 
у функцији остваривања 

исхода предвиђених 

програмом. Настав- 
ник има значајан простор за 

избор и повезивање 

садржаја, метода 
наставе и учења и 

активности ученика. 
Важна карактеристика 

наставе и учења усмерених 

на оства- 
ривање исхода је та да су 

фокусирани на учење у 

школи. Ученик 
треба да учи: 

– смислено: повезивањем 

- именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наводи 

граничне догађаје  

- повезује историјске изворе са 

установама у којима се чувају  

- именује нови век  и наводи 

граничне догађаје  

- користи основне историјске 

појмове (стари век, средњи век, 

повеља, житије) 

- пореди историјске периоде 

- разврстава историјске изворе према 

њиховој основној подели и према 

историјском периоду 

 

 

 

 



оног што учи са оним што 

зна и са 
ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи 

са оним што је 
учио из Историје и других 

предмета; 

– проблемски: самосталним 

прикупљањем и 

анализирањем 
података и информација; 

постављањем релевантних 

питања себи 
и другима; развијањем 

плана решавања задатог 

проблема; 

– дивергентно: 

предлагањем нових 

решења; смишљањем но- 
вих примера; повезивањем 

садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем 

важности појединих 

чињеница и по- 
датака; смишљањем 

аргумената; 

– кооперативно: кроз 

сарадњу са наставником и 

другим уче- 
ницима; кроз дискусију и 

размену мишљења; 

уважавајући аргументе 

других Учење историје би 

требало да помогне 

ученицима у ствара- 

њу што јасније представе не 

само о томе „како је 

уистину било”, 

већ и зашто се нешто 

десило и какве су 

последице из тога прои- 

стекле. Да би схватио 

догађаје из прошлости, 

ученик треба да их 



„оживи у свом уму”, у чему 

велику помоћ може 

пружити употреба 

различитих историјских 

текстова, карата и других 

извора исто- 

ријских података 

(документарни и играни 

видео и дигитални ма- 

теријали, музејски 

експонати, илустрације), 

обилажење културно- 

-историјских споменика и 

посете установама културе. 

Коришћење 

историјских карата 

изузетно је важно јер 

омогућава ученицима да 

на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на 

коме се неки 

од догађаја одвијао, 

помажући им да кроз време 

прате промене на 

одређеном простору. 

Треба искористити и утицај 

наставе Историје на 

развијање 

језичке и говорне културе 

(вештине беседништва), јер 

историјски 

садржаји богате и 

оплемењују језички фонд 

ученика. Неопходно 

је имати у виду и 

интегративну функцију 

Историје, која у обра- 

зовном систему, где су 

знања подељена по 

наставним предметима, 

помаже ученицима да 

постигну целовито 

схватање о повезаности 

и условљености 

географских, економских и 



културних услова жи- 

вота човека. Пожељно је 

избегавати фрагментарно и 

изоловано 

учење историјских 

чињеница јер оно има 

најкраће трајање у пам- 

ћењу и најслабији трансфер 

у стицању других знања и 

вештина. 

У настави треба, кад год је 

то могуће, примењивати 

дидактички 

концепт 

мултиперспективности. 

Одређене теме, по 

могућности, 

треба реализовати са 

одговарајућим садржајима 

из сродних пред- 

мета, а посебну пажњу 

треба посветити 

оспособљавању ученика 

за ефикасно коришћење 

информационо-

комуникационих техноло- 

гија (употреба интернета, 

прављење презентација, 

коришћење ди- 

гиталних аудио-визуелних 

материјала и израда 

реферата).  

2.  

Европа, свет и српски народ на 

почетку индустријског доба (од 

средине XVIII до средине XIX 

века) 

Индустријска револуција 

(парна машина и њена 

примена; промене у друштву 

– јачање грађанске и појава 

радничке класе).  

Политичке револуције 

(узроци, последице и 

обележја, европске 

 

 

Користи основне историјске појмове 

- Сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту 

-Повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 



монархије уочи револуција, 

просветитељске идеје, 

примери америчке и 

француске револуције; 

појмови уставности и поделе 

власти, Декларација о 

правима човека и грађанина, 

укидање феудализма). 

Наполеоново доба 

(Наполеонова владавина, 

ратови, тековине, Бечки 

конгрес). 

Свакодневни живот и 

култура(промене у начину 

живота). 

Источно питање и балкански 

народи (политика великих 

сила, борба балканских 

народа за ослобођење). 

Живот Срба под османском и 

хабзбуршком влашћу.  

Српска револуција 1804–

1835 (основна обележја, ток 

Првог и Другог српског 

устанка, последице и значај). 

Развој модерне српске 

државе (аутономија 

Кнежевине Србије, успостава 

државе, оснивање 

образовних и културних 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени) 

-Сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту 

-Поштује правила заједничког рада и 

препознаје своје место и улогу у 

групи 

-Уважава саговорника реагујући на 

оно што говори, а не на његову 

личност 

-Изражава своје ставове на 

аргументован начин 

- Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима 

- Приказује на историјској карти  

динамику различитих историјских 

појава и промена у новом веку 

- Препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија 

- Пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених 

слојева и група у индустријско доба 

- Изводи закључак о повезаности 

националне историје са регионалном 

и европском, на основу датих 



установа). 

Црна Гора у доба 

владичанства (основна 

обележја државног и 

друштвеног уређења).  

Истакнуте личности: Џејмс 

Ват, Волтер, Катарина II, 

Марија Терезија, Робеспјер, 

Наполеон Бонапарта, вожд 

Карађорђе, кнез Милош, 

кнегиња Љубица, Доситеј 

Обрадовић, Вук Караџић, 

прота Матеја Ненадовић, 

Петар I и Петар II Петровић 

Његош, Сава Текелија, 

митрополит Стефан 

Стратимировић. 

примера 

- Уочава  пристрасност, пропаганду и 

стереотипе у садржајима историјских 

извора  

- Анализира и процењује ближе 

хронолошко порекло извора на основу 

садржаја 

- Упоређује, анализира и уочава 

разлике између свог и ставова других 

- Уочава утицај историјских догађаја, 

појава и процеса на прилике у 

савременом свету 

-Употреби податке из табеле у 

једноставном истраживању 

-Наведе специфичности друштвених  

појава, процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група насталих 

у новом веку  

- Анализирајући дате примере уочава 

утицај научно-технолошког развоја 

на промене у друштвеним и 

привредним  односима и природном 

окружењу 

 

3. тема 

Европа, свет и српски народ у 

другој половини XIX века 

Рађање модерних држава, 

међународни односи и кризе 

(револуције 1848/49 – 

„пролеће народа”, политичке 

 

Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима 



идеје, настанак модерне 

Италије и Немачке, успон 

САД и грађански рат, борба 

за колоније у Африци и 

Азији, Персија, Индија, 

Кина, опадање Османског 

царства). 

Промене у привреди, 

друштву и култури (Друга 

индустријска револуција, 

људска права и слободе – 

право гласа, укидање 

робовласништва, положај 

деце и жена; култура, наука, 

образовање, свакодневни 

живот). 

Кнежевина и Краљевина 

Србија и њено окружење 

(развој државних установа и 

политичког живота, 

унутрашња и спољна 

политика, међународно 

признање – Берлински 

конгрес; културна и 

просветна политика, 

свакодневни живот; положај 

Срба под хабзбуршком и 

османском влашћу).  

Истакнуте личности: Ђузепе 

Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 

Наполеон III, краљица 

Викторија, Абрахам 

-Изводи закључак о повезаности 

националне историје са регионалном 

и европском на основу датих 

примера  

-Препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија 

-Анализира  процес настанка 

модерних нација и наводи њихове 

основне карактеристике 

-Користи основне историјске појмове 

- На карти показује места где су се 

десили одређени догађаји 

- Сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту 

- Самостално или у групи реализује 

једноставне задатке 

- Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима 

- Приказује на историјској карти  

динамику различитих историјских 

појава и промена у новом веку 

- Препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија 

- Пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених 



Линколн, Карл Маркс, браћа 

Лимијер, Алфред Нобел, кнез 

Александар Карађорђевић, 

кнез Михаило, краљ Милан, 

краљица Наталија и краљ 

Александар Обреновић, књаз 

Никола Петровић, Илија 

Гарашанин, Јован Ристић, 

Никола Пашић, Стојан 

Новаковић, патријарх Јосиф 

Рајачић, Катарина Ивановић, 

Светозар Милетић, Бењамин 

Калај, Алекса Шантић  

 

слојева и група у индустријско доба 

- Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима 

- Изводи закључак о повезаности 

националне историје са регионалном 

и европском, на основу датих 

примера 

- Уочава  пристрасност, пропаганду и 

стереотипе у садржајима историјских 

извора  

- Анализира и процењује ближе 

хронолошко порекло извора на основу 

садржаја 

- Упоређује, анализира и уочава 

разлике између свог и ставова других 

- Уочава утицај историјских догађаја, 

појава и процеса на прилике у 

савременом свету 

-Употреби податке из табеле у 

једноставном истраживању 

-Наведе специфичности друштвених  

појава, процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група насталих 

у новом веку  

- Анализирајући дате примере уочава 

утицај научно-технолошког развоја 

на промене у друштвеним и 



привредним  односима и природном 

окружењу 

-Повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, 

културни) 

 

4. тема 

Европа, свет и српски народ на 

почетку XX века  

Међународни односи и кризе 

(формирање савеза, сукоби 

око колонија, Руско-јапански 

рат, Мароканска криза, 

Анексиона криза, Либијски 

рат, балкански ратови). 

Култура, наука и 

свакодневни живот (Светска 

изложба у Паризу, примена 

научних достигнућа, положај 

жена). 

Краљевина Србија и њено 

окружење (Мајски преврат, 

политички живот, 

унутрашња и спољна 

политика; појава 

југословенства, наука, 

култура, свакодневни живот, 

положај Срба под 

аустроугарском и османском 

влашћу, Црна Гора – 

доношење устава, 

 

 

 

Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима: 

Балкански ратови, Први светски рат 

- Користи основне историјске 

појмове  

-  Сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту: Петар I и Александар 

Карађорђевић, Николај II Романов, 

Вилхелм II, Вудро Вилсон 

-  Наведе специфичности  

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у новом 

веку: интереси великих сила и 

савеза; Балкански ратови 

-  Уочава везу између развоја српске 

државности током новог века и 



проглашење краљевине; 

учешће Србије и Црне Горе у 

балканским ратовима).  

Велики рат (узроци и повод, 

савезништва и фронтови, 

Србија и Црна Гора у рату; 

преломнице, ток и последице 

рата; аспекти рата – 

технологија рата, 

пропаганда, губици и жртве, 

глад и епидемије; човек у 

рату – живот у позадини и на 

фронту; живот под 

окупацијом и у избеглиштву; 

Велики рат у сећању). 

Истакнуте личности: Алберт 

Ајнштајн, Пјер и Марија 

Кири, Сигмунд Фројд, 

Михајло Пупин, Никола 

Тесла, Хенри Форд, Вилхелм 

II, Николај II Романов, Вудро 

Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник 

Александар Карађорђевић, 

Јован Цвијић, Надежда 

Петровић, Арчибалд Рајс, 

Милунка Савић, Флора 

Сендс, Радомир Путник, 

Степа Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, Јанко 

Вукотић, Драгутин 

Димитријевић Апис. 

савремене српске државе 

- Анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја 

-  Уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом друштву: 

односи између великих сила, 

позиција Србије 

- Пореди различите историјске 

изворе и класификује их на основу 

њихове сазнајне вредности 

- Препознаје смисао и сврху 

неговања сећања  на важне личности 

и догађаје  из историје државе и 

друштва: споменичко наслеђе 

Балканских ратова, 11. новембар 

- Приказује на историјској карти 

динамику  различитих историјских 

појава  и промена у новом веку: 

Балкански ратови и Први светски рат, 

Србија, Краљевина СХС 

- Уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом друштву 

- Повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом: прелазак 

Срба преко Албаније и др.  



- Уочава улогу књижевних и 

уметничких дела  на формирање  

националног идентитета у 

прошлости: "Тамо далеко", Време 

смрти, Дан шести и др. 

- Раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији 

- Презентује самостално, или у групи 

, резултате једноставног 

истраживања заснованог на 

коришћењу  одабраних историјских 

извора и литературе користећи ИКТ 

   

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

СЕДМИ РАЗРЕД     ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА  72 

Циљ наставе географије  је да ученици стекну најосновнија знања из физичке и друштвене географије, да би се успешно 

схватила географија држава и континената, односно света. Да ученици стекну знања о физичким одликама ваневропских 

континената, њихових регија и појединих држава. Да ученици стекну знања о друштвеним одликама ваневропских 

континената, њихових регија и појединих држава.Да упознају економскогеографске одлике континената, њихових регија и 

појединих држава.Оспособе се за коришћење разне географске литературе и различитог илустрованог материјала у сврху 

лакшег савлађивања градива и оспособљавања за самосталан рад.Оспособе за праћење друштвених и економских активности 

и промена у свету и њихов допринос општем развоју човечанства. 

Међупредметна повезаност: 

Компетенција за целоживотно учење,дигитална компетенција,одговоран однос према околини,решавање проблема 

,сарадња,одговорно учешће у демократском друштву 



Уџбеници:Географија за 7.разред основне школе,ауторМилутин Тадић, ЈП „ Завод за уџбенике“,2021.године;Географски 

атлас 

 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 
Појам географске регије и 

критеријуми регионализације 

- Посматрање 

- Праћење 

- Разговор 

- Закључивање 

- Бележење 

- Формирање 

правилног 

погледа на свет 

- Предавање 

- Давање додатних 

објашњења 

- Постављање и 

одговарање на 

питања 

- Вођење 

дискусије 

- Подстицање 

самосталног 

закључивања 

 

 

Успостављање везе између физичко-

географских и друштвено-

географских објеката, појава и 

процеса 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

Природно-географске и 

друштвено-економске одлике 

Јужне,СредњемЗападне,Севе

рне и Источне Европе 

- Дефинише границе континента и 

показује на карти океане и мора 

којима је проучавани континент 

окружен и лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, земљоузе, 

пролазе, ртове; 

- Класификује облике рељефа, 

водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену 

територију;  

- Анализира утицај географске 

ширине, рељефа, односа копна и 

мора, морских струја, вегетације и 

човека на климу;  

- Проналази податке о бројном 

стању становништва по 

континентима, регијама и 

АЗИЈА 

Природно-географске и 

друштвено-економске одлике 

Југозападне,Јужне,Југоисточ

не,Средње и Источне Азије 

АФРИКА 

Природно-географске и 

друштвено-економске одлике 

Сахарске и Подсахарске 

Африке(Западна,Централна,

Источна и Јужна Африка) 



СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Природно-географске и 

друштвено-економске одлике 

Северне Америке (САД и 

Канада);Средња Америка 

одабраним државама и издваја 

просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у 

свету 

- Укаже на узроке и последице 

кретања броја становника, 

густине насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

- Тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама; 

- Описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

-Доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава 

ЈУЖНА  АМЕРИКА 

Природно-географске и 

друштвено-економске одлике 

Јужне Америке 

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

Природно-географске и 

друштвено-економске одлике 

Аустралије и Океаније 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 
Поларне области:Арктик и 

Антарктик 

 

БИОЛОГИЈА 

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Улога и значајједра у 

метаболизмућелије.  

Праћење, бележење, 

посматрање,описива

ње, практиковање, 

Ученик ће бити у стању да: 

- прикупи и анализира податке о 

животним циклусима почевши од 

оплођења; 



 Деобаћелије (хромозоми, 

настајањетелесних и 

полнихћелија). 

ДНК и појамгена (алел, 

генотип, фенотип). 

ПрвоМенделовоправило, 

крвнегрупе, трансфузија и 

трансплантација. 

Наслеђивањепола.Наследнеб

олести. 

Животнициклусибиљака и 

животиња. Сменагенерација. 

Једнополни и 

двополниорганизми. Значај и 

улогаполногразмножавања. 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавањезадатака, 

самоконтроларада, 

јачањесамосталности 

и 

способностииндивид

уалногучења, 

овладавањезнањемп

рименомпрактичних

методарада, сарадња 

у групи. 

Усмена провера, 

тестови, 

истраживање, 

реферати, 

презентације, 

пројекти. 

 

- упореди бесполно и полно 

размножавање; 

 

- идентификује разлике између 

митозе и мејозе на основну промене 

броја хромозома и њихове улоге у 

развићу и репродукцији; 

 

- одреди однос између гена и 

хромозома и основну улогу 

генетичког материјала у ћелији; 

 
- шематски прикаже наслеђивање 

пола и других особина према првом 

Менделовом правилу. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основнипринципиорганизац

ијеживихбића. 

Појамсиметрије – 

типичнипримерикодједноћел

ијских и 

вишећелијскихорганизама; 

биолошкизначај.  

Симетрија, цефализација и 

сегментацијакодживотиња. 

Присуство/одсуствобиљнихо

ргана, (симетрија и 

сегментацијакодбиљака). 

Ћелијесаспецифичномфункц

ијом: мишићне, крвне, 

нервне, ћелијезатварачице... 

Грађа и улогаткива,  органа, 

органскихсистема и 

Праћење, бележење, 

посматрање,описива

ње, практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавањезадатака, 

самоконтроларада, 

јачањесамосталности 

и 

способностииндивид

уалногучења, 

овладавањезнањемп

рименомпрактичних

методарада, сарадња 

у групи. 

Ученик ће бити у стању да: 

- одреди положај организма на дрвету 

живота на основуприкупљених и 

анализираних информација о његовој 

грађи; 

- упореди организме на различитим 

позицијама на „дрвету живота“ према 

начину на који обављају животне 

процесе;  

- користи микроскоп за посматрање 

грађе гљива, биљних и животињских 

ткива; 

 



значајзафункционисањеорган

изма.  

Компаративнипрегледграђег

лавнихгрупабиљака, гљива и 

животиња – сличности и 

разлике у 

обављањуосновнихживотних

процесанаметодскиодабрани

мпредставницима. 

Усмена провера, 

тестови, 

истраживање, 

реферати, 

презентације, 

пројекти. 

 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 
Основнипринциписистемати

ке (КарлЛине, 

биномнаноменклатура).  

Приказразноврсностиживота

крозосновнесистематскекатег

ориједонивоакола и класе. 

Доказиеволуције, фосили и 

тумачењефилогенетскихнизо

ва (предачке и 

потомачкеформе, 

прелазнифосили). 

Праћење, бележење, 

посматрање,описива

ње, практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавањезадатака, 

самоконтроларада, 

јачањесамосталности 

и 

способностииндивид

уалногучења, 

овладавањезнањемп

рименомпрактичних

методарада, сарадња 

у групи. 

Усмена провера, 

тестови, 

истраживање, 

реферати, 

презентације, 

пројекти. 

Ученик ће бити у стању да: 

- разврста организме према задатим 

критеријумима применом дихотомих 

кључева; 

- повеже принципе систематике са 

филогенијом и еволуцијом на основу 

данашњих и изумрлих врста фосила; 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ Састав и 

структурапопулација. 

Популационадинамика 

Праћење, бележење, 

посматрање,описива

ње, практиковање, 

Ученикћебити у 

стањуда: 



(природниприраштај и 

миграције).  

Абиотичкифактори и 

биотичкиодносикаочиниоцип

рироднеселекције 

(адаптације). 

Мрежеисхране. 

Животнеобласти.  

Конвергенција и 

дивергенцијаживотнихформи

.  

Заштитаприроде. 

Заштитабиодиверзитета. 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавањезадатака, 

самоконтроларада, 

јачањесамосталности 

и 

способностииндивид

уалногучења, 

овладавањезнањемп

рименомпрактичних

методарада, сарадња 

у групи. 

Усмена провера, 

тестови, 

истраживање, 

реферати, 

презентације, 

пројекти. 

- 

идентификујеосно

внеодносе у 

биоценозиназадат

импримерима; 

- 

илуструјепримери

маодносизмеђуеко

лошкихфактора и 

ефекатаприроднес

елекције; 

- 

упоредиприкупљен

еподатке о 

изабранојврсти и 

њенојбројностинар

азличитимстаништ

има; 

- 

повежеутицајабио

тичкихчинилаца у 

одређенојживотној

области – 

биомусаживотнимф

ормамакојеганасељ

авају; 



- 

анализираразлику

измеђусличности и 

сродностиорганиз

аманапримеримако

нвергенције и 

дивергенције;  

- 

идентификујетроф

ичкинивоорганизм

а у мрежиисхране; 

- 

предложиакцијеза

штитебиодиверзит

ета и учествује у 

њима; 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

Примеринаследнихболести. 

Особине и грађавируса. 

Болестиизазваневирусима.  

Имунитет, вакцине. 

Пулс и крвнипритисак. 

Првапомоћ: 

повредекрвнихсудова 

(практичанрад). 

Принципиуравнотеженеисхр

ане и поремећаји у исхрани. 

Значајправилногчувања, 

припреме и 

хигијененамирница; 

тровањехраном. 

Промене у адолесценцији. 

Праћење, бележење, 

посматрање,описива

ње, практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавањезадатака, 

самоконтроларада, 

јачањесамосталности 

и 

способностииндивид

уалногучења, 

овладавањезнањемп

рименомпрактичних

Ученикћебити у стањуда: 

- 

анализиразадатијеловниксааспектаур

авнотежене и разноврснеисхране; 

 

- 

идентификујепоремећајеисхраненаос

новутипичнихсимптома (гојазност, 

анорексија, булимија); 

 

- планиравремезарад, одмор и 

рекреацију; 

 



Здравистиловиживота (сан, 

кондиција, итд.). 

Последицеболестизависности 

– наркоманија. 

методарада, сарадња 

у групи. 

Усмена провера, 

тестови, 

истраживање, 

реферати, 

презентације, 

пројекти. 

- доведе у 

везуизмењенопонашањељудисакори

шћењемпсихоактивнихсупстанци; 

 

 - аргументујепредностивакцинације; 

 

- 

применипоступкезбрињавањалакших

обликакрварења; 

 

- расправља о 

различитостимеђуљудимасааспектаге

нетичкеваријабилности, толеранције 

и прихватањаразличитости. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима 

и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног 

живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Разред 

 

Седми 

 

Годишњи фондчасова 

 

144 часаобрада: 54 ,      други типови: 82 ( +8 )  

 



 

 

 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи: 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Квадрат рационалног броја. 

Решавање једначине x² = a, 

a 0; постојање 

ирационалних бројева (на 

пример решења једначине x2 

= 2).  

Реални бројеви и бројевна 

права. 

Квадратни корен, једнакост 

. 

Децимални запис реалног 

броја; приближна вредност 

реалног броја; апсолутна 

грешка. Основна својства 

операција с реалним 

бројевима. 

Функција директне 

пропорционалности y = kx,  

kR\{0}. 

Примена 

комуникативно-

интерактивног 

приступа у настави. 

Динамично 

смењивање техника / 

активности на часу 

које помажу  

истовременом 

савладавању свих 

математичких 

вештина: слушања, 

писања, начина 

размишљања, 

читања и разумевања 

проблема, превођења 

проблема на 

математички језик, 

прецизност у раду и 

правилна употреба 

геометријског 

прибора. 

 израчуна степен реалног броја 

и квадратни корен потпуног 

квадрата и примени 

одговарајућа својства 

операција; 

 одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

 на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза са реалним бројевима;  

 одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 

апсолутну грешку; 

  



Продужена пропорција.  

 

 

 

 

 

2. ПИТАГОРИНАТЕОРЕМ

А 

Питагорина теорема 

(директна и обратна). 

Важније примене 

Питагорине теореме. 

Конструкције тачака на 

бројевној правој које 

одговарају бројевима , , 

, итд. 

Растојање између две тачке у 

координатном систему. 

 примени Питагорину теорему 

у рачунским и 

конструктивним задацима; 

 

3. ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Први део 

Степен чији је изложилац 

природан број; степен 

декадне јединице чији је 

изложилац цео број; 

операције са степенима; 

степен производа, количника 

и степена. 

Други део 

Алгебарски изрази. 

Полиноми и операције 

(мономи, сређени облик, 

трансформације збира, 

разлике и производа 

полинома у сређени облик 

 трансформише збир, разлику 

и производ полинома; 

 примени формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; 

 растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни 

закон и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата); 

 примени трансформације 

полинома на решавање 

једначина; 

 



полинома). Квадрат бинома и 

разлика квадрата. 

Растављање полинома на 

чиниоце коришћењем 

дистрибутивног закона, 

формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата. Примене. 

4. МНОГОУГАО 

Појам многоугла. Врсте 

многоуглова. 

Збир углова многоугла. Број 

дијагонала многоугла. 

Правилни многоуглови 

(појам, својства, 

конструкције). Обим и 

површина многоугла. 

Тежишна дуж троугла. 

Ортоцентар и тежиште 

троугла. 

Сложеније примене ставова 

подударности. 

 Примена 

комуникативно-

интерактивног 

приступа у настави. 

Динамично 

смењивање техника / 

активности на часу 

које помажу  

истовременом 

савладавању свих 

математичких 

вештина: слушања, 

писања, начина 

размишљања, 

читања и разумевања 

проблема, превођења 

проблема на 

математички језик, 

прецизност у раду и 

правилна употреба 

геометријског 

прибора. 

 примени својства страница, 

углова и дијагонала 

многоугла; 

 израчуна површину многоугла 

користећи обрасце или 

разложиву једнакост; 

 конструише ортоцентар и 

тежиште троугла; 

 примени ставове 

подударности при доказивању 

једноставнијих тврђења и у 

конструктивним задацима; 

 

5. КРУГ 

Централни и периферијски 

угао у кругу. 

Обим круга, број π. Дужина 

кружног лука. 

Површина круга, кружног 

исечка и кружног прстена. 

 примени својства централног 

и периферијског угла у кругу; 

 израчуна обим и површину 

круга и његових делова; 

 преслика дати геометријски 

објекат ротацијом; 



Ротација.   

6. ОБРАДА ПОДАТАКА 

Средња вредност, медијана и 

мод. 

 

– учествује у избору 

истраживачког пројекта и 

начина рада 

– одређује средњу вредност, 

медијану и мод. 

    

 

 

Кључни појмови садржаја: реални број, степен, квадратни корен, Питагорина теорема, полином, многоугао, ортоцентар и 

тежиште, круг, број π, ротација и средња вредност. 

 

Реални бројеви (21; 8 + 13)  

Питагорина теорема (19; 6 + 13) 

Цели алгебарски изрази (48; 19 + 29) 

Многоугао (21; 9 + 12) 

Круг (18; 7 + 11) 

Обрада података (5) 

Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 часова. 

Редослед реализације тема: 

9. Реални бројеви; 



10. Питагорина теорема; 

11. Цели алгебарски изрази – први део; 

12. Многоугао; 

13. Цели алгебарски изрази – други део; 

14. Круг; 

15. Обрада података. 

Уџбеници :  

- Математика за седми разред основне школе,  

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић,  Зорица Јончић,  Креативни центар 2019. 

- Збирка задатака из математике за седми разред основне школе, 

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић,  Зорица Јончић,  Креативни центар 2019. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Основне карактеристике програма математике су усклађеност са програмом математике за први циклус основног образовања 

и васпитања, логичка повезаност садржаја и настојање, где год је то могуће, да садржаји претходе садржајима других 

предмета у којима се примењују. При избору садржаја и писању исхода узета је у обзир чињеница да се учењем математике 

ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, 

математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам процес учења 

математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја часова предмета и 

неопходности стицања континуираних знања. 

 Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер je њима обухваћено све оно што ученик треба да 

изгради на нивоу знања, које представља основни услов за остваривање исхода.  

Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и 

вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе 

се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 



 

 

Реални бројеви: 

       –  појам квадрата рационалног броја у запису p/q и у децималном запису; 

− квадрат произвољног рационалног броја је ненегативан број; 

− једначина облика х2 = а, ученици уз наставникову помоћ изводе следеће закључке: дата једначина се може свести на 

једначину х2 = а = b2и може имати једно (а = 0) или два решења (а 0), али може бити и без решења (а 0).  

− разлика између, на пример, вредности  и решења једначине х2 = 4; 

− једначине облика х2 = а (на пример х2 = 5) немају решења у скупу рационалних бројева,  

− скуп реалних бројева као унија два дисјунктна скупа – скупа рационалних и скупа ирационалних бројева.  

− на реалној правој постоје рационалне и ирационалне тачке.  

− скуп (позитивних) ирационалних бројева, осим квадратних корена рационалних бројева, садржи и многе друге 

елементе, од којих ће неки бити поменути касније (рецимо број π). 

− појам приближне вредности и појам апсолутне грешке реалног броја; 

− основна својства операција сабирања и множења реалних бројева посматрати и анализирати у поређењу с 

одговарајућим својствима у скупу рационалних бројева; 

− једнакост и њено тумачење; 

− функција директне пропорционалности у =kх коју треба увести на конкретним примерима блиским искуству ученика; 

− продужена пропорција  (подела дате суме у датој размери, одређивање углова троугла ако је дат њихов однос, 

присуство метала у легурама ...). 

Питагорина теорема: 

4



- потребно је да ученици схвате концепт Питагорине теореме. У том циљу током вежбања инсистирати на различитим 

ознакама катета и хипотенузе, као и различитим положајима самог правоуглог троугла, како би се ученици оспособили 

да Питагорину теорему користе касније у образовању у различитим задацима из планиметријe, стереометрије и 

тригонометрије; 

- обрат Питагорине теореме и применити га у задацима; 

-  примена Питагорине теореме на конструкције дужи чији је мерни број дужине ирационалан број и примену на 

квадрат, правоугаоник, једнакокраки и једнакостранични троугао, ромб и правоугли и једнакокраки трапез. Ученици 

треба да примењују Питагорину теорему и на једнакокрако правоугли троугао, правоугли троугао са углом од 30 и 

одређивање растојања двеју тачака у координатном систему.  

Цели алгебарски изрази: 

- појам степена променљиве природним бројем и изводе се основна својства те операције (множење и дељење степена 

једнаких основа, степеновање степена, као и правила за степен производа и количника).  

- појам степена са изложиоцем који је нула или негативан цео број, али само у случају основе која је декадна јединица. 

Примери обухватају краће записивање врло малих рационалних бројева (примене у физици), као и канонско 

представљање рационалних бројева у децималном запису; 

- операције с целим алгебарским изразима (полиномима);  

- појам полинома и увежбава израчунавање вредности таквог израза за конкретне вредности променљивих који у њему 

учествују;  

- основне операције са полиномима (сабирање, одузимање и множење) и увежбава довођење полинома на сређени 

облик.  

- дистрибутивни закон (у облику (a+b)(x+y)=ax+ay+bx+by) и формула за квадрат бинома (у облику (a+b)2=a2+2ab+b2). 

- на погодним примерима, ученици треба да уоче потребу растављања полинома на чиниоце (посебно у циљу решавања 

једначина).  

- вежбати растављање коришћењем претходно наведених формула (али сада записаних у облику ax+ay+bx+by = 

(a+b)(x+y),  

односно a2+2ab+b2= (a+b)2),  као и формуле за разлику квадрата.   



Многоугао: 

- појам многоугла; 

- разлика између конвексних и неконвексних многоуглова; 

- зависност броја дијагонала, каои зависност збира унутрашњих углова од броја темена многоугла; 

- правилни многоуглови, ученици треба да уоче да постоје многоуглови који нису правилни иако су све њихове 

странице једнаке, као и да постоје многоуглови који нису правилни иако су сви њихови углови једнаки; 

- осна симетричност правилног многоугла и број оса симетрије; 

- око правилног многоугла може описати круг и у њега се може уписати круг; 

- из одговарајућих формула за једнакостранични троугао, ученици, уз помоћ наставника, изводеформуле којима се у 

правилном шестоуглу успостављају везе између странице, дуже дијагонале, краће дијагонале, полупречника уписаног 

и описаног круга.  

- кроз разноврсне примере и задатке (који се односе на троуглове, четвороуглове и правилне многоуглове) истицати 

примену ставова подударности троуглова и поступно развијати код ученика вештину доказивања; 

- доказати најважније особине троуглова и паралелограма; 

- појмови ортоцентар, тежишна дуж и тежиште троугла, и навести њихове особине; 

- примена ставова подударности и њихових последица на конструктивне задатке; 

- разлику између цртања и конструкције. ; 

- издвојити 1) конструкције троуглова које поред датих страница/углова одређује и једна висина, односно тежишна дуж; 

2) конструкције паралелограма и трапеза које поред датих страница/углова одређује и висина; 3) конструкције 

делтоида; 4) конструкције правилних многоуглова са 3, 4, 6, 8 или 12 темена које одређује страница, односно 

полупречник описаног/уписаног круга. На примерима илустровати ситуације када конструктивни задатак има више 

решења или нема решења, али не инсистирати на оваквим задацима; 

- израчунавање обима и површине многоугла илустровати разноврсним примерима и задацима. Приликом 

израчунавања површине користити разлагање многоуглова на троуглове и четвороуглове.Пажњу посветити 

израчунавању површине правилног шестоугла. Укључити и одређени број практичних примена рачунања површина. 



Круг: 

- положајии односи круга и праве, а такође и два круга у равни;  

- дефиниције тангенте и тетиве круга и искористити Питагорину терему за успостављање везе између полупречника 

круга, тетиве и централног одстојања тетиве.  

- појам централног и периферијског угла, уочавање и доказивање тврђења о њиховом међусобном односу; 

- одређивање обима и површине круга;  

- сталност односа обима и пречника кружнице; 

- број π, ученике информативно упознати са његовом ирационалном природом; 

- извести формуле за дужину кружног лука, површину кружног исечка и кружног прстена. У практичним 

израчунавањима користити приближну вредност 3,14 али повремено радити и са проценама 3,142; 22/7; 3,1. 

- ограничити се на ротације једноставнијих фигура око задате тачке и за задати угао; 

- позитиван и негативан смер ротације и урадити неколико примера ротације у координатном систему. Важно је да 

ученици уоче да се дужине дужи и величине углова не мењају при ротацији. 

Обрада података – Пројектни задатак. Циљ пројектног задатка је да ученици овладају појмовима средња вредност, медијана 

и мод и истовремено се увере у применљивост обраде података у свакодневној пракси. Пројектни задатак реализовати на 

конкретним примерима и предлог је да у седмом разреду то буде прикупљање, обрада и анализа података добијених анкетом. 

Теме су из животног окружења и њихов садржај је близак узрасту ученика (на пример: коришћење ИКТ од стране ученика, 

расподела слободног времена ученика, еколошка свест младих ...). Број питања, највише 5-6, а истраживање реализовати тако 

да узорак не буде премали, али ни превелик и да се може реализовати у најближем окружењу (школа, породица, комшилук 

...).  

Пет расположивих часова реализоваће се  по следећем плану: 

Редни број 

часа 
Садржај рада АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И ученика  



1. 
 Избор теме истраживања 

 Конструкција анкетних питања 

Наставник објашњава пројектни задатак, а ученици 

предлажу теме за истраживање и 5-6 анкетних питања. 

2.  
 Упутство за анкетирање 

 Спровођење истраживања анкетирањем 
Сваки ученик добија по 4-5 анкетних листића.  

3. 

 Обнављање и доградња појмова: 

узорак, нумеричка и процентуална 

расподела, графички приказ 

 Увођење нових појмова: средња 

вредност, медијана и мод 

На једном (нумерички потпуно припремљеном) примеру се 

илуструју сви наведени – познати и нови појмови. 

4. 

 Подела ученика на групе 

 Упућивање у начин обраде података 

добијених анкетирањем  

 Обрада резултата анкете 

Формирају се нехомогене истраживачке групе. Свака група 

обрађује једно питање за које је задужена (може се 

користити и Ехсеl) иприпрема презентацију резултата.  

5.  Презентација резултата анкете 

Групе приказују резултате свог истраживања (таблични 

приказ резултата обраде питања из анкете, процентуалну 

расподелу, графички приказ, израчунавање средње 

вредности, медијане и мода),тумаче добијене резултате и 

изводе закључке. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености 

исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном 

проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, 

активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену 



напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак у учењу. 

 

ФИЗИКА 

Годишњи фонд наставних часова: 72 

( 27 часова обраде и 45 осталих типова часова) 

Циљ учења предмета ФИЗИКА јесте да сви ученици: 

-Упознају природне појаве и основне природне законе у свакодневном животу; 

- Стекну основну научну писменост;  

- Оспособе  да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама ; 

- Образложе своје мишљење у оквиру дискусије; 

- Развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих стандарада. 

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА  са предметима ; математика, географија, биологија , хемија, информатика, техника и 

технологија, физичко васпитање. 

УЏБЕНИЦИ: Физика за 7. разред основне школе ( аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић) БИГЗ-

2020 

Физика- збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе.( аутори. Катарина Стевановић, Марија 

Крнета, Радмила Тошовић) БИГЗ-2020. 

Наставна тема  Наставни садржаји  
Начин и поступак 

остваривња 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 



1. Сила и кретање 

Сила као узрок промене брзине 

тела. Појам убрзања. 

Успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања. 

Други Њутнов закон. 

Динамичко мерење силе. 

Међусобно деловање два тела – 

силе акције и реакције. Трећи 

Њутнов закон. Примери 

Равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер 

брзине и убрзања. 

Тренутна и средња брзина тела. 

Зависност брзине и пута од 

времена при равномерно 

променљивом праволинијском 

кретању. 

Графичко представљање 

зависности брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања. 

Демонстрациони огледи: 

 Илустровање инерције 

Из физике су 

одабрани само они 

наставни садржаји 

које на одређеном 

нивоу могу да усвоје 

сви ученици ОШ.Од 

свих метода 

логичког 

закључивања које се 

користе у 

физици,ученицима 

О.Ш. 

најприступачније је 

индуктивни метод 

при проналажењу и 

формулисању 

основних закона 

физике.Увођење 

једноставних 

експеримената за 

деминстрирање 

физичких појава има 

за циљ враћање 

огледа у наству 

физике,развијање 

радозналости и 

интереса за физику 

и истраживачки 

-разликује скаларне и векторске 

физичке величине. 

-kористи и анализира резултате 

мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и 

графички. 

-aнализира зависност брзине и 

пређеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним 

убрзања 

-примени Њутнове законе динамике 

на кретање тела из окружења. 

-демонстрира појаве: инерције тела, 

убрзаног кретања, кретање тела под 

дејством сталне силе, силе трења и 

сила акције и реакције на примерима 

из окружења. 

-самостално изведе експеримент из 

области кинематике и динамике 

(Атвудова машина, колица са 

теговима...), прикупи податке 

мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате 

експеримента. 

-решава квалитативне, квантитативне 

и графичке задатке (кинематика и 



тела помоћу папира и 

тега. 

 Кретање куглице низ 

Галилејев жљеб. 

 Кретање тела под 

дејством сталне силе. 

 Мерење силе 

динамометром. 

 Илустровање закона 

акције и реакције 

помоћу динамометара и 

колица, колица са 

опругом и других огледа 

(реактивно кретање 

балона и пластичне 

боце). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање сталног убрзања 

при кретању куглице низ жљеб. 

2. Провера Другог Њутновог 

закона помоћу покретног телa 

(колица) или помоћу Атвудове 

машине. 

приступ природним 

наукама.Једноставне 

експерименте могу 

да изводе сами 

ученици на часу или 

код куће користећи 

материјал или 

предмете из 

свакодневног 

живота. Свака 

тематска целина 

обрађује се оним 

радоследом који је 

назначен у 

програму.Унутар 

сваке теметске 

целине ,после 

поступног и 

аналитичког 

излагања,кроз 

систематизацију и 

обнављање,врши се 

синтеза битних 

чињеница и 

закључака,и кроз 

њихово обнављање 

омогућава се 

динамика кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, сила потиска, 

закони одржања...). 

2.Кретање под утицајем 

Земљине теже 

Убрзање при кретању тела под 

дејством силе теже. Галилејев 

оглед. 

Слободно падање тела, 

бестежинско стање. Хитац 

-разликује скаларне и векторске 

физичке величине. 

-користи и анализира резултате 

мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и 



навише и хитац наниже. 

Силе трења и силе отпора 

средине (трење мировања, 

клизања и котрљања). Утицај 

ових сила на кретање тела. 

 

Демонстрациони огледи: 

 Слободно падање тела 

различитих облика и 

маса (Њутнова цев, 

слободан пад везаних 

новчића…). 

 Падање тела у разним 

срединама. 

 Бестежинско стање тела 

(огледи са 

динамометром, с два 

тега и папиром између 

њих, са пластичном 

чашом која има отвор на 

дну и напуњена је 

водом). 

 Трење на столу, косој 

подлози и сл. 

 Мерење силе трења 

помоћу динамометра. 

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање убрзања тела 

ученицима 

разумевање и трајно 

усвајање.При обради 

садржаја сваке 

теме,на сваком часу 

део времена се 

користи за 

обнављање. Да би се 

циљеви и задаци 

наставе физике 

остварили у целини 

неопходно је да 

ученици активно 

учествују у свим 

облицима наставног 

процеса. При 

решавању рачунских 

задатака прво 

сагледати физичке 

сарджаје па затим 

прећи на 

математичко 

формулисање и 

израчунавање.Решав

ање задатака одвија 

се кроз три 

етапе:физичка 

графички. 

-анализира зависност брзине и 

пређеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним 

убрзања, 

-демонстрира појаве: инерције тела, 

убрзаног кретања, кретање тела под 

дејством сталне силе, силе трења и 

сила акције и реакције на примерима 

из окружења. 

-самостално изведе експеримент из 

области кинематике и динамике 

(Атвудова машина, колица са 

теговима...), прикупи податке 

мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате 

експеримента. 

-решава квалитативне, квантитативне 

и графичке задатке (кинематика и 

динамика кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, сила потиска, 

закони одржања...). 

 



које слободно пада. 

2. Одређивање коефицијента 

трења клизања. 

анализа 

задатака,матеметичк

о израчунавање и 

дискусија резултата. 

Час 

експерименталних 

вежби састоји се из 

уводног 

дела,мерења и 

записивања 

резултата мерења. 

Битан облик рада су 

домаћи задаци,који 

се планирају за час. 

Наставник 

континуирано прати 

рад сваког ученика 

кроз непрекидну 

контролу његових 

усвојених 

знања,стечених на 

основу свих облика 

наставе:демонстрац

ионих 

огледа,предавања,ре

шавања 

квантитативних и 

квалитативних 

3.Равнотежа тела 

Деловање две силе на тело, 

појам резултујуће силе кроз 

различите примере 

слагањасила. Разлагање сила. 

Појам и врсте равнотеже тела. 

Полуга, момент сил. Равнотежа 

полуге и њена применa. 

Сила потиска у течности и гасу. 

Архимедов закон и његовa 

применa. Пливање и тоњење 

тела. 

Демонстрациони огледи:  

 Врсте равнотеже помоћу 

лењира или штапа. 

 Равнотежа полуге. 

 Услови пливања тела 

(тегови и стаклена 

посуда на води, 

Картезијански гњурац, 

суво грожђе у 

минералној води, свеже 

јаје у води и воденом 

раствору соли, 

мандарина са кором и 

-разликује скаларне и векторске 

физичке величине. 

-користи и анализира резултате 

мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и 

графички. 

-анализира зависност брзине и 

пређеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним 

убрзања. 

-примени Њутнове законе динамике 

на кретање тела из окружења. 

-покаже врсте и услове равнотеже 

чврстих тела. 

-наводи примере простих машина 

које се користе у свакодневном 

животу. 

-прикаже како сила потиска утиче на 

понашање тела потопљених у 

течност и наведе услове пливања 

тела на води. 



без коре у води, пливање 

коцке леда на води…). 

Лабораторијска вежба 

1. Одређивање густине 

чврстог тела применом 

Архимедовог закона. 

задатака и 

лабораторијских 

вежби. 

-решава квалитативне, квантитативне 

и графичке задатке (кинематика и 

динамика кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, сила потиска, 

закони одржања...). 

4.Механички рад и енергија 

Механички рад. Рад силе. Рад 

силе теже и силе трења. 

Квалитативно увођење појма 

механичке енергије тела. 

Кинетичка енергија тела. 

Потенцијална енергија 

Гравитациона потенцијална 

енергија тела. 

Веза између промене 

механичке енергије тела и 

извршеног рада. Закон о 

одржању механичке енергије. 

Снага. Коефицијент корисног 

дејства. 

Демонстрациони огледи: 

 Илустровање рада 

утрошеног 

насавладавање силе 

трења при клизању тела 

по различитим 

подлогама, уз 

-разликује скаларне и векторске 

физичке величине. 

-користи и анализира резултате 

мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и 

графички. 

-примени Њутнове законе динамике 

на кретање тела из окружења. 

-покаже од чега зависи сила трења и 

на основу тога процени како може 

променити њено деловање. 

-повеже појмове механички 

рад,енергија и снага и израчуна рад 

силе теже и рад силе трења. 

-разликује кинетичку и потенцијалну 

енергију тела и повеже њихове 

промене са извршеним радом. 

-демонстрира важење закона 

одржања енергије на примерима из 



коришћење 

динамометра. 

 Коришћење 

потенцијалне енергије 

воде или енергије 

надуваног балона за 

вршење механичког 

рада. 

 Примери механичке 

енергије тела. Закон о 

одржању механичке 

енергије (Галилејев 

жљеб; математичко 

клатно; тег са опругом) 

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање рада силе под 

чијим дејством сe тело креће по 

различитим подлогама. 

2. Провера закона одржања 

механичке енергије 

помоћуколица.  

окружењa. 

-решава квалитативне, квантитативне 

и графичке задатке (кинематика и 

динамика кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, сила потиска, 

закони одржања...). 

 

 

5. Топлотне појаве 

Честични састав супстанције: 

молекули и њихово хаотично 

кретање. 

 

Топлотно ширење тела. Појам и 

мерење температуре. 

Унутрашња енергија и 

-разликује скаларне и векторске 

физичке величине. 

-користи и анализира резултате 

мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и 

графички. 

-решава квалитативне, квантитативне 



температура. 

Количина топлоте. 

Специфични топлотни 

капацитет. Топлотна 

равнотежа. 

Агрегатна стања супстанције. 

Демонстрациони огледи: 

 Дифузија и Брауново 

кретање. 

 Ширење чврстих тела, 

течности и гасова 

(надувани балон на 

стакленој посуди - 

флаши и две посуде са 

хладном и топлом 

водом, Гравесандов 

прстен, издужење жице, 

капилара...). 

Лабораторијска вежба 

1. Мерење температуре 

мешавине топле и хладне воде 

после успостављања топлотне 

равнотеже. 

и графичке задатке (кинематика и 

динамика кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, сила потиска, 

закони одржања...). 

-разликује појмове температуре и 

количине топлоте и прикаже 

различите механизме преноса 

топлоте са једног тела на друго. 

-анализира промене стања тела 

(димензија, запремине и агрегатног 

стања) приликом грејања или 

хлађења. 

-наведе методе добијања топлотне 

енергије и укаже на примере њеног 

рационалног коришћења. 

 

 

Кључни појмови садржаја: кретање, сила, убрзање, Њутнови закони, сила теже, трење, равнотежа тела, механички рад, 

енергија, снага, топлотне појве, температура. 

 



ХЕМИЈА 

 

Наставна тема  Наставни садржаји  
Начин и 
поступак 
остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 
да: 

1. ХЕМИЈА КАО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
НАУКА И ХЕМИЈА У 
СВЕТУ ОКО НАС 

-Предмет изучавања хемије. 

Везе између хемије и других 

наука.  

-Примена хемије у различитим 

делатностима и свакодневном 

животу. 

-Супстанца. Врсте супстанци: 

хемијски елементи, хемијска 

једињења и смеше.  

-Демонстрациони 

огледи: демонстрирање узорака 

елемената, једињења и смеша. 

- Фронтални 

- Индивидуални 

-Групни 

 

 
 

 идентификује и објашњава појмове који 
повезују хемију са другим наукама и 
различитим професијама, и принципима 
одрживог развоја; 

 

 

 

 

 

2. ХЕМИЈСКА 
ЛАБОРАТОРИЈА 

-Хемијска лабораторија и 

експеримент.  

-Лабораторијско посуђе и 

прибор. 

-Физичка и хемијска својства 

супстанци. 

-Физичке и хемијске промене 

супстанци. 

-Демонстрациони 

огледи:демонстрирање 

правилног руковања 

лабораторијским посуђем и 

- Фронтални 

- Индивидуални 

-Групни 

 

 

  правилно рукује лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, и показује одговоран 
однос према здрављу и животној средини; 

 

 експериментално појединачно и у групи 
испита, опише и објасни физичка и хемијска 
својства супстанци, и физичке и хемијске 
промене супстанци; 
 

 

 повезује физичка и хемијска својства супстанци 
са применом у свакодневно животу и 
различитим професијама; 



прибором, и правилног 

извођења основних 

лабораторијских техника рада; 

испитивање физичких и 

хемијских својстава и промена 

супстанци. 

-Лабораторијска вежба 

I: основне лабораторијске 

технике рада: мешање, 

уситњавање и загревање 

супстанци. 

-Лабораторијска вежба 

II: физичка својства супстанци, 

мерење масе, запремине и 

температуре супстанце. 

-Лабораторијска вежба III: 
физичке и хемијске промене 
супстанци. 

 

 налази потребне информације у различитим 
изворима користећи основну хемијску 
терминологију и симболику; 

3. АТОМИ И 
ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

-Атоми хемијских елемената.  

-Хемијски симболи. 

-Грађа атома: атомско језгро и 

електронски омотач. 

-Атомски и масени број, изотопи. 

-Распоред електрона по нивоима 

у атомима елемената. 

-Периодни систем елемената 

(ПСЕ), закон периодичности и 

веза између броја и распореда 

електрона по нивоима у атомима 

- Фронтални 

- Индивидуални 

-Групни 

 објашњава основну разлику између хемијских 

елемената и једињења, и препознаје примере 

хемијских елемената и једињења у 

свакодневном животу; 

 

 објашњава по чему се разликују чисте 

супстанце од смеша и илуструје то примерима; 

 

 

 представља структуру атома, молекула и јона 

помоћу модела, хемијских симбола и формула; 

 



елемената и положаја елемената 

у ПСЕ. 

-Племенити гасови. Својства и 

примена. 

-Демонстрациони огледи: 

 формулисање претпоставке о 

честичној грађи супстанци. 

-Лабораторијска вежба 
IV: одређивање валентног нивоа 
и броја валентних електрона. 

 повезује распоред електрона у атому елемента 

с положајем елемента у Периодном систему 

елемената и својствима елемента; 

 

4. МОЛЕКУЛИ 
ЕЛЕМЕНАТА И 
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 
ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

-Ковалентна веза: молекули 

елемената и молекули 

једињења.  

-Атомскa и молекулскa 

кристалнa решеткa. 

-Јонска веза и јонска кристална 

решетка. 

-Валенца. Хемијске формуле и 

називи. 

-Демонстрациони огледи: 

својства супстанци са 

ковалентном и јонском везом. 

-Лабораторијска вежба 
V: упоређивање својстава 
супстанци са јонском и супстанци 
са ковалентном везом. 

- Фронтални 

- Индивидуални 

 разликује типове хемијских веза, препознаје 

тип хемијске везе у супстанцама и повезује са 

својствима тих супстанци; 

5. ХОМОГЕНЕ И 
ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 

-Смеше: хомогене и хетерогене. 

-Раствори – хомогене смеше.  

- Фронтални 

- Индивидуални 

 објашњава по чему се разликују чисте 

супстанце од смеша и илуструје то примерима; 



-Растварање и растворљивост.  

-Вода и ваздух – хомогене смеше 
у природи. 

-Масени процентни састав смеша 
(мешање, разблаживање и 
концентровање раствора). 

-Раздвајање састојака смеша: 
декантовање, цеђење и 
одвајање помоћу магнета. 

-Демонстрациони огледи: 

састав и својства смеша; 
раствори и њихова својства; 
растворљивост; незасићени, 
засићени и презасићени 
раствори; раздвајање састојака 
смеша. 

-Лабораторијска вежба VI: 
испитивање растворљивости 
супстанци. 

-Лабораторијска вежба VII: 
раздвајање састојака смеша: 
декантовање, цеђење и 
одвајање помоћу магнета. 

-Групни 

 

 

 разликује хомогене и хетерогене смеше, 

наводи примере из свакодневног живота и 

раздваја састојке смеша; 

 

 

 објасни процес растварања супстанце и 

квантитативно значење растворљивости 

супстанце; 

 

 изводи израчунавања у вези с масеним 

процентним саставом раствора; 

 

 

 

6. ХЕМИЈСКЕ 
РЕАКЦИЈЕ И 
ХЕМИЈСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ 

-Хемијске реакције.  

-Закон о одржању масе.  

-Хемијске једначине. 

-Демонстрациони огледи: 

мерење и упоређивање укупне 

масе супстанци пре и после 

хемијске реакције у отвореном и 

- Фронтални 

- Индивидуални 

-Групни 

 

 напише једначине хемијских реакција и 

објасни њихово квалитативно и квантитативно 

значење; 

 

 изједначи једначину хемијске реакције у 

складу са Законом о одржању масе; 

 



 затвореном реакционом 

систему. 

-Вежба VIII: састављање 
једначина хемијских реакција. 

7. ИЗРАЧУНАВАЊА У 
ХЕМИЈИ 

-Релативна молекулска маса. 

-Количина супстанце и мол. 

Моларна маса. 

--Закон сталних односа маса. 

Масени процентни састав 

једињења.  

-Израчунавања на основу 

једначина хемијских реакција 

(Стехиометрија). 

-Лабораторијска вежба 
IХ: мерење масе супстанце и 
израчунавање моларне масе и 
количине супстанце. 

- Фронтални 

- Индивидуални 

-Групни 

 

 квантитативно тумачи хемијске симболе и 

формуле користећи појмове релативна атомска 

и молекулска маса, количина супстанце и 

моларна маса; 

8. ВОДОНИК И 

КИСЕОНИК И 

ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ 

-Водоник. 

-Кисеоник.  

-Оксидација, сагоревање и 

корозија. 

-Оксиди: хемијске формуле, 

називи и основна својства. 

-Киселине: хемијске формуле, 

називи и основна својства. 

-Хидроксиди (базе): хемијске 

формуле, називи и основна 

својства. 

- Фронтални 

- Индивидуални 

 опише и објасни физичка и хемијска својства 

водоника и кисеоника; 

 разликује оксиде, киселине, хидроксиде и соли 

на основу хемијске формуле и назива, и опише 

основна својства ових класа једињења; 

 индикаторима испита и на рН скали процени 

киселост раствора; 

 тумачи ознаке са амбалаже 
супстанци/комерцијалних производа. 



--Мера киселости раствора: pH-

скала. 

Неутрализација – хемијска 

реакција киселина и хидроксида 

(база). 

-Соли: формуле и називи. 

-Демонстрациони огледи: 

испитивање кисело-базних 

својстава раствора помоћу 

индикатора; реакција 

неутрализације. 

-Лабораторијска вежба 
X: испитивање кисело-базних 
својстава раствора помоћу 
индикатора. 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

ИКТ 

Рачунарска графика 

Рад са сликама 

Креирање векторске графике 

- учествује, у тиму, у 

идентификовању неког 

проблема из 

свакодневног живота, 

стварању програма за 

његово решавање, 

- реализује креативне пројекте који 

укључују избор, коришћење и 

комбиновање више апликација 

(пожељно на низу уређаја) да би 

досегли изазовне циљеве укључујући 

прикупљање и анализу података и 

задовољавање потреба познатих 



 

Векторска графика - Рад са 

сликама 

INKSCAPE 

документовању рада и 

његовом представљању 

корисника 

- креира, поново користи, ревидира и 

проналази нову намену дигиталним 

продуктима намењеним познатој 

публици 

- дизајнира, развија, објављује и 

представља радове помоћу ИКТ 

примењујући сарадничке активности 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Дигитална писменост 
 

Интернет 

Електронска пошта 

Рад са дељеним документима 

Рад са дељеним документима 

Електронска пошта, рад са 

дељеним документима 

 
 

- поступци и добра 

правила за представљање 

на мрежи 

- ауторска права и 

симболи који 

представљају лиценцу 

- заштита здравља 

- користи различите врсте 

технологије на сигуран, етички, 

одговоран и безбедан начин, водећи 

рачуна о онлајн идентитету и 

приватности; 

- препознаје непримерени садржај 

и/или нежељене контакте и штити се 

од њих  

- активно учествује у спречавању 

електронског насиља и непримерене 

употребе ИКТ-а 

РАЧУНАРСТВ

О 
Програмски језик Пајтон 

Гранање 

Корњача графика и понављање 

Пајгејм прозор – координатни систем, боје, 

РГБ 

Цртање дужи одређене боје, са одређеним 

почетком од једне до друге тачке 

Исцртавање правоугаоника и елипсе. Вежбе 

- упознавање са 

изабраним алатом (у 

оквиру целе теме је 

потребно определити се 

за један алат и 

одговарајући 

програмски језик који се 

у пракси примењују у 

научним односно 

статистичким 

израчунавањима) 

- подсећање и 

- коришћењем одговарајућег 

програмског језика и пратећег алата, 

решавају типове проблема познате 

из градива других предмета у којима 

се у поступку решавања прво 

изражава формула у општим 

бројевима а затим замењују 

конкретне вредности, при чему се 

задатак формулише тако да га 

програмом треба решити у општем 

случају, у случају који претпоставља 

већи број улазних промењивих 

односно разликовање више могућих 

сценарија и слично;  



Исцртавање многоугла и круга 

Симетрично пресликане координате 

Релативно задавање координата и 

димензија 

Бројевни системи 
 

упознавање са 

теоријском основом која 

се користи из других 

предмета  

- обрада примера и 

задатака, од којих се 

неки могу везивати за 

оба исхода, као што је 

обрада резултата 

експеримената 

- коришћењем одговарајућих алата и 

уз изражавање поступка обраде у 

програмског коду, планирају и 

имплементирају обраду задатог 

скупа података, као и табеларну и 

графичку презентацију обрађених 

података 

 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

Пројектна настава – програмирање 

или примена ИКТ 

 

 

 
 

Пројектни задатак из 

области програмирања 

или примене ИКТа: 

- Сложеност задатака 

треба да прати развојне 

карактеристике  

- За примере проблеме 

бирати проблеме у 

којима се симулирају 

ситуације из предмета 

које изучавају у школи 

или реалних ситуација 

из живота. 

- Инсистирати на 

прецизности у анализи, 

провери исправности и 

нагласити значај 

исправљања грешака 

приликом израде 

задатка. 

– Схвате реалне животне 

ситуације преко симулираних 

ситуација у пројектима 

– Науче да сами исправљају 

грешке у програму 

– Увежбају самостално писање 

пројеката 

– Осамостале се и охрабре у 

излагању пројеката пред 

другим особама 

– Схвате значај тимског рада 



 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Годишњи фонд наставних часова: 72, обрада 32, други типови 40 

Циљ: 

 техничко – технолошко васпитање и образовање ученика 

 формирање стваралачке личности 

 стицању основних техничко – технолошких знања, умења и вештина и оспособљавање за њихову примену у учењу, 

раду и свакодневном животу 

 стицање радних навика 

 развијање интересовања и способности за техничко стваралаштво 

Задаци су: 

 да помаже развоју стваралачког и критичког мишљења 

 да помаже развоју општих техничких склоности и способности 

 да помаже савладавању основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања 

технолошким процесима 

 да развија прецизност у раду, упорност и истрајност 

 да стекну радне навике и оспособе се за тимски рад 

 да навикну на правилну примену одговарајућих мера заштите на раду и стичу знања о потреби заштитне радне и 

животне средине 

Корелација са другим предметима: 

Физика – о енергији и енергетским трансформацијама 

Математика – пројектовање тачке, дужи, фигуре и тела 

Ликовнио васпитање – естетско обликовање производа 

Уџбеници: 

Техника и технологија за 7. разред, Зоран Луковић, Рада Марковић Вулкан знање 

Кутија са материјалом за 7. разред,Миош Папић, Далибор Чукљевић, Вулкан знање 

 



 

 

 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

1. ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 

-појам, улога и развој 

машина и механизама 

-потрошња енергије у 

домаћинству и могућности 

уштеде 

-утицај дизајна и правилне 

употребе техничких 

средстава на људско здравље 

-зависност очувања животне 

средине од технологије 

-занимања у области 

машинства 

Појам и улогу машина и 

механизама и њихово коришћење 

у окружењу треба представити 

ученицима што је могуће 

више на практичним примерима 

користећи доступна наставна 

средства и мултимедије. Потребно 

је упутити ученике да 

проналазе и откривају предности и 

противречности убрзаног развоја 

технологије методом 

истраживачког рада 

угрупама.Посебну пажњу треба 

обратити утицају технологије на 

животну средину, а нарочито на 

експлоатацију сировина,загађење 

ваздуха производњу токсичних 

отпада и њихов утицај на 

климатске промене. Препорука је 

да се штовише користе 

мултимедијални материјали, како 

 

– разуме појам и улогу 

машина и механизама; 

– образложи важност 

енергетске ефикасности 

електричних уређаја у 

домаћинству; 

– схвата значај правилне 

употребе техничких 

средстава 

– повеже професије 

(занимања) у области 

машинства са 

сопственим 

интересовањима; 



готови, тако и они које су ученици 

сами урадили.На животну средину 

веома утиче и енергетска 

ефикасност. Да би ученици што 

лакше усвојили појам уштеде 

енергије,потребно је упутити их да 

на примеру свог домаћинства 

истраже колика је потрошња 

енергије, који су 

највећипотрошачи и шта би било 

најбоље учинити да би се 

потрошња смањила.У оквиру 

активности у којима користе 

машине и алате ученици су готово 

свакодневно изложени утицају 

дизајна накомфорно и безбедно 

руковање машинама иуређајима. 

Без дубљег задирања у појам 

ергономије објаснитиученицима 

како је добар дизајн предуслов за 

квалитетнији и безбеднији рад, као 

и на који начин се треба 

прилагодити(став, правилно 

држање, безбедна растојања од 

машина, екрана) ради постизања 

конфора и очувања здравља. 

 

2.САОБРАЋАЈ 

-машине спољашњег и 

унутрашњег транспорта 

-подсистеми код возила 

друмског саобраћаја 

На почетку реализације ове 

области подсетити ученике да су у 

претходним разредима учили о 

саобраћајнимсистемима, намени, 

функционисању и организацији 

– упореди машине 

спољашег и 

унутрашњег транспорта 



-исправан бицикл/мопед за 

безбедно учешће у 

саобраћају 

 

саобраћаја у оквиру саобраћајних 

објеката, као и о правилима 

ипрописима за регулисање 

друмског саобраћаја која се, пре 

свега, односе на пешаке и 

бициклисте као учеснике 

усаобраћају. Посебно нагласити да 

је тежиште исхода у претходна два 

разреда било на безбедном 

понашању ипреузимању личне 

одговорности ученика за 

понашање у саобраћају. 

– разуме подсистеме код 

возила друмског 

саобраћаја; 

– схвата и примеује значај 

коришћења исправног 

возила и безбедно 

учествује у саобраћају;  

 

 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

.специфичности техничких 

цртежа у машинству 

-ортогонално и просторно 

приказивање предмета 

-коришћење програма 

-употреба 3Д штампе 

-основне компоненте ИКТ 

уређаја 

-управљање и контрола 

коришћењем рачунарске 

технике и интерфејса 

 

Потребно јеупознати и оспособити 

ученике за ортогонално и 

просторно представљање предмета 

и коришћење 

рачунарскихапликација за ЦАД. У 

оквиру апликације ученици најпре 

креирају модел користећи 2Д 

приказ на основу податакакоје 

читају са техничког цртежа. 

Коришћењем 3Д модела ученици 

активирају основне технике 

дизајна са циљемсамосталног 

креирања техничког цртежа у 

складу са стандардима.Код 

ученика треба развитисвест о 

значају коришћења рачунарске 

технике у апаратима, уређајима и 

производним процесима и 

објаснити појами улогу интерфејса 

у управљању и контроли. 

– прецизно црта техничке 

цртеже, поштује 

правила котирања и 

размеру;  

– разуме ортогоналну 

пројекцију 

– класификује 

компоненте ИКТ 

уређаја према намени; 

– процени значај 

управљања процесима и 

уређајима помоћу ИКТ; 

– користи софтвере за 

техничко цртање; 

 



4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

-рационално коришћење 

ресурса на Земљи. Очување 

и заштита животне средине 

-материјали у машинству 

-мерење и контрола 

-технологија обраде 

материјала у машинству 

-елементи машина и 

механизама 

-производне машине 

-вештачка интелигенција 

-појам, врсте, намена и 

конструкције робота 

-погонске машине - мотори 

Упознати ученике са значајем 

рационалног коришћења ресурса и 

принципима очувања животне 

средине.  

Уз практичне примере и реалне 

моделе навести ученике да 

закључе који се материјали 

најчешће користе у машинству. 

Демонстрирати правилно 

коришћење прибора за мерење и 

контролу у машинству 

иреализовати практичне вежбе са 

истима. Објаснити улогу 

елемената машина и механизама и 

демонстрирати њиховрад на 

моделу или путем рачунарске 

симулације. Потребно је увести 

ученике у карактеристике обраде 

материјалакоји се користе у 

машинству, практично 

демонстрирати операције и 

реализовати једноставну вежбу 

водећи рачуна обезбедности 

ученика. Илустровати савремене 

технологије обраде материјала и 

по могућности организовати 

посетупроизводном погону који их 

користи. Упознати ученике са 

савременим производним 

машинама у машинскојиндустрији 

и значајем њихове примене у 

– објасни рационално 

коришћење ресурса на 

Земљи 

– класификује и познаје 

материјале који се 

користе у машинству 

– познаје технологију 

обраде материјала у 

машинству 

– разуме елементе 

машина и механизама;  

– користи микрометар и 

нонијус; 

– разуме појам вештачка 

интелигенција; 

– класификује погонске 

машине; 

 



појединачној и серијској 

производњи. 

Увести појам роботике и 

објаснити њен значај у савременој 

индустрији. Уколико постоји 

могућност, демонстриратирад 

школског робота или користити 

рачунарску симулацију. 

5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

-Моделовање машина и 

уређаја.  

-Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу рачунара. 

-Израда једноставног 

школског робота сопствене 

конструкције или из 

конструкторског комплета. 

-Рад на пројекту: 

-израда производа/модела; 

-управљање моделом; 

-представљање 

производа/модела. 

 

Ученици кроз практичан рад 

примењују претходно стечена 

знања и вештине. Садржаје треба 

реализовати кроз ученичке 

пројекте, од графичког 

представљања замисли, преко 

планирања, извршавања радних 

операција, маркетинга до процене 

и вредновања. Наставити са 

алгоритамским приступом у 

конструкторском моделовању 

посебно у приступу развоја 

техничког стваралаштва – од идеје 

до реализације. 

– самостално/тимски 

истражује и осмишљава 

пројекат; 

– креира документацију, 

развије и представи 

бизнис план производа; 

– састави производ према 

осмишљеном решењу; 

– састави и управља 

једноставним школским 

роботом или 

мехатроничким 

моделом;  

– представи решење 

готовог 

производа/модела; 

– процењује свој рад и 

рад других и предлаже 

унапређење 

реализованог пројекта. 



 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ Циључења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачкомишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос 

према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 36  

 

Наставна тема Наставни садржаји 

Начин и поступак остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

1.Колористичка перспектива 

2.Ваздушна перспектива 

3. Линеарна перспектива 

4. Перспектива 

5-6.Вертикална и 

хоризонтална композиција 

7-8.Дијагонална, пирамидална 

и сложена композиција 

9. Кружна, зракаста ислободна 

композиција 

10. Симетрична равнотежа 

11.Асиметрична равнотежа 

- објашњавање, дискусија, дијалог, 

демонстрација  

- показивање врста перспектива 

- објашњавање и упознавање са 

врстама композиција- као и са 

симетричном и асиметричном 

равнотежом 

-упознавање са другим културним 

наслеђем 

-индивидуални рад и рад у групама  

- коректуре и естетске анализе (заједно 

са ученицима ) - рад по природи 

(моделу ) - посете културним 

институцијама 

– користи традиционалне 

технике и одабрана 

савремена средства за 

ликовна истраживања; 

– изражава, одабраним 

ликовним елементима, 

емоције, стање или 

имагинацију; 

– обликује композиције 

примењујући основна 

знања о пропорцијама и 

перспективи; 

 

– користи, сам или у 

сарадњи са другима, 

одабране изворе, податке 



12-14.Арабеска 

15-17. Пропорције 

18-19.Контраст 

и информације као 

подстицај за стваралачки 

рад; 

 

– представи своје и 

радове других, кратко, 

аргументовано и 

афирмативно;  

 

 

 

-  

КОМУНИКАЦИЈА 

20.21. Порука и тема у 

ликовним уметностима 

22-23. Аутопортрет и селфи 

24. Анимација 

25. Анимација, флип бук 

26. Стори борд 

27. Презентација 

28-30.Обједињавање покрета, 

игре и звука 

 

- објашњавање, разговор - 

демонстрирање цртачких техника  

- показивање репродукција познатих 

уметника портретиста 

-рад у апликацији за анимацију  

 - креирање вежби и њихова примена - 

коректуре и ест. Анализе 

 - рад по природи и рад из маште  

- посета позоришту - кроз разговор и 

објашњавање упознавање ученика са 

основним вајарским материјалима и 

техникама. 

– разговара о одабраним 

идејама, темама или 

мотивима у уметничким 

остварењима различитих 

култура и епоха; 

– уважава себе и друге 

када снима, обрађује и 

дели дигиталне 

фотографије;  

– прави, самостално или у 

тиму, презентације о 

одабраним темама 

повезујући кључне 

текстуалне податке и 

визуелне информације; 

– разматра своја 

интересовања и 

могућности у односу на 

занимања у визуелним 

уметностима. 



УМЕТНОСТ  

ОКО НАС 

 

31.Уметност и технологија 

32.Уметност и технологија 

33.Уметност сутрашњице 

34. Арт рециклажа 

35-36.Хуманитарни пројекти 

објашњавање, разговор  

- демонстрирање 

комбинованихтехника 

 - показивање репродукција познатих 

уметника, дизајнера 

- креирање вежби и њихова примена 

 - коректуре и ест. Анализе 

 - рад по природи и рад из маште –  

-рециклажа 

-посета позоришту, музеју, галерији.. 

- кроз разговор и објашњавање 

упознавање ученика са 2д и 3д 

уметничких дела и уочавање разлика 

 - демонстрација рада у појединим 

материјалима 

- индивидуални, рад у пару и групи са 

ученицима  

- рад по природи  

- коректура и естетска анализа 

 

– учествује у заједничком 

креативном раду који 

обједињује различите 

уметности и/или 

уметност и технологију; 

 

 

 

 

 



 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

  



Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

2. ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

Барок. 

Рођење опере.  

Клаудио Монтеверди.  

Облици вокално-

инструменталне музике 

(ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: 

солистичко, камерно и 

оркестарско музицирање.  

Инструментални облици: 

свита, кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан 

Себастијан Бах и Георг 

Фридрих Хендл. 

 

Класицизам  

Појам сонате и 

симфоније.  

Жанрови класичне 

музике –опера, дела 

духовне музике,  

симфонијска, 

концертантна, камерна 

(посебно гудачки 

квартет), солистичка 

музика.  

Јозеф Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт и 

Лудвиг ван Бетовен. 

 

Да би постигао 

очекиване исходе 

образовно-васпитног 

процеса наставник 

користи глас и покрет, 

музичке инструменте, 

елементе 

информационих 

технологија као и 

развијене моделе 

мултимедијалне 

наставе. 

У начину реализације 

садржаја креће се од 

музичког дела, 

слушања или 

извођења. 

Акценат је на улози и 

природи музике и 

односу човека у датом 

периоду према њој и 

њеној намени, као и 

промишљању да ли је 

музика била уметност 

какву данас познајемо 

или је била и нешто 

друго. 

 

– Повежеразличитевидовемузичког

изражавањасадруштвено- 

историјским амбијентом у коме 

сунастали; 

– уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштвау 

бароку и класицизму; 

– препознаје националне игре у 

делима уметничкемузике; 

– наведе изражајна средстава 

музичке 

уметностикарактеристична за 

период барока и класицизма; 

– разликује музичке форме 

барока и класицизма; 

– идентификујерепрезентативнемуз

ичкепримеренајзначајнијих 

представника барока и 

класицизма; 

– идентификујеелементемузикерани

јихепохакаоинспирацијуу музици 

савременог доба; 

– објасни како је музика повезана 

са другим уметностима и 

областима ван уметности (музика 

и религија; технологија 

записивања, штампања нота; 



Развој српске црквене 

музике. 

извођачке и техничкемогућности 

инструмената; 

– се понаша у складу са 

правилима музичког 

бонтонау различитим 

музичкимприликама; 

– критички просуђује утицај музике 

наздравље; 

-користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење 

истваралашттво. 

3. МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Жичани: трзалачки и 

гудачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског 

оркестра 

Српски народни музички 

инструменти. 

 

 

 

 

Информације о 

музичким 

инструментима 

проистичу 

непосредно из 

историјског и 

стваралачког 

контекста. 

Инструменти се 

обрађују кроз 

одговарајуће слушне 

примере који на 

упечатљив начин 

презентују њихове 

основне 

карактеристике. 

Акценат је на начину 

добијања тона, 

тонској боји, 

изражајним и 

– препозна врсту жичаних 

инструмента по изгледу и звуку; 

– опише начин добијања тона код 

жичаних инструмената;  

– препознаинструмент или групу 

према врсти композиције у 

оквиру датог музичког стила; 

 

 



техничким 

могућностима и 

њиховој примени. 

Аудитивни и 

визуелни приказ 

инструмената кроз 

основне 

информације 

предвиђене 

наставним 

садржајем. 

До знања ученици 

треба да дођу 

непосредним 

искуством помоћу 

слушања и опажања 

а не набрајањем или 

меморисањем 

података. 

 

 

 

 

4. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Елементи музичке 

изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната. 

Потребна су јасна 

упутства на шта 

ученик треба да обрати 

пажњу приликом 

слушања (извођачки 

састав, темпо, како је 

мелодија извајана, 

 

- препозна дела световне и 

духовне музике барока и 

класицизма као и вокалних, 

вoкaлнo-иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних кoмпoзициja, 

дoмaћих и стрaних 



Слушање световне и духовне 

музике барока и класицизма. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне народне 

музике. 

специфичан ритам,...) 

и све повезати 

теоријским знањем. 

 

кoмпoзитoра и дела 

традиционалне народне 

музике. 

- повеже  различите видове  

музичког изражавања са 

друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали;  

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за 

период барока и класицизма; 

- уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва у бароку и 

класицизму; 

- препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила; 

 

5. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и из 

нотног текста (солмизацијом) 

самостално и у групи. 

Пeвaње пeсама у мешовитим 

тактовима (7/8, 5/8 ) пo 

слуху. Певање песама у 

комбинацији са плесним 

покретом. 

Певање и свирaњe из нотног 

текстa нaрoдних и 

умeтничких композиција нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима. 

Певање (ако је могуће 

и свирање) 

предложених 

музичких примера 

самостално и у групи. 

Учествовање у 

креирању и 

реализацији школских 

приредби, догађаја и 

пројеката. 

Изражавање музичког 

доживљаја језиком 

других уметности. 

– Изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целинакроз пeвaњe, свирaњe 

ипoкрeт; 

– комуницираугрупиимпрoвизуj

ућимањемузичкецелине 

глaсoм, инструмeнтом 

илипoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја ипројеката; 



Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном темом. 

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера 

(oдломака/тема) у стилу 

музике барока и класицизма. 

 

Познавање и 

поштовање правила 

музичког бонтона. 

– изразидоживљајмузикејезикомдру

гихуметности(плес,глума, писана 

или говорна реч, 

ликовнауметност); 

– примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицањау 

комуникацији и 

заједничкоммузицирању; 

– понаша у складу са 

правилима музичког 

бонтонау различитим 

музичкимприликама; 

 

 

6. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу барокне 

музике и музике класицизма. 

Израда жичаних 

инструмената од доступних 

материјала. 

 

 

Комуницирањ

е 

угрупиимпрoв

изуjућимањем

узичкецелине 

глaсoм, 

инструмeнтом 

илипoкрeтом. 

Учествује у 

креирању и 

реализацији 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја 

ипројеката. 

Користи 

– Комуницираугрупиимпрoвизуj

ућимањемузичкецелине 

глaсoм, инструмeнтом 

илипoкрeтом; 

– Учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја ипројеката; 

-Користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење 

истваралашттво. 

 



 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ 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. 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 108 часова  

 

Наставна тема  Наставни садржаји  
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење 

истваралашттв

о. 

 

 

 

 



 

 

АТЛЕТИКА 

- Усавршавање технике 
спринтерског трчања и 
ниског старта, трчање 
деоница до 60м, техника 
штафетног трчања (4x60м); 
- Усавршавање технике 
истрајногтрчања и високог 
старта; 
- Скок у даљ техника 
„увинуће“ и предвежбе за 
корачну технику; 
- Скок у вис опкорачном 
техником; 
- Бацање кугле 3kg девојчице 
и 4kg дечаци; 

- Тробој-кроз 

одељењско такмичење 

применититри дисциплине 

које су ученицисавладали- 

трчање,бацање,скокови 

 

 

 

 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

- дискусија 

 

 

 

-комбинује и користи 

достигнутиниво усвојене технике 

кретања 

успортуисвакодневномживоту 

 

 

-доводи у везу развој 

физичкихспособностисаатлет

ским дисциплинама 

-  

- -разликује атлетске дисциплине 

СПОРТСКАИГРА ОДБОЈКА 

- Основни положај-

техника одигравања 

лопте прстима и 

„чекићем“, 

-Игра преко мреже у 

три контакта-прстима 

и „чекићем“, 

- Доњи (школски) 

сервис, 

- Техника смечирања 

у олакшаним 

условима (нижа 

мрежа, подбацивање 

лопте и сл.) 

- Горњи сервис, 

- Блок; 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

- дискусија 

  - суђење 

-користиелементетехникеуигри 

-примењује основна 

правилаодбојкеуигри 

-учествује на 

унутародељенскимтакмичењима 



- Елементи 

одбојкашке игре 

(постака играча, 

ротација) 

ГИМНАСТИКА 

-Вежбе и комбинације вежби  

карактеристичних за 

поједине справе: 

-Двовисински разбој; 

-Паралелни разбој; 

 -Вежбенатлу 

-Прескоци и 

скокови 

(згрчка и 

разношка) 

-Нискагреда 

 -Гимнастички 

полигон;Високагреда 

 

 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

- анализирање 

- дискусија 

- асистирање 

-одржава стабилну и 

динамичкуравнотежууразличит

им 

кретањима,изводиротацијетела 

-користи елементе гимнастике 

усвакодневнимживотним 

ситуацијамаиигри 

-процени сопствене могућности 

завежбањеугимнастици 

РИТМИКАИПЛЕС 

- Вежбе са лоптом; 

-Вежбе са вијачом; 

- Вежбе са обручем; 

-Ритмичка вежба без 

реквизита ; 

-Скоковикроз вијачу; 

-Ритмичка вежба са 

вијачом, лоптом или 

обручем; 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

 -дискусија 

-изведе кретања, вежбе и 

краткесаставеузмузичкупратњу 

 

-игранародноколо 

 

-изведекретањауразличитомритму 

изведе основне кораке плеса 

изнароднетрадициједругихклтура 



-Народно коло „Моравац“  

- 

Народноколоизкраја„Ужи

чко“ 

- Основни кораци 

друшвенихплесова-валцер 

ТЕСТИРАЊЕ ИМЕРЕЊА 

Батеријатестова  

-телесна висина и тежина, -  -

- 

 

-Шатл-Ран тест,  

-претклон у седу,  

-лежање-сед за 30с,  

- издржај у згибу,  

-скок у даљ из места,  

-чунасто трчање 4x10м. 

 

Прати ученике, 
-мотивишеих 

-уписују 

резултатетестова 

-упореди резултате тестирања са 

вредностимазасвојузрастисагледасоп

ственимоторичкинапредак 

ТЕОРИЈА 
 

Реализујесекрозсвенаста

вне темеисадржаје 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-презентација 

-објасни својим речима сврху 

изначајвежбања 

-користи основну 

терминологијувежбања 

МАЛИФУДБАЛ 

Вођењеиконтролалопте 
Примање лопте и додавање 
лоптеразличитим деловима 
стопала 
Шутирањенагол 

Вежбе са два и три 

играчаОсновеигреунападуио

дбрани 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

суђење 

-

изводиелементефудбалскете

хмике 

-користиелементетехникеуигри 

-примењује основна 

правилафудбалауигри 

-учествује на 



унутародељенскимтакмичењим

а 

-примењујеосновнеелементе 

тактикеуодбрании унападу 

     ПОЛИГОН И ТАКМИЧЕЊА 

 

-Такмичарскеигре 

унутар одељења и 

измеђуодељења; 

-Општинска , 

градска и 

републичка 

првенства; 

 

(утокушколскегодине) 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

 -суђење 

 

-примени и поштује правила тимске 

испортске игре у складу са 

етичкимнормама 

-

прихватисопственупобедуипоразускл

адуса„ферплејом“ 

- примени достигнути ниво усвојене 

технике кретања у игри, спорту и 

свакодневном животу 

 

РАДИОНИЦА 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-Предавање о здравој 

исхрани ихигијени 

 

(утокушколскегодине) 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

-разликује здравe и нездравe 

начинеисхране, 

-направи 

недељнијеловникуравнотеженеи

схранеузпомоћнаставника. 

-примењује здравствено-

хигијенскемерепре,утокуинаконвежб

ања 

ФИЗИЧКЕСПОСОБНОСТИ 

-Вежбезаразвојснаге 

-Вежбе за развој 

покретљивости 

-Вежбезаразвојаеробне 

издржљивости 

-пратиученике, 

 

-мотивишеих 

 

-уписују 

резултатемерења 

-примениједноставнeкомплексе 

простихиопштеприпремнихвежби 

-изведевежбе(разноврсна 

природна и изведена кретања) 

икористи их у спорту, рекреацији 

иразличитимживотнимситуацијама 



 

-Вежбезаразвојбрзине 

 

-Вежбезаразвојкоординације 

 

 

ФИЗИЧКАИ 

ЗДРАВСТВЕНАКУЛТУРА 

-наведепримереутицаја 

физичкогвежбањаназдравље 

-

разликујездравeинездра

вeначинеисхране 

-направи 

недељнијеловникуравноте

женеисхранеузпомоћ 

наставника. 

-примењујездравствено- 

хигијенскемерепре,уток

уи наконвежбања 

-препознаврступовреде 

-правилно реагује у 

случајуповреде 

-чува животну средину 

токомвежбања 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-асистирање 

-наведепримереутицаја 

физичкогвежбањаназдравље 

-

разликујездравeинездравeначи

неисхране 

-направи 

недељнијеловникуравнотеженеисх

ранеузпомоћнаставника. 

-примењујездравствено- 

хигијенскемерепре,утокуинако

нвежбања 

-препознаврступовреде 

-правилно реагује у 

случајуповреде 

чува животну средину 

токомвежбања 

УЧЕНИЦИ ОСЛОБОЂЕНИОД 

ПРАКТИЧНОГ 

ДЕЛАНАСТАВЕ 

-

суђење,вођењестатисти

ке,региструјерезултат 

-прати ниво активности 

учениканачасуилитакмиче

њима 

-припрема 

репортажу 

-демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

-дискусија 

 

-наведеосновнаправила 

гимнастике,атлетике, кошарке, 

фудбала, рукомета 

-дефинише основна 

здравствено-

хигијенскаправилавежбања 

-презентујеианализира 

информације о физичком 

вежбању,здрављу,спорту,историјис



саспортскихдогађај

а 

буде ђак репортер на 

спортскојнедељи 

-асистирање порта 

учествујеуорганизацијиспортскенеде

љеишколскихтакмичења 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. ЉУДСКА ПРАВА 

 

Карактеристике људских права 

– урођеност, универзалност, 

неотуђивост, недељивост. 

Опште добро. 

Права појединца и опште 

добро. 

Сукоб појединачних права и 

општег добра. 

Права и правда. 

Социјална правда 

-Конструктивна 

комуникација 

Наставник 

обезбеђује 

равноправну 

укљученост сваког 

ученика (уважавајући 

различитост како у 

стиловима учења тако 

и у типу личности).  

Садржаjтреба 

ученицима 

приближити кроз 

конкретне примере из 

свакодневног живот   

Наставник води 

активност  и поентира 

је на крају.  

 

 наведе и опише основне 

карактеристике људских права; 

 својим речима опише везу између 

права појединца и  општег добра; 

 дискутује о односу права и правде и o 

сукобу права; 

  образложи личну одговорност у 

заштити свог здравља; 

 штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

 



 

-Интерактивни односи 

(активне, проблемске 

и истраживачке 

наставе), са сталним 

рефлексијама на 

одговарајуће појаве из 

друштвеног контекста 

(прошлости и још 

више садашњости). 

2. ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Политичкe странкe у 

вишепартијском систему –

владајуће и опозиционе.  

Народна скупштина – сврха и 

надлежности. 

Народни посланици, 

посланичке групе.  

Процедуре  у раду  Народне 

скупштине.  

Скупштинске дебате. 

Предлагање и доношење закона 

Наставник 

обезбеђује  да се на 

часу сваки ученик 

осећа уважено, 

прихваћено и 

добродошло у својој 

различитости, уз 

обавезу да поштује и 

уважи друге и 

другачије погледе и 

мишљења. 

 

Играње улога, студије 

случаја, дебате, 

дискусије, посета 

Народној скупштини 

 

 

 образложи сврху постојања 

политичких странака; 

 аргументује потребу ограничења и 

контролу власти;  

 наведе кораке од предлагања до 

усвајања закона; 

 образложи на примеру могућност 

утицаја грађана на одлуке Народне 

скупштине; 

 

 

 



3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Припадност групи. Групни 

идентитет као део идентитета 

младих.Односи у вршњачкој 

групи и њен утицај на 

појединца. 

Вршњачки притисак. 

Конформизам. 

Приватност – обим и границе. 

Понашање људи у маси и 

угроженост права појединца. 

Радионице чији је циљ 

оснаживање ученика 

да се одупру 

конформизму и 

различитим врстама 

притиска вршњака. 

 

 

 препозна и одупре се различитим 

облицима вршњачког притиска; 

 препозна опасност када се нађе у 

великој групи људи и заштити се; 

 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

 

 

-Симулација Народне 

скупштине 

Одређивање улога и процедура 

у скупштини. 

Формирање посланичких група. 

Избор председника скупштине. 

Формулисање предлога закона. 

Скупштинска дебата. 

Гласање. 

Евалуација симулације. 

Уз помоћ наставника 

ученици треба да 

припреме и спроведу 

симулацију рада 

Народне скупштине.  

-Играње улога, студије 

случаја, дебате, 

дискусије, 

истраживања 

 учествује у организацији, 

реализацији и евалуацији  симулације 

Народне скупштине; 

 у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 

проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Годишњи фонд наставних часова: 36, обрада 24, други типови 1 

Циљ: 

стицање знања о ранохришћанској теологији, васељенским саборима и историјском контексту у којем настаје Символ вере 

стицање свести о духовном, културном и историјском хришћанском наслеђу  



стицање знања о СПЦ, њеној аутокефалности, улози светог Саве 

 дубље разумевање мисије Свете браће и значаја писмености 

самостално истраживање духовности 

дубље разумевање литургијског живота 

Корелација са другим предметима: 

Музичко васпитање - црквено певање (празнични тропари, литургија) 

Историја – рано хришћанство, мисија светих Кирила и Методија, добијање аутокефалности СПЦ 

Српски језик – богослужбени језик, тумачење одређених речи преузетих из црквенословенског, значај улоге светих Кирила и Методија у 

словенској писмености, читање библијских списа и богослужбених текстова 

Ликовнио васпитање – архитектура храма, иконографија, црквена уметност, српски средњевековни манастири 

Уџбеници: нема уџбеника  

Помоћно наставно средство:Свето писмо, Символ вере, Светосавско звонце (часопис у издању СПЦ) 

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. УПОЗНАВАЊЕ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМ И НАЧИНА РАДА 

 

Упознавање са садржајем 

програма и начином рад 

Наставник усмено и 

јасно ученицима 

износи преглед тема 

којима ће се бавити 

током школске године. 

- моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

7. разреда основне школе;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 



Сваки час почиње и 

завршава се 

заједничком молитвом.  

 

обрађеног у претходном разреду 

школовања. 

- бити мотивисан да похађа часове 

Православног катихизиса. 

2. БОГОПОЗНАЊЕ 

- Процес сазнавања 

- Личносно познање 

- Познање Бога 

- Бог је један, али није сам 

 

Настава се реализује у 

учионици. Наставник 

усмено кроз разговор 

подстиче ученике да 

долазе до тумачења и 

закључака у вези са 

наставним садржајем а 

на основу претходно 

стеченог знања. 

Такође настава се 

реализује и у 

парохијској цркви где 

ученици на опитан 

начин учествују у 

заједници и 

светотајинском 

животу. 

- моћи ће да објасни процес 

сазнавања  

- ученик ће бити подстакнут 

да учествује у литургијској 

заједници 

 

3. ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

- Сабор као израз јединства 

Цркве 

- Васељенски сабори 

- Символ вере 

- Богочовек Христос 

Наставник усмено 

објашњава нове 

теолошке појмове. Са 

ученицима чита текст 

Символа вере и тумачи 

га, подстичућу 

ученике да самостално 

долазе до тумачења и 

закључака. Наставни 

садржаји (Символ 

вере) се уче напамет и 

изговарају на почетку 

- моћи ће да објасни појам сабор,  

васељена и Символ вере 

- моћи ће да наведе прва два 

сабора, место где су се одржала и 

време одржавања 

- моћи ће да протумачи Символ 

вере и да га изговори напамет 



часа (као молитва) или 

током Литургије.  

4. СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ 

ЦРКВЕ 

- Светотајински живот Цркве 

- Света Литургија – тајна 

Цркве 

- Свете тајне крштења и 

миропомазања 

- Света тајна исповести 

- Света тајна брака 

- Монашка заједница 

- Света тајна рукоположења 

- Молитвословља Цркве 

Наставник усмено 

ученицима објашњава 

свете тајне. 

Учествовањем у 

недељном сабрању 

кроз литургију 

ученици долазе до 

својих личних сазања 

о тајни цркве. 

Наставник усменим 

путем (читањем и 

тумачењем) и 

писменим путем 

(записавањем) ученике 

упознаје са црквеним 

молитвословљем.. 

Такође, ученици кроз 

аудио записе стичу 

знања о наставним 

садржајима 

(молитвословља). 

Ученици се подстичу 

да развијају своју 

личну молитву али и 

групну (саборну) кроз 

учествовање у 

богослужењима. 

- моћи ће да наведе и објанси 

значење Светих тајни 

- објасни појам монашког живота  

- знаће главне црквена 

молитвословља (божићни и 

васкршњи тропар и молитву Оче 

наш на црквенословенском 

језику) 

5. СРПСКА ЦРКВА КРОЗ ВЕКОВЕ 

- Света браћа Кирило и 

Методије 

- Свети Сава 

- Срби светитељи 

Наставик усмено 

ученицима преноси 

наставне садржаје 

(мисија Ћирила и 

Методија).  Ученици 

до сазнања долазе и 

- моћи ће да објасни мисију 

светих Ћирила и Методија и 

њихову улогу у ширењу 

хришћанства и писмености 

међу Словенима 



- Крсна слава и обичаји 

- Српска црквена баштина 

 

преко аудио визуелних 

записа долазе до 

сазнања (манастири, 

иконе), наставник их 

подстиче на 

самостално 

истраживање и 

тумачење црквене 

уметности и 

повезивање ликовних 

представа са писаним 

садржајем. Ученици 

своје знање проверају 

учествовањем у 

дигиталном квизу.  

- објасни улогу светог Саве у 

добијању самосталности 

Српске цркве као и његову 

улогу у ширењу писмености 

међу Србима 

- наведе главне српске 

светитеље, српске 

средњевековне манастире и 

објасни појам славе  

 

 

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК 

 

Наставна тема Наставни садржаји 
Начин и поступак 

остваривања 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

Unité 0 

Apprendsaveclesautres 

 

Представљање и 

поздрављање; тражење и 

давање информација личне 

природе (опис себе и 

других...); изражавање 

допадања и недопадања 

Ученици у усменоји писаној 

комуникацији уче и увежбавају 

- Изразе и речи који се односе на 

поздрављање и представљање; језичке 

структуре  

Quel est ton nom/ prénom/ surnom ? 

Quel est votre nom, Madame/ Monsieur ? 

Je te/ vous présente Julie. 

C’est Robert, il est nouveau dans notre 

classe. 

Bienvenu ! 

Où habites-tu/habitez-vous ? J’habite 72, rue 

François Mauriac. Tu habites à quel étage ? 

Au troisième étage. 

Стављање акцента  на 

спонтану комуникацију. 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова који 

се односе на поздрављање и 

представљање (дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл.); реаговање 

на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и иницирање и 

проширивање комуникације; 

усмено и писaно давање 

препознају и именују основне појмове који се односе 

на тему;  

– разумеју једноставније текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање 

информација личне природе; 

– поздраве и отпоздраве, представе себе и другог 

користећи једноставнија језичка средства; 

– размене једноставније информације личне природе; 

– у неколико везаних исказа саопште информације о 

себи и другима; 

- комуницирају са наставником и другим ученицима  

на задату тему 

- развијају вештину слушања аудио материјала 

- причају о себи, о својим уметничким и спортским 

активностима,  



Je fais du football/ de la natation. 

Comment vas-tu à l’école. J’y vais à pieds. 

Je prends le bus.  

Quelle est la profession de ton père. Il est 

ingénieur.  

Tu as des frères et des sœurs ? Oui, j’ai une 

petite sœur.  

C’est mon oncle, il habite à Poitiers, mais il 

est né à Marseille. 

Mes cousines s’appellent Pauline et Brigitte.  

- представљање, 

поздрављањеизахваљивање : Bonjour, au 

revoir, ça va, merci... 

- кажу где су провели летњи распуст: 

-Pendant les vacances d'été,je suis allé...... 

-реагују на упутства наставника: Lis le 

texte et fais l’activité numéro 2 ! 

Il faut lire la consigne avant de faire 

l’exercice. 

Vous allez faire un projet sur votre ville/ 

quartier/ animal préféré. Réfléchis bien et 

réponds ! 
Садашњевремефреквентнихглагола 

Питањасупитнимречима (comment, quel, 

où...) 
Личнезаменице 

Присвојнипридеви 

Бројеви (основнииредни) 

(Интер)културнисадржаји: 

устаљенаправилаучтивe комуникације; 

имена, презименаинадимци; 

родбинаиродбинскевезе; адреса; 

формалноинеформалнопредстављање; 

степенисродстваиродбинскиодноси; 

већиградовиуземљамациљнекултуре. 

информација о себи и 

тражење и давање 

информација о другима 

(подаци о личности, 

приватним и школским 

активностима, друштвеним 

улогама, навикама и сл.). 

 

- разумеју једноставнија питања која се односе на 

оријентацију/положај предмета и бића у простору и 

правац кретања и одговори на њих, 

- разуме једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања и недопадања и реагује на њих 

- науче да слушају и да размењују мишљење 

- поставе питања везана за слободне активности 

 

2. 

Unité 1  

Reste en forme 

 

Поздрављање и 

представљање; 

изражавање допадања и 

недопадања; слободне 

активности,  

изношење предлога и савета, 

упућивање позива за учешће 

у заједничкој активности и 

- изразе и речи које се односе на тему; 

језичке структуре  

On pourrait se promener un peu. Oui, 

pourquoi pas ! Volontiers. Désolée, je ne 

peux pas. Je ne me sens pas bien. 

Tu devrais manger plus de fruits et de 

legumes. Si tu ne te sens pas bien, tu dois 

aller chez le médecin. 

J’ai mal à la tête/ à la gorge/ au pied.  

Tu es fatigué ?  

 

- изражавање допадања: Quelles sont tes 

loisirs préférés ? J’adore les jeux vidéo. 

- Вежбе усвајања уобичајених  

израза у вези са жељама, 

интересовањима, потребама и 

реакција на њих 

 

Ученици се уз помоћ 

наставника оспособљавају да 

изразе своје жеље, 

интересовања, потребе, да 

питају за савет и дају савет 

Усмено и писано договарање 

у вези са задовољавањем 

жеља и потреба;  

 

-- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- представе друге једноставним језичким средствима; 

- размењују једноставне информације личне природе  

- разумеју и формулишу кратке исказе којима се 

изражава мишљење, допадање/недопадање; причају о 

својим активностима из свакодневног живота  

- користе велики број израза везаних за слободне 

активности; 



реаговање на њих, описивање 

радњи у садашњости 

исказивање жеља, 

интересовања, потреба, осета 

и осећања 

Tu l’aimes beaucoup? Oui, je l’adore. 

La Suisse, c’est un très beau pays. 

Je n’aime pas le sport, mais j’aime beaucoup 

les jeux vidéos. 

Tu préfères regarder les films à la télé ou à 

l’ordinateur ? 

Cette BD ne me plaît. 

- презент повратних глагола: (se sentir, 

s’appeler, se lever) 

-описивање радњи у садашњости: J’habite 

dans une maison au centre de la ville. 

A quelle heure tu te lèves ? Tous les matins je 

me lève à 8 heures. 

D’habitude, nous mangeons à 14 heures. 

Qu’est-ce que tu fais ? Je regarde la télé. 

Mon frère va à la piscine tous les jours, il 

adore nager. 

Питањасаупитнимречима (que, quel, 

quand) 

Питањеинтонацијом. 

Заповедниначин. 

Негација (ne/ n’... pas). 

Заменицаon.  

Садашњевремефреквентнихнеправил

нихглагола. 

(Интер)културнисадржаји:прикладн

оупућивањепредлога, 

саветаипозиваиреаговањенапредлоге, 

саветеипозиве. 

 

 

- Сви садржаји језичке 

структуре (граматика) уводе 

се индуктивном методом кроз 

разноврсне  

 

- са циљем да се унапреди 

квалитет и обим језичког 

материјала, настава се заснива 

на социјалној интеракцији у 

учионици и ван ње, и 

спроводи се путем групног 

или индивидуалног решавања 

проблема, као и решавањем 

мање или више сложених 

задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем. 

 

 

 

 

- у неколико везаних изказа саопште информације о 

себи, шта воле а шта не воле да раде у слободно 

време;  

- поставе саговорнику питања везана за слободне 

активности;  

- употребе повратне глаголе у свакодневној 

комуникацији;  

- постављају основна питања у интервјуу;  

- разумеју и изражавају  уобичајене изразе у вези са 

жељама, интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

- прихвате и одбију одређени предлог на активност 

- правилно изговарају одређене фонеме 

карактеристичне за француски језик 

 

3.  

Unité 2 

Profitedetesloisirs 

 

Изрицање дозвола, 

забрана, правила 

понашања и обавеза; 

изражавање мишљења, 

 

- изразе и речи које се односе на тему, 

језичке структуре: 

Lamusiqueclassiquem’intéressebeaucou

p. 

J’ai envie de sortir /de me reposer. 

J’ai besoin de dormir/ de manger. 

Je vais me coucher maintenant. 

Faites attention ! 

Ne parlez pas ! 

Oh, quel dommage ! Je suis désolée ! 

-заповедни начин 

-изрицање дозвола, забрана: Est-ce 

que il y a des places libres dans la salle 

? Oui, vous pouvez entrer. 

Ученици се оспособљаваjу да 

уоче познате и непознате речи 

у тексту; одговарају на 

питања у вези са текстом, 

траже појашњење онога што 

је нејасно, раздвајају битно од 

небитног; Увежбавају читање 

на познатим и непознатим 

текстовима. 

 

 

препознају и именују појмове који се односе на 

тему;  

- разумеју једноставне предлоге и реагују на 

њих;  

- упуте једноставне предлоге;  

- поставе и одговоре на једноставна питања 

личне природе;  

- поведу разговор на тему телевизијског 

програма и музике;  

- користе научени вокабулар везан за музику и 

телевизију;  

- пронађу тражене информације читањем и 

слушањем;  



Vous ne pouvez pas passer par ici. Ce 

n’est pas possible. 

Vous devez déposer votre sac à la 

réception. 

Il est interdit de fumer dans la salle. 

Je ne peux pas sortir, je dois me 

préparer pour le test d’anglais. 

Il faut promener son chien chaque jour. 

-

питањеинтонацијомиупитномконстру

кцијом est-ce que. 

-негацију (ne/ n’... pas). 

- конструкцију il faut саинфинитивом. 

-изразе везане 

запонашањенајавнимместима; 

значењезнаковаисимбола 

-одговарају на питање постављена 

упитним речима: que, quel, quand, 

comment 

- употребу заменица у функцији 

правог и неправог објекта: me, te, 

nous, vous, le/la/les, lui/leur 

-употребу : passé récent, 

présentprogressif, futurprocheу 

описивању свакодневних активности 

(Интер)културни садржаји: 

уметност, књижевност за младе, 

стрип, музика, филм. ;  понашање на 

јавним местима; значење знакова и 

симбола. 

 

-правилно користе заменице у функцији правог 

и неправог објекта  

- користе глаголе који су релевантни за дату 

тему;  

- разумеју и изразе забрану 

- знају да питају за дозволу, да дају дозволу и 

одбију  

- прошире и примене знања опште културе;  

- комбинују граматичку, лексичку и 

културолошку компетенцију;   

 

4. Unité 3  

Préparel’avenir 

 

Изражавање позитивног и 

негативног односа у вези 

са стварима око себе;  

Описивање будућих радњи 

(планова, намера, 

предвиђања), изражавање 

мишљења, описивање 

- изразе и речи које се односе на тему 

места становања 

- изражавање намере и постављање 

питања помоћу упитних речи : 

dansquelbut, pourquoiи одговора  afin 

de + infinitif, pour + infinitif 

- изражавање потребе: Il faut savoir 

expliquer. On doit faire des études. Ce 

metier nécessite de la patience. 

- изразе којисетичузанимања 

-Futursimple / Futur proche 

Вежбе писања и усменог 

изражавања  уз помоћ којих 

ученик се осопособљава да 

опише планове, намере у 

будућем времену 

Класирање и упоређивање 

(волим/не волим, 

компарације...). Слушање и 

читање једноставнијих 

текстова у вези са осетима и 

осећањима; усмено и писано 

договарање у вези са 

- разумеју и препознају изразе који се односе на 

тему будућности и окружења 

- користе једноставна језичка средства на задату 

тему; 

- размењују једноставне информације личне 

природе;  

– разуме једноставније текстове који се односе 

на опис особа, биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и збивања; 



бића, предмета, места, 

појава 

 

Qu’est-ce que tu aimerais faire quand tu 

seras grand?  

Cet après-midi je vais sortir avec mes 

cousins.  

La semaine prochaine j’aurai 13 ans.  

Samedi soir j’organiserai une boum, 

j’inviterai mes copains.  

Je t’aiderai à faire ton devoir de 

biologie.  

Cette BD, je vais la lire pendant les 

vacances. 

-употребу описних придева: род, број 

и место. 

- поређење придева(plus grand, 

meilleur):Comment est Pierre ? Il est 

plus petit que Paul, il a les yeux marron 

et les cheveux noirs. Et il est très 

sympathique, généreux et un peu timide. 

Il porte un jean bleu et un t-shirt jaune. 

L’éléphant est un des plus grands 

animaux sur terre. La tortue est plus 

lente que le lapin. 

La moto est moins économique que le 

vélo. La voiture de mon père est plus 

rapide que celle de notre voisin. 

Besançon est une ville plus tranquille 

que Marseille. 

 

Основни бројеви до 1.000. 

Редни бројеви до 20. 

(Интер)културни садржаји: 

друштвено окружење 

задовољавањем жеља и 

потреба; предлагање решења 

у вези са осећањима и 

потребама; усмено и писано 

исказивање својих осећања и 

реаговање на туђа. 

Наставник усмерава ученика 

како да развија емпатију, 

осећај припадања групи, да 

изражава став, мишљење, 

осећања, да упути предлоге, 

савете и позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе 

 

– опише и упореди жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

– разуме , размени и саопшти једноставније 

исказе који се односе на будуће радње, одлуке, 

обећања, планове, намере и предвиђања и 

реагује на њих; 

 

- интонативно разликују афирмативне од 

упитних исказа 

-препознају и формирају питање на више начина 



 

5. Unité 4  

Partage des informations 

 

-описивање радњи, стања 

и збивања, описивање 

радњи у прошлости 

 

 

 

 

Изразе и речи које се односе на тему 

догађаја из новинских вести и 

вокабулар везан за биоскоп и филм 

- сложени перфект:  

Les frères Lumière ont inventé le 

cinéma. 

Comment as-tu passé le week-end ? 

Avez-vous déjà visité la France ? 

Tu as fait ton travail de géographie ? 

J’ai appelé Sophie, mais elle n’a pas 

répondu. 

-слагање партиципа: Elle est sortie. 

Mes amies, je les ai vues hier. 

-имперфекат:  

Au Moyen Âge les chevaliers vivaient au 

château  

Quand ma mère était jeune, elle faisait 

du basket. 

.-предлози завреме: еn, à partir de, 

jusqu’à, depuis, pendant 

-осмисле и напишу новински чланак 

или усмено искажу вест 

 

(Интер)културни садржаји: 

историсјки догађаји, епохална 

открића; важније личности из 

прошлост 

Вежбе писања и усменог 

изражавања  уз помоћ којих 

ученик се осопособљава да 

опише догађај у прошлости, 

уради биографију личности, 

разликује тренутну и трајну 

радњу  у прошлости, разуме 

текстове у којима се описују 

догађаји, искуства и 

способности у прошлости 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

– разумеју једноставније текстове у којима се 

описују искуства, догађаји и способности у 

прошлости; 

– размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у прошлости; 

– опишу у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из прошлости; 

– опишу неки историјски догађај, историјску 

личност и сл. 

-правилно употребе негацију  

- користе нову лексику да би описали догађаје 

из  вести „црне хронике“     

- проналазе информације и умеју да започну 

разговор на тему филма          

 

6. Unité 5 

Affirme-toi 

 

описивање радњи у 

прошлости, изражавање 

мишљења, исказивање 

потреба, осета и осећања, 
изрицањедозвола, забрана, 

правилапонашањаиобавезаиз

ражавањемолби, захтева, 

обавештења, извињења, 

честитањаизахвалности 

 

изразе који се тичу теме 

-језичке структуре: Excusez-

moiMonsieur,MerciMonsieur. Je vous en 

prie. 

-Je voudrais+infinitif ; 

j’aimerais+infinitif 

- изражавање мишљењаJe pense qu’il 

faut l’aider. Moi aussi. 

Oui, tu as raison. 

Bien sûr, je suis d’accord avec lui. 

Non, je ne suis pas tout à fait d’accord. 

C’est bien/ ce n’est pas bien. 

Qu’est-ce que vous pensez de… ? 

- изражавање правила понашања: 

Vous devez, Vous ne pouvez pas…, Il est 

interdit de…. 

-наглашенеличнезаменице 

 

- Ученици се уз помоћ 

наставника оспособљавају да 

изразе своје жеље, 

интересовања, потребе, да 

питају за савет и дају савет 

Усмено и писано договарање 

у вези са задовољавањем 

жеља и потреба;  

 

примене једноставне језичке изразе који се тичу 

теме;  

- користе вокабулар везан за рачунаре и 

интернет 

- препознају изразе везане за фамилијарни говор 

и жаргон; 

- користе вокабулар из фамилијарног језика 

везан за задату тему;  

– разумеју уобичајене изразе у вези са жељама, 

интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

– изразе жеље, интересовања, потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким средствима; 

– разумеју и упуте  уобичајене молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– честита, захвали се и извини се користећи 

једноставнија језичка средства; 



 

 

-садашњеи прошло 

времефреквентнихглагола. 

- поштовање основних норми 

учтивости у писаноји усменој 

комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

- усвајање лексике везане са формуле 

учтивости: S’ilvousplaît, nous 

voudrions, mercibeaucoup,  derien! 

- користе прошло време повратних 

глагола 

-изражавање учесталости: souvent, 

rarement, toujours… 

-употребу одричног облика 

ne…plus /rien/personne/jamais/nulle 

part 

-употребу односних заменица qui , 

que,où  

– разуме и пружи једноставнија упутства у вези 

с уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота; 

-дискутују на тему укључивања младих у 

добровољни рад;  

-правилно користе парцијалну негацију  

-упореде ситуацију у својој земљи са ситуацијом 

у Француској , а тиче се теме  

- примене знање у вези са пређеним градивом у 

претходном периоду; 

 

7. Unité 6 

Voyage dans un pays 

francophone 

 

 

 

Исказивање просторних 

односа и упутстава за 

оријентацију у простору; 

описивање бића, предмета, 

места, појава; изражавање 

допадања, недопадања; 

изражавање количине, 

бројева 

 

- Нову лексику везану за задату тему  

- предлоге за место 

- изразе везане за климу и временске 

прилике 

-да разумеју туристички проспект и 

да сами опишу детаље са путовања  

- питања и одговоре везане за узрок и 

последицу: Pourquoi ? …parce que, 

puisque, à cause de… 

Donc…alors… 

 - направе сопствени сценарио једне 

полицијске приче користећи 

структуралну шему: situationinitiale , 

leproblème ( vol, disparition, meurtre) ; 

lesactions, (enquête, indice, suspects, 

interrogatoire); la résolution du 

problème ( découverte du coupable, 

motif); la situation finale ( punition du 

coupable) 

-глаголе кретања: arriver, marcher, 

descendre… 

- да прикупе податке, осмисле и 

прикажу презентацију неке области 

или државе са њеним обичајима, 

туристичким локацијама и 

активностима 

 

 

- Оспособљавање ученика да 

се изрази о кретању, пита за 

пут, превозно средство, да  

именује места у граду и 

превозна средства, да има 

изграђен став толеранције 

према припадницима других 

народа, да разуме и упути 

молбе и захтеве 

Вежбе усвајања уобичајених  

израза у вези са жељама, 

интересовањима, потребама и 

реакција на њих 

- препознају и именују речи и изразе  који се 

односе на тему дестинација за одмор и забаву, 

бављење спортовима и активностима у природи 

(пејзаж, клима), обичаји у франкофоним 

државама, називи животиња; 

- разумеју, траже и дају једноставна објашњења 

која се тичу сналажења у простору 

- одговарају на питања која се односе на задату 

тему 

- разумеју текстове и дискутују о појединостима 

који се односе на путовања и активности на 

путовањима 

- напишу кратку причу у прошлом времену 

- опишу дате илустрације о теми која се 

обрађује 

-одговарају на питања која се тичу њиховог 

слободног времена, а везана су за задату тему 

-правилно користе парцијалну негацију  

– разуме једноставније изразе који се односе на 

количину и цену; 

– пита и саопшти колико нечега има/нема, 

користећи једноставнија језичка средства; 

– пита/каже/израчуна колико нешто кошта 

- користе изразе за количину у свакодневним 

ситуацијама 



(Интер)културнисадржаји: 

друштвеноокружење; валутe 

циљнихкултура 

особености наше земље и земаља 

говорног подручја циљног језика 

(знаменитости, географске 

карактеристике и сл.) 

 

 

-опишу илустрације на задату тему и повежу их 

логично са датим текстом 

- изразе своје допадање и недопадање у датој 

ситуацији, уз дато образложење 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Наставни предмет: Руски језик 

Разред и одељење: Седми 

Годишњи фонд часова: 72  

Недељни фонд часова: 2 

Циљ учења: Усвајање функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и 

према сопственом језику и културном наслеђу. 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ И ДРУГИМА 

Как вас/тебя зовут? Как ваша/ твоя 

фамилия? Меня зовут Виктор 

Петрович Иванов.  

Разрешите/ позвольте вам 

представить...Это мой друг Саша. 

Привет, Саша! Добро пожаловать! 

Мы будем вместе учиться. Очень 

приятно. Рад/рада с тобой 

познакомиться.  

Стављање акцента  на 

спонтану комуникацију. 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

који се односе на 

поздрављање и 

представљање (дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл.); 

реаговање на усмени или 

писани импулс саговорника 

– разуме једноставније текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање 

информација личне природе; 

 – поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 

користећи једноставнија језичка средства; – 

размени једноставније информације личне 

природе;  

– у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима;  

– разуме једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 



А кто это? Это моя родственница 

Света. Она занимается музыкой. Мне 

кажется, что она хочет стать 

известной пианисткой. 

Где ты живёшь? На улице Гагарина, 

дом 5, квартира 10. На втором 

этаже, а ты? Я живу на улице 

Ленина, в доме номер 13, в квартире 

17, на четвёртом этаже. 

 Ты знаешь мою соседку Лену? Мне 

кажется, что вы вместе учились в 

восьмилтеней школе имени Браниславa 

Нушичa. 

Это его родители. Его папа работает 

инженером, а его мама медсестрой. 

У тебя есть братья/сёстры? Да, у 

меня есть брат. Он моложе меня. Ему 

7 лет. Нет, у меня нет сестры.  

Ты интересуешься музыкой? Нет, не 

очень, я люблю спорт.  

У моего папы есть сестра, её зовут 

Марина. Марина – моя тётя. Её муж, 

дядя Стефан – немец.  У них есть сын, 

мой двоюродный брат  Иван. Ему три 

года. Он родился в Германии, но сейчас 

живёт в России, в Москве. 

 Это мой дядя Иван. Он очень 

интересный человек, художник. Он 

живёт и работает в деревне Иваново.  

Как дела? Нормально. Всё в порядке. 

Спасибо за имейл (электронное 

письмо). Большое вам спасибо. Не за 

что. 

 

Номинатив множине именица мушког 

рода са наставком -á/ -я́ (дом –домá, 

город – городá, учитель – учителя́) 

Упитне реченице с упитним 

заменицама и прилозима (кто, где, 

как...). 

Изражавање посесивности (потврдне и 

одричне конструкције): у+ ген. личних 

(наставника, вршњака и сл.) 

и иницирање и 

проширивање 

комуникације; усмено и 

писaно давање информација 

о себи и тражење и давање 

информација о другима 

(подаци о личности, 

приватним и школским 

активностима, друштвеним 

улогама, навикама и сл.). 

појaва, радњи, стања и збивања;  

– опише и упореди жива бића, 



заменица и именица (у меня есть, у 

меня нет).  

Личне заменице за 3. лице са и без 

предлога (к ней, ей) 

Присвојне заменице (мой, твой, его, её, 

их...) 

Глаголи заниматься, интересоваться, 

стать+ инструментал. 

Кратак облик придева рад/рада; рады. 

Одричне заменице (никто, ничто) 

2. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 

Какой Миша? Как Миша выглядит? Я 

в первый раз с ним встречаюсь, опиши 

его. Миша невысокий, стройный.  

Какая Маша? Маша высокая, полная.  

Какой у него рост?  

Какие у неё глаза? Глаза – карие, 

волосы – каштановые. 

В чём она? На ней блузка в полоску.  

Миша хорошо знает математику и 

помагает Маше. Маша очень хорошо 

плавает. Она живёт в центре 

Екатеринбурга в многоэтажном доме. 

Её квартира небольшая. Её комната 

маленькая. 

У меня в комнате  большая удобная 

кровать.  

Какой это город/ деревня? Это мой 

родной город.  

В центре Белграда – памятник Князю 

Михаилу. Рядом улица Князя Михаила, 

пешеходная улица.  

Это – памятник Петру Первому. 

Какой большой и красивый! Тебе 

нравится больше памятник Пушкину 

или Петру Первому?Этот памятник 

мне известен. 

Мы жили в спортивном лагере 

прошлым летом. Он спал в большой 

палатке.  

Идёт дождь, дует ветер, холодно 

очень. Завтра будет солнечная погода, 

без дождя. Ночью поднялся сильный 

ветер и пошел дождь. 

- Сви садржаји језичке 

структуре (граматика) уводе 

се индуктивном методом 

кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере у складу са нивоом 

и без детаљних 

граматичких објашњења, а 

њихово познавање се 

вреднује и оцењује на 

основу употребе у 

одговарајућем 

комуникативном контексту; 

- са циљем да се унапреди 

квалитет и обим језичког 

материјала, настава се 

заснива на социјалној 

интеракцији у учионици и 

ван ње, и спроводи се путем 

групног или индивидуалног 

решавања проблема, као и 

решавањем мање или више 

сложених задатака у 

реалним и виртуелним 

условима са јасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем. 

 

 

 

-да опише себе и друге, 

-неки догађај 

- да опише место где се налази 

 

 



Я очень плохо себя чувствую. Болит 

голова и глотать больно. У меня 

температура. У него сильно болит 

живот. У неё грипп/ангина. 

Именице треће деклинације. 

Придеви. Слагање с именицама у роду, 

броју и падежу.  

Кратки придеви у предикативној 

функцији Башня видна издали. Я рад, 

что вы приехали.  

Прилози за начин, место, време. 

Фреквентне временске конструкције 

(прошлым летом, в прошлую среду, на 

следующей неделе, в прошлом году) 

Садашње време.. 

Прошло време. 

Будуће време (просто и сложено). 

Прости облици компаратива 

придева/прилога. 

Повратна заменица себя. 

Неодређеноличне реченице без 

субјекта са предикатом у 

неодређеноличном глаголском облику 

(треће лице множине). Здесь продают 

билеты. Говорят, что это было давно. 

Безличне реченице Меня тошнит. 

 

 

3. 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Уберите вещи!  

А давайте посмотрим с вами, что там 

лежит.  

Разложим книги по местам. Помогите 

мне пожалуйста, давайте все вместе! 

Я иду в бассейн. Петя, пойдёшь со 

мной? Я обожаю плавать. Сегодня мы 

с вами сделали очень много. Какие 

молодцы! 

Чем тебя угостить? Ты будешь чай? 

Нет, спасибо.  

Что ты будешь делать на следующей 

неделе?  

Придёшь ко мне на вечеринку? У меня 

день рождения. Во сколько? В семь 

часов в субботу. Внимание! Срочно 

отправляемся на прогулку! 

 

- Комуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних језика 

укључује и следеће: 

- усвајање језичког садржаја 

кроз циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном 

чину; 

- поимање програма као 

скупа динамичних, 

заједнички припремљених и 

прилагођених задатака и 

активности; 

 разуме и следи једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота  

да савет,  упути позив за дружење 



Будем в восекресенье играть в 

футбол? Когда? В пять. Нет, к 

сожалению, я еду с родителями к 

бабушке.  

Пойдём в кино вечером? Давай! Где 

встречаемся? У входа в метро. 

Нажмите здесь и зарегистрируйтесь! 

Не переживай! В следующий раз 

получится лучше!  Давайте решать 

вместе! Дорогие ученики! Приглашаем 

вас принять участие в творческом 

проекте «Как хорошо любить 

читать». Мне понравилось, как вы 

справились с заданием. Наша 

работасегодня была очень полезной. 

Промена именица женског рода треће 

деклинације чија се основа завршава на 

–чь, -щь ; -жь, -шь. 

Заповедни начин (позив на заједничку 

активност) . 

Безличне модалне конструкције с 

предикативима (мне нужно, мне надо, 

мне необходимо). 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Садашње време у значењу будућег. 

Будуће време. 

Прилози за време утром, вчера, 

завтра, сейчас, опять ... 

Прилози за количину (меру) очень, 

совсем, слишком ... 

4. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА,ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ 

Давайте споём эту песню. Пусть они 

читают.Скажите, как вы справились 

с текстом и вопросами?  

Не забудьте, что у каждого ученика 

своя роль.  

Не ешьте гамбугеры на завтрак. 

Составьте здоровое меню на день 

рождения с друзьями.  

Занимайтесь спортом каждый день.  

Вам помочь? Да, спасибо, возьмите 

эту сумку, пожалуйста. Спасибо. 

Благодарю вас. Не за что. Ничего.  

- Наставник треба да 

омогући приступ новим 

идејама и њихово 

прихватање, као и креирање 

нових идеја; 

- ученици се посматрају као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину; 

– - разуме честитку и одговори на 

– њу; 

– - упути пригодну честитку; 

– - разуме и, примењујући једноставнија 

језичка средства, 

– опише начин прославе рођендана, 

празника и важних догађаја; 

–  



Дай мне, пожалуйста, тетрадь. 

Минуточку. Вот она.  

Можно я подойду? Можно. Мне 

кажется, что ... Это для меня 

(не)важно. По-моему ... Я считаю, что 

... Я хотела бы танцевать с тобой.. 

Извините, можно вопрос? Можно.  

Приезжайте к нам в Сочи! 

Вы не скажете, как дойти до Красной 

площади? Конечно, скажу.  

Простите за беспокойство. Извините 

за опоздание. 

С днём рождения!  

Скачай, пожалуйста, из интернета 

этот ролик. 

Заповедни начин (позив на заједничку 

активност) Давай/те петь; Давай/те 

споём. 

Конјугација глагола есть, дать; 

хотеть, бежать;  

Предикативи можно, нужно, надо. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Безличне реченице Мне кажется... 

Прошло време глагола са суфиксом -чь 

(мочь, лечь, печь) 

Кондиционал за изражавање предлога, 

жеља (у простој реченици): Я 

хотел/хотела бы. 

                      5. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Обрати внимание! Составьте 

предложения! Вы всё поняли? 

Постарайтесь угадать! Закрой/те 

глаза!Правильно или нет? 

Помните, вам надо прочитать текст 

всего лишь раз. Вставьте  слово в 

нужном месте. 

Ответьте на те вопросы, которые 

кажутся вам наиболее лёгкими. Не 

обязательно придерживаться того 

порядка, в котором приведены 

вопросы.  

Из чего состоит он-лайн 

тестирование?  

 Примена обрађених и 

увежбаваних садржаја у 

задатом језичком контексту; 

- знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним критеријумима 

тачности и зато узор није 

изворни говорник; 

 

- разуме једноставније текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње и 

способности; 

- размени информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију; 



Прочитай внимательно вопросы к 

тексту и обведи кружком букву 

правильного 

ответа.  

Открой рот и скажи «А-а-а». Это 

лекарство тебе надо принимать три 

раза в день. Надо лежать в постели 

пять дней. 

Отметь правильный ответ. 

Проверьте свои ответы. 

Сделайте проект-плакат/ 

презентацию на тему „Мой любимый 

город”. Найдите ошибки в тексте! 

Встаньте! 

Нарежь картошку кубиками, положи в 

салатницу.  

Один раз топни ногой, подойди к двери 

и похлопай в ладоши! 

Заповедни начин фреквентних глагола 

на нулти суфикс: встань/те, 

составь/те, не забудь/те, 

проверь/те.... 

 

6. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Моя семья любит по праздникам 

собираться с близкими 

родственниками. В выходные мы 

ходим в кино или ездим на дачу.  

Я живу в Москве. Моя бабушка живёт 

в деревне Азово, недалеко от города 

Омска.  

Летом мы ходим купаться на пруд.  

В Новгороде есть кремль.  

Я учусь в седьмом классе.В школу я 

езжу на абтобусе. Каждый день я 

встречаюсь с друзьями. Мы играем в 

футбол или в волейбол на школьной 

спортплощадке. В свободное время я 

играю в компьютерные игры. Я 

ищу МП4-плеер. 
Ты играешь на пианино? Нет, не 

играю, я пою в хоре.  

Какие книги ты любишь? А я как раз 

сейчас читаю Андрича. Если хочешь, 

можешь взять почитать.  

Договори у разреду и мини-

пројекти. 

Слушање и читање описа и 

размењивање исказа у вези 

са сталним, уобичајеним и 

тренутним догађајима/ 

активностима и 

способностима, 

размењивање исказа у вези 

с личним искуствима, 

догађајима, активностима, 

способностима и 

особеностима у 

садашњости.  

 

- разуме једноставније текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње и 

способности; 

- размени информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје/активности и 

способности користећи неколико 

везаних исказа; 

 



Я каждый день примерно пять часов 

сижу в интернете. Обычно я встаю в 

шесть часов. Сначала я включаю 

ноутбук и читаю электронную почту.  

Вечером мама и папа смотрят 

телевизор. Псоле школы я делаю уроки. 
Зимой мы катаемся на лыжах.  

Пётр часто ездит на озеро ловить 

рыбу. 

Самолёт летит в Белград. 

Глаголски вид, разлике у употреби 

глаголског вида у руском и српском 

језику (обещать, завтракать...) 

Садашње време.  

Повратни глаголи, разлике у употреби 

повратних глагола у руском и српском 

језику (играть, отдыхать, загорать, 

учиться....) 

Глаголи кретања: идти/ ходить, ехать/ 

ездить, лететь/ летать, плыть/ 

плавать, бежать/ бегать, нести/ 

носить.  

Употреба глагола играть (во что, на 

чём).  

Употреба глагола есть. 

Прилози за време, начин. 

Упитне заменице: какой, который 

7. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У ПРОШЛОСТИ 

 

Где он родился? В каком городе он 

жил? 

На прошлой неделе мы смотрели 

хороший фильм.  

Что ты делал/делала вчера вечером?  

Мама нашла свой мобильник.  

Он помог мне выучить урок. 

Сегодня мама пришла с работы в семь 

часов.  

Саша ушёл в свою комнату. Когда 

твоя семья переехала на новую 

квартиру? 

Мы прилетели вчера вечером. Когда 

вылетает твой самолёт?  

Мы в прошлом году ездили на машине 

на море. Я нашла в Интернете 

Вежбе писања и усменог 

изражавања  уз помоћ којих 

ученик се осопособљава да 

опише догађај у прошлости, 

уради биографију личности, 

разликује тренутну и трајну 

радњу  у прошлости, разуме 

текстове у којима се 

описују догађаји, искуства 

и способности у прошлости. 

 

- разуме краће текстове у којима се описују 

догађаји и способности у прошлости; 

- размени информације у вези са 

догађајима и способностима у 

прошлости; 

- опише у неколико краћих, 

везаних исказа догађај у прошлости; 



информацию о Максиме 

Горьком.  Александр Сергеевич Пушкин 

родился 6 июня 1799 года в Москве. 

Название «Сибирь» появилось на карте 

в 14в. Белград был основан кельтами в 

IV−III вв. до н.э, поселение называлось 

Сингидунум. В 1521 году город 

захватили турки.  

Открытия Николы Теслы навсегда 

изменили мир.  

Бранислав Нушич умер 19 января 1938 

г. 

Прошло време повратних глагола. 

Глаголи кретања с префиксима. 

Употреба глагола кретања у прошлом 

времену. 

Прошло време глагола с суфиксима -

чь(мочь), -ти(идти). 

Употреба речи тысяча  

Временске конструкције с именицом 

год: в 1978 году;  в сентябре 1978-го 

года). 

Редни бројеви преко 10. 

Фреквентне временске конструкције 

(прошлым летом, в прошлую среду,  в 

прошлом году) 

Садашње време. 

Прилози и прилошке одредбе за време. 

8.  

 

ОПИСИВАЊЕБУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

Завтра утром я пойду к врачу.  

Майя проведёт летние каникулы у 

бабушки в деревне. 

На следующей неделе моя старшая 

сестра выходит замуж. 

Мой брат улетает в Рим сегодня 

вечером. Во сколько его самолёт 

вылетает? 

Мы закончим проект до конца недели. 

Я надеюсь, что завтра будет хорошая 

погода. 

Сегодня солнце светит, будет 

прекрасная погода! 

Завтра моя сестра сдаёт экзамен по 

русскому языку на факультете. 

 

 

- размени једноставне исказе у 

вези са својим и туђим жељама, 

плановима и намерама; 

- саопшти шта он/она или неко 

други жели, планира, намерава; 

- разуме и реагује на свакодневне изразе у вези са 

непосредним и 

конкретним потребама, осетима и осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима; 



Если мы не сделаем домашнее задание, 

наш учитель рассердится. 

Что будет в будущем, если человек 

продолжит загрязнять планету? 

Глаголски вид. 

Просто и сложено будуће време. 

Прилози и прилошке одредбе за време. 

Фреквентне временске конструкције 

(на следующей неделе, в следующую 

среду) 

9. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Что с тобой? Как ты себя 

чувствуешь? У меня сильный насморк 

и голова очень болит. И температура 

повышена. У тебя, наверное, грипп. 

Тебе нужно лекарство. Выздоравливай 

быстро! 

Почему Володя сердится на меня?  

Желаю тебе счастья и успехов! Удачи 

тебе! 

Ой, я очень волнуюсь! Я так 

переживаю за тебя! 

Моя тётя приезжает завтра в 

Москву. Я так радуюсь! 

Это пирожное так вкусно пахнет. 

Можно я попробую? 

Так есть хочется! Я проголодался/ 

проголодалась. Хочу пить! Дайте мне, 

пожалуйста, стакан воды.  

Я так устал/а! Так спать хочется! 

Я очень интересуюсь историей. А я 

увлекаюсь пением. 

Безличне реченице. 

Глаголхотеть.  

Глаголхотеться (безлична употреба: 

мне хочется). 

Глаголчувствовать себя. 

Модалне конструкције (личне и 

безличне) с нужно и должен 

Заповедни начин. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Глаголиинтересоваться, увлекаться 

чем. 

Ученици се уз помоћ 

наставника оспособљавају 

да изразе своје жеље, 

интересовања, потребе, да 

питају за савет и дају савет 

Усмено и писано 

договарање у вези са 

задовољавањем жеља и 

потреба;  

 

 

- разуме једноставнија питања  

- разуме и реагује на свакодневне 

изразе у вези са непосредним и 

конкретним потребама, осетима и осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

 



10. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

Простите, вы не скажете, где 

находится ближайшая остновка 

автобуса? Да, конечно. Идите прямо 

до конца улицы. За углом – остановка.  

Извините, остановка одиннадцатого 

автобуса напротив?  

Мы гуляли весь день по набережной.  

У моих родителей дача в горах.  

Национальный музей находится в 

центре города.  

Дети весь день бегали по парку.  

Подожди, пожалуйста, за дверью.  

Первым человеком в космосе был 

Юрий Гагарин.  

Сибирь находится в центральных и 

восточных районах России. 

Гора Златар находится на западе 

Сербии. Ущелье Джердап находится в 

восточной Сербии. На юге Россия 

граничит с Китаем и Монголией. 

Предлошко-падежне конструкције за 

изражавање места и правца (за дверью, 

в космосе, на юге, в центре...).  

Прилози за место и правац.   

Глаголи кретања. 

Префиксални глаголи кретања. 

Оспособљавање ученика да 

се изрази о кретању, пита за 

пут, превозно средство, да  

именује места у граду и 

превозна средства, да има 

изграђен став толеранције 

према припадницима 

других народа, да разуме и 

упути молбе и захтеве 

 

 

- разуме, тражи и даје једноставнија обавештења 

о месту где се налази, да се орјентише у простору 

и времену, да упути неког, да адресу 

- разуме обавештења о простору и величинама; 

- опише специфичније просторне 

односе и величине једноставним, 

везанимисказима; 

11. 

ИЗРИЦАЊЕ  ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

По газонам ходить нельзя!  

Можно сесть рядом с вами? Можно, 

конечно. Нет, нельзя, к сожалению. 

Можно воспользоваться твоим 

мобильником, пожалуйста?  

Вы должны отключить свои 

мобильники на уроке.  

Мы должны носить школьную форму. 

Он не может прийти, потому что у 

него много работы.  

Осторожно! Двери закрываются!  

Животных кормить запрещено! 

Курить запрещено! 

Заповедни начин. 

Безличне модалне реченице с 

предикативима можно, нельзя, надо, 

нужно. 

 

Ученици се оспособљаваjу 

да уоче познате и непознате 

речи у тексту; одговарају на 

питања у вези са текстом, 

траже појашњење онога 

што је нејасно, раздвајају 

битно од небитног; 

Увежбавају читање на 

познатим и непознатим 

текстовима. 

 

 

 

 

- разуме и реагује на једноставније забране, своје 

и туђе обавезе; 

- размени једноставније 

информације које се односе на 

забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту (у 

превозном средству, спортском 

центру, биоскопу, зоолошком врту и сл.) као и на 

своје и туђе 

обавезе; 

- представи правила понашања, 

забране и листу својих и туђих 

обавеза користећи одговарајућа 



Модална конструкција с речима 

должен/должна/должны. 

Управни и неуправни говор. 

језичка средства; 

 

12. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Это родители моего друга Саши.  

Чьи это очки? Мои или его? 

У неё нет чемодана, потеряла.  

Это твой пенал? Нет, не мой. 

Питања с присвојном упитном 

заменицом Чей. 

Конструкције за изражавање 

посесивности. 

Општа и посебна негација. 

Присвојне заменице. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

 

- Вежбе усвајања 

уобичајених  израза у вези 

са припадањем, 

поседовањем и реакција на 

њих. 

 

 разуме и формулише 

једноставније изразе који се односе на 

поседовање и 

припадност; 

- пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто; 

 

13. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Когда у меня есть свободное время, я 

хожу/ езжу... 

Мне нравится смотреть в интернете 

фильмы, слушать музыку. Вчера я 

скачал/ скачала из интернета новую 

песню ДДТ. 

Мне нравястя зимние виды спорта. 

Люблю кататься на санках. Не люблю 

кататься на лыжах.  

Мой любимый спорт – теннис. Мне 

интересно смотреть теннис. 

Мне не очень нравится новый сериал. 

Я занимаюсь баскетболом. У меня 

тренировки каждый день.  

Глаголи заниматься, интересоваться 

(чем). 

Безлична употреба глагола нравиться. 

 

- Вежбе усвајања 

уобичајених  израза у вези 

са жељама, 

интересовањима, потребама 

и реакција на њих 

 

 

 

- разуме и реагује на једноставније исказе који се 

односе на описивање интересовања, хобија и 

изражавање допадања и 

недопадања; 

- опише своја и туђа интересовањам и хобије и 

изрази допадање и недопадање уз једноставно 

образложење; 

14. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

Я думаю, что в школах нужны 

мобильники. На уроке их можно 

использовать.Что ты думаешь на эту 

тему? 

Пожалуйста, расскажи мне об этой 

книге. Тебе нравится книга?  

Класирање и упоређивање 

(волим/не волим, 

компарације...). Слушање и 

читање једноставнијих 

текстова у вези са осетима и 

осећањима; усмено и 

писано договарање у вези са 

задовољавањем жеља и 

 

 

- разуме и формулише једноставније исказе 

којима се 

тражи мишљење, изражава слагање/неслагање; 



Как тебе кажется, кто выиграет? 

Что ты думаешь по этому поводу? 

Да, я согласен/согласна. Нет, мы не 

согласны. 

Кратки облици придева согласен. 

Безлична употреба глагола казаться. 

Мне кажется. 

 

потреба; предлагање 

решења у вези са 

осећањима и потребама; 

усмено и писано 

исказивање својих осећања 

и реаговање на туђа. 

Наставник усмерава 

ученика како да развија 

емпатију, осећај припадања 

групи, да изражава став, 

мишљење, осећања, да 

упути предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе 

 

 

15. 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Сколько жителей в Белграде? Почти 

два миллиона. 

Самое высокое здание в «Москва-

Сити» − Башня Восток. Её высота – 

348 метров. 

Моя мама работает на 16-ом этаже 

Башни Восток в «Москва-Сити». 

Самая длинная река в России – Лена 

(4.400 километров). 

Сколько весит яблоко? 200 грамм.  

Сколько весят эти яблоки? Три с 

половиной килограмма. 

У тебя было много домашеного 

задания? 

Это дорого!  

У нас больше/ меньше предметов в 

этом году. 

Я получил пятёрку по биологии. 

Основни бројеви преко 1000. 

Употреба бројних именица тысяча, 

миллион, половина. 

Употреба прилога за количину много, 

мало, несколько уз генитив множине 

именица. 

Редни бројеви преко 10. 

Питања са Сколько. 

друштвено окружење; 

валутe циљних култура; 

метрички и неметрички 

систем мерних јединица. 

 

 

- разуме једноставније изразе који се односе на 

количину нечега; 

- пита и кажеколиконечега 

има/нема, користећи једноставија 

језичка средства; 

- на једноставан начин затражи 

артикле у продавници 

једноставним изразима за 

количину, наручи јело и/или пиће у ресторану и 

пита/каже/израчуна колико нешто кошта; 

- састави списак за куповину - 

намирнице и количина намирница 

- изразиколичину у мерама  

 



 

3.8.ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализа

ције 

1. Глаголски облици 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

септембар

,октобар 

2. Падежна синонимија 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

децембар 

3. Правопис 

индивид

уални,фр

наставни

ца 

ученици 

Новембар 

децембар 



онтални,

групни 

4. Књижевно дело по избору-тумачење 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар

децембар 

5. Припрема за такмичење из језика и језичке културе 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

Јануар 

фебруар 

6. Припрема за књижевну олимпијаду 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

март 

7. Реченица 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

8 Зависне реченице 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

мај 

9. 
Анализа драмског дела по избору, Разговор о одгледаној 

позоришној представи 

 наставни

ца 

ученици 

јуни 

     

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД  

Годишњи фонд часова у зависности од потребе, 

Наставна тема Број часова Носиоци активности Време реализације 

1. Сила и кретање 4-8 
наставник 

ученици 

октобар 

новембар 

децембар 

2.Кретање под утицајем Земљине 

теже 
4-8 

наставник 

ученици 

јануар 

фебруар 

3.Равнотежа 4-8 
наставник 

ученици 
март 

4.Механички рад и енергија 4-8 
наставник 

ученици 
април 

5.Топлотне појаве 2 
наставник 

ученици 
мај 

 

ХЕМИЈА 7, ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Наставна тема  Наставни садржаји  
Начин и 
поступак 
остваривања 



 

1. ХЕМИЈА КАО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
НАУКА И ХЕМИЈА У 
СВЕТУ ОКО НАС 
 

 

2. ХЕМИЈСКА 
ЛАБОРАТОРИЈА 
 
 
 
 
3. АТОМИ И 
ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

 
 
 
 
 
 
4. МОЛЕКУЛИ 
ЕЛЕМЕНАТА И 
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 
ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
 
 
5. ХОМОГЕНЕ И 
ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 
 

 

 

Хемија и њен значај; 

Супстанце и врсте супстанци; 

обнављање 

Хемијска лабораторија; 

Физичка и хемијска својства и 

физичке и хемијске промене 

супстанци; 

утврђивање 

Растварање супстанци лабораторијска 

вежба 

Грађа атома; увежбавање 

Хемијска веза вежбање 

Валенца и хемијске формуле; вежбање 

Оксиди-хемијске формуле и 

називи; 

вежбање, 

утврђивање 

Раствори, Растворљивост; вежбање, 

настава на 

даљину 

Школско такмичење провера 

Школско такмичење провера 

Припрема за Општинско 

такмичење 

вежбање, 

утврђивање 

Комбиновани задаци вежбање 



6. ХЕМИЈСКЕ 
РЕАКЦИЈЕ И 
ХЕМИЈСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ 

7. ИЗРАЧУНАВАЊА У 
ХЕМИЈИ 

Припрема за Градско 

такмичење 

вежбање, 

утврђивање 

 
Припрема за Градско 

такмичење 

вежбање, 

утврђивање 

 
Припрема за Градско 

такмичење 

вежбање 

 
Лабораторијске вежбе  лабораторијска 

вежба 

 
Лабораторијске вежбе  лабораторијска 

вежба 

 
Лабораторијске вежбе лабораторијска 

вежба 

8. ВОДОНИК И 
КИСЕОНИК И СОЛИ 

ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. 

Припрема за Републичко 

такмичење-Водоник и кисеоник 

обнављање 

 
Припрема за Републичко 

такмичење-Киселине и базе 

обрада 

 

Припрема за Републичко 

такмичење-Соли; Електролити и 

електролитичка дисоцијација; 

обрада 

 

Припрема за Републичко 

такмичење-Комбиновани 

задаци 

вежбање 



 

Припрема за Републичко 

такмичење-Комбиновани 

задаци 

вежбање 

 

 ПЛАН  ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ- 7. РАЗРЕД  

Редни број часа Садржај предвиђене теме 

Носиоц

и 

активно

сти 

Време 

реализац

ије 

1. Европа од краја 15 до краја 18. века 
наставник, 

ученици 
октобаар 

2. Српски народ под страном влашћу од 16-18. века 
наставник, 

ученици 
октобаар 

3. Српски народ под страном влашћу од 16-18. века 
наставник, 

ученици 
октобаар 

4. 
Срби у ратовима Аустрије и Венецијепротив Османског царства 

и Сеобе Срба 

наставник, 

ученици 
октобаар 

5. Доба револуција 
наставник, 

ученици 
октобаар 

6. Француска револуција 
наставник, 

ученици 
новембар 

7. Велике силе, Источно питање и балкански народи 
наставник, 

ученици 
фебруар 

8. Српска револуција 
наставник, 

ученици 
фебруар 

9. Србија од 1835-1914 
наставник, 

ученици 
март 

10. Велики рат 
наставник, 

ученици 
мај 

    

 

БИОЛОГИЈА – ДОДАТНА НАСТАВА 7. РАЗРЕД 



ТЕМА, ОБЛАСТ РАДА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА САДРЖАЈА 

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА -посматрање митозе и мејозе (видео презентација). 

-изоловање ДНК из ћелија епитела усне дупље (практични 

рад). 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

-израда дрвета живота илустровањем одређених врста. 

-микроскопирање листа биљке, длаке сисара, хифа гљиве. 

-испитивање утицаја средине (температура и светлост) на 

клијање семена. 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

-ученички рад о постанку ивота и једноћелијских 

организама. 

-упоређивање фосила са рецентним врстама (ппт 

презентација). 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ -израда пирамиде исхране једне биоценозе. 

-истраживање утицаја климатских фактора на полегле 

животне форме биљака на планинама и дрвенастих 

биљака низија. 

-илустрација модела распореда живих бића у екосистему и 

графичко приказивање бројности тих јединки. 

-поређење сличности и разлика између кактуса и млечике, 

раже и морског коњица (ученички радови). 

-израда предлога активности заштите природе у локалној 

средини. 

 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ -здрава храна (презентација ученика) 



 

-мерење пулса и крвног притиска 

 

-предлог здравог стила живота (ученички рад) 

 

-последице болести зависности –наркоманија, здрави 

стилови живота (презентација). 

-истраживање о настанку вакцина, врстама вакцина, 

процена утицаја коришћења вакцина на продужење 

животног века људи. 

-дебата о различитости и равноправности. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 

 

ПРЕДМЕТ:   математикаVII разред 

Годишњи фонд часова: 36  

Циљеви  и  задаци: 

 

 Мотивисање ученика да се баве математиком, да развијају математичко мишљење (просторно сналажење, логичко 

закључивање, уочавање веза...) и да уоче примену математуке у свакодневном животу; 

 Стицање шире образовне основе за темељно разумевање и усвајање садржаја из других природних и друштвених 

дисциплина; 

 Развијање: 

- навике и потребе за самосталним радом,   

- одговорности, тачности, прецизности, уредности, стрпљивости, ...  

- способности да проблем (задатак) посматра као целину  једноставнијих  делова, које логичким размишљањем 

повезује за решавање задатка, 

- навике јасног и прецизног писменог и усменог изражавања 

Омогућавање приступа различитим изворима знања; 



 Припрема за математичка такмичења (интензиван и истрајан рад на решавању задатака); 

 Решавање тежих, сложенијих, пажљиво одабраних задатака; 

 Решавање задтака из забавне математике 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

- МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ за ученике основне школе -ОДАБРАНE СТРАНЕ 

                     Издавач: Друштво математичара Србије, Београд 1988 

- МАТЕМАТИЧКИ МОЗАИК  

Издавач: Друштво математичара Србије, Београд 1989 

Аутори: Б. Симић, А. Золић 

- ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ за математичка такмичења за ученике 7. И 8. разреда 

Аутори: Љубомир Вуковић, Драган Ђорћ, Павле Младеновић   

                    Издавач: Друштво математичара Србије, Београд 1999 

- 1000 задатака са математичких такмичења ученика основних школа 

                     Издавач: Друштво математичара Србије, Београд 2012 

- Часопис: Математички лист  

Издавач: Друштво математичара Србије, Београд   
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН рада додатне наставе у 7. разреду - математика 

 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 т

ем
и

 

Називнаставнe теме 

1. Реални бројеви 4 

2. Питагорина теорема 4 

3. Цели алгебарски изрази 18 

4. Многоугао 4 

5. Круг 4 

6. Обрада података   2 

УКУПНО 36 



РУСКИ ЈЕЗИК  

Додатна настава 7.разред 

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

1. ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ РАДЊИ, 

ПЛАНОВА ,НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА 

 

 

В Белграде будут строить 

метро. 

Он скоро купит новый 

велосипед. 

Я пойду на прогулку, когда 

сделаю домашнюю работу. 

Они поедут за город на 

следующей неделе. 

В понедельник я уеду. 

Россия готовится к 

Олимпиаде в Сочи. 

Ты будешь смотреть сериал 

сегодня? 

Я напишу тебе письмо 

сегодня вечером. Я буду 

писать тебе письма каждый 

день. 

В это время на следующей 

неделе я буду загорать на 

Ялте. 

Я похудею за 5 месяцев на 

20кг. 

Мне придётся много 

работать. 

Cлyшaњe и 

peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa 

нa cтpaнoм jeзикy 

или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, 

пoвeжи, oдpeди aли 

и aктивнocти y вeзи 

ca paдoм y yчиoници 

).„Пpeвoђeњe” 

иcкaзa y гecт и гecтa 

y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx 

o6eлeжja кoja yкaзyjy 

нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 

6poj, глaгoлcкo 

вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe 

измeђy гpyпa cлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe 

на jeднocтaвнa 

питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки 

из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx 

- препозна и именује појмове који се 

односе на тему; 

- разумеј једноставније текстове који 

се односе на исказивање предвиђања, 

понуда/одлука, планова и намера у 

будћности; 

- разумеј и размени информације које 

се односе на предвиђање, нуђење 

услуге/одлуке, и намере у 

будућности. 



yпyтcтaвa и нapeд6и. 

Пoвeзивaњe глacoвa 

и гpyпe cлoвa; 

зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или 

cликoм; 

пpoнaлaжeњe 

нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe 

„yљeзa”, 

ocмocмepкe, 

yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe 

кpaћeг тeкcтa и 

peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциja

мa. 

НАПОМЕНА: 

садржаји су 

подложни изменама 

нарочито у погледу 

тема, начина 

остваривања и 

временске динамике 

у зависности од 

индивидуалних 

потреба, 

интересовања и 

могућности ученика. 

 

 



 

 

 

2. ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 
 

Давай встретимся у входа в 

музей! 

Вы не скажете, где находится 

Большой тетатр? Да, 

конечно. Идите прямо, когда 

дойдёте до банка, поверните 

налево в переулок. Пройдите 

ещё двести метров и с правой 

стороны вы увидите театр. 

Я живу недалеко от школы. 

Наш дом небольшой: из 

маленькой прихожей дверь 

справа ведёт в гостиную, 

дверь слева − в ванную. Из 

гостиной 

входим в кухню-столовую. 

Рядом с кухней-столовой − 

детская комната и спальня. 

Над диваном в нашей 

гостиной висит картина. Под 

столом спит кошка. 

Мы перешли улицу, когда 

загорелся зелёный свет на 

светофоре. 

Cлyшaњe и 

peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa 

нa cтpaнoм jeзикy 

или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, 

пoвeжи, oдpeди aли 

и aктивнocти y вeзи 

capaдoм y yчиoници 

).„Пpeвoђeњe” 

иcкaзa y гecт и гecтa 

y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx 

o6eлeжja кoja yкaзyjy 

нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 

6poj, глaгoлcкo 

вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe 

измeђy гpyпa cлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe 

на jeднocтaвнa 

питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки 

из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx 

yпyтcтaвa и нapeд6и. 

Пoвeзивaеe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; 

зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или 

cликoм; 

пpoнaлaжeњe 

нeдocтajyћe peчи 

Усмено и писано описивање смера 

кретања и просторних односа. 



(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe 

„yљeзa”, 

ocмocмepкe, 

yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe 

кpaћeг тeкcтa и 

peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциja

мa. 

НАПОМЕНА: 

садржаји су 

подложни изменама 

нарочито у погледу 

тема, начина 

остваривања и 

временске динамике 

у зависности од 

индивидуалних 

потреба, 

интересовања и 

могућности ученика. 

 

 

 

 

3. РУСКИ ГРАДОВИ 

 

 

Какие города ты знаешь? 

Как их зовут? 

Москва, Санкт-Петербург. 

Cлyшaњe и 

peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa 

нa cтpaнoм jeзикy 

или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, 

пoвeжи, oдpeди aли 

и aктивнocти y вeзи 

ca paдoм y yчиoници 

).„Пpeвoђeњe” 

иcкaзa y гecт и гecтa 

Слушање и читање текстова који се 

односе на руске градове. 



y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx 

o6eлeжja кoja yкaзyjy 

нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 

6poj, глaгoлcкo 

вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe 

измeђy гpyпa cлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe 

на jeднocтaвнa 

питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки 

из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx 

yпyтcтaвa и нapeд6и. 

Пoвeзивaњe глacoвa 

и гpyпe cлoвa; 

зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или 

cликoм; 

пpoнaлaжeњe 

нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe 

„yљeзa”, 

ocмocмepкe, 

yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe 

кpaћeг тeкcтa и 

peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциja

мa. 



НАПОМЕНА: 

садржаји су 

подложни изменама 

нарочито у погледу 

тема, начина 

остваривања и 

временске динамике 

у зависности од 

индивидуалних 

потреба, 

интересовања и 

могућности ученика. 

 

 

 

 

 

4. РУСКА ТРАДИЦИЈА И 

ОБИЧАЈИ 

 

 

Масленица 

Рождество 

Пасха 

 

Cлyшaњe и 

peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa 

нa cтpaнoм jeзикy 

или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, 

пoвeжи, oдpeди aли 

и aктивнocти y вeзи 

ca paдoм y yчиoници 

).„Пpeвoђeњe” 

иcкaзa y гecт и гecтa 

y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx 

o6eлeжja кoja yкaзyjy 

нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 

6poj, глaгoлcкo 

вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe 

измeђy гpyпa cлoвa и 

- препозна и именује појмове који се 

односе на тему; 

- постави и одговори на 

једноставнијa питања ;  

- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о руској традицији и 

обичајима; 

- разуме једноставније текстове у 

којима се описују догађаји у 

прошлости; 

- размени информације у вези са 

догађајима у прошлости; 

- разуме и реагује на једноставније 

исказе који се односе на изражавање. 



глacoвa; oдгoвapaњe 

на jeднocтaвнa 

питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ 

нeтaчнo, вишecтpyки 

из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx 

yпyтcтaвa и нapeд6и. 

Пoвeзивaњe глacoвa 

и гpyпe cлoвa; 

зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или 

cликoм; 

пpoнaлaжeњe 

нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe 

„yљeзa”, 

ocмocмepкe, 

yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe 

кpaћeг тeкcтa и 

peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциja

мa. 

НАПОМЕНА: 

садржаји су 

подложни изменама 

нарочито у погледу 

тема, начина 

остваривања и 

временске динамике 

у зависности од 

индивидуалних 

потреба, 



интересовања и 

могућности ученика. 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ СТЕПЕНА УСПЕШНОСТИ РАЗВИЈАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА КОД УЧЕНИКА - 

Интерактивна комуникација, усвојеност лексичких садржаја и језичких структура.  

МЕЂУПРЕДМЕТНА KОРЕЛАЦИЈА - Географија, историја 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

ПЛАН  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ ИЗ  СРПСКОГ ЈЕЗИКА- 7. РАЗРЕД 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализа

ције 

1. Правопис 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

септембар

,октобар 

2. Реченица-зависне и независне 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

децембар 



3. Врста и служба речи 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

Новембар 

децембар 

4. Главни и зависни реченични чланови 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар

децембар 

5. Глаголски облици 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

Јануар 

фебруар 

6. Синтаме –препознавање у реченици 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

март 

7. Врсте напоредних односа међу независним реченицама 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

8. Књижевна дела и писци 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

мај 

9. Стилске фигуре 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

јуни 



 

Енглески језик –допунска настава 

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

1. Past and present 

Прошлост и садашњост 

 

 

 

Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре - One day, 

they were walking along the path 

when they saw something in the ice. 

They stopped and looked at it. They 

were looking at a man from the Stone 

Age. He was about 1.6 meters tall, 

had blue eyes and long dark hair. He 

was carrying some wooden tools. He 

was wearing a waterproof cloak and 

leather boots. … (Past Simple, Past 

Continuous)What a great match! 

What a silly mistake! What wonderful 

weather! (узвици) Lily could go 

swimming because she didn’t have to 

revise for her test. I couldn’t answer 

all the questions. I had to study in the 

car. Excuse me. A: Can I try these 

trousers on, please? B: Yes. A: 

Thanks. B: How are they? A: They 

aren’t big enough. They’re too small. 

B: Do they fit you OK? (Could, Had 

to; too и enough); текстови и 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм yyчиoници).„Пpeвoђeњe” 

иcкaзa y гecт и гecтa y иcкaз. 

Уoчaвaњe диcтинктивниx 

o6eлeжja кoja yкaзyjy нa 

гpaмaтичкe cпeцифичнocти 

(poд, 6poj, глaгoлcкo вpeмe, 

лицe...); пpeпoзнaвaьe вeзe 

измeђy гpyпa cлoвa и глacoвa; 

oдгoвapaњe на jeднocтaвнa 

питaњa y вeзи ca тeкcтoм, 

тaчнo/ нeтaчнo, вишecтpyки 

из6op; извpшaвaьe пpoчитaниx 

yпyтcтaвa и нapeд6и. 

Пoвeзивaњe глacoвa и гpyпe 

cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa са 

cликaмa/илycтpaциjaмa;НАПО

МЕНА: садржаји су подложни 

изменама нарочито у погледу 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 

- разумеј једноставније текстове у којима се 

описују догађаји, способности и обавезе у 

прошлости; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о догађајима, 

способностима и обавезама у прошлости;  

- опише у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости; 

- размени једноставније информације личне 

природе; 

- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

- разуме једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, животиња, 

предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; 

- разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује 

на њих; 

- упути уобичајене молбе и захтеве; 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на дозволе и реагује на њих. 



дијалози који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје. 

тема, начина остваривања и 

временске динамике у 

зависности од индивидуалних 

потреба, интересовања и 

могућности ученика. 

 

 

 

 

 

2. Health and safety 

 

Здравље и беѕбедност 

Изрази и речи који се односе на 

тему; језичке структуре – Young 

people who don’t look after their 

bodies will have problems. Shoes that 

don’t fit properly are bad for your 

feet. Junk food is food which is not 

good for you. (Relative clauses) Don’t 

spend all your time in front of the TV. 

Walk instead of taking the bus. 

Somebody might steal the bag which 

you’ve left on your seat. You 

shouldn’t put things on the stairs. You 

might trip over them. You should wear 

a helmet when you ride a bike. You 

might fall off. It’s swallen/itchy/sore... 

You should… (Императив; модални 

глаголи might и should за 

изражавање претпоставки и 

савета); текстови и дијалози који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје. 

Пpeвoђeњe” иcкaзa y гecт и 

гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти; пpeпoзнaвaьe 

вeзe измeђy гpyпa cлoвa и 

глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa;НАПО

МЕНА: садржаји су подложни 

изменама нарочито у погледу 

тема, начина остваривања и 

временске динамике у 

зависности од индивидуалних 

потреба, интересовања и 

могућности ученика. 

 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 

- разумеј једноставније текстове који се 

односе на опис особа, предмета, места и 

појава; 

- опише и упореди жива бића, предмете, 

места и појаве користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разуме једноставније предлоге и савете и 

одговори на њих; 

- упути предлоге и савете; 

- затражи  информације у вези са предлозима 

и саветима; 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на количину; 

- размени информације у вези са количином;- 

-  разуме уобичајене изразе у вези са жељама 

и осећањима и реагује на њих. 

 

 

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД  



Годишњи фонд часова у зависности од потребе. 

 

Наставна тема  Број часова Носиоци активности Време реализације 

1. Сила и кретање 2-8 
наставник 

ученици 

септембар 

октобар 

новембар 

2.Кретање под утицајем Земљине теже 2-4 
наставник 

ученици 
децембар 

3.Равнотежа 2-4 
наставник 

ученици 
март 

4.Механички рад и енергија 2-4 
наставник 

ученици 
април 

5.Топлотне појаве 2-4 
наставник 

ученици 
мај 

 

 

 

 

ХЕМИЈА 7 , ДОПУНСКА НАСТАВА 



Наставна тема  Наставни садржаји  Начин и поступак остваривања 

 

1. ХЕМИЈА КАО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
НАУКА И ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС 
 

 

 

 

2. ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 
3. АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА, 
ЈОНИ И ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
 
 
5. ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 
 

 

 

6. ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ 

 

 

 

7. ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 

Супстанца; Врсте супстанци и примери; 

Хемијска лабораторија, посуђе и прибор; 

утврђивање 

Физичка и хемијска својства супстанци; Физичке и 

хемијске промене супстанци; 

обнављање, утврђивање 

Грађа атома; Атомски и масени број; вежбање, утврђивање 

Распоред електрона по енергетским нивоима у атомима 

елемената; Периодни систем елемената. Племенити 

гасови-својства и примена; 

Одређивање валентног нивоа, броја валентних електрона 

и положаја елемената; 

утврђивање, вежбање 

Хемијска веза; обнављање 

Валенца елемената у ковалентим и јонским једињењима; увежбавање 

Оксиди-формуле и називи; вежбање 

Кристалне решетке; Својства супстанци са ковалентном и 

јонском везом; 

Растворљивост; 

обнављање 



 

 

 

 

 

 

 

8. ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ 

Масени процентни састав раствора; вежбање 

Мешање, разблаживање и концентровање раствора; вежбање 

Хемијске реакције-Хемијске једначине; вежбање 

Израчунавање релативне молекулске масе и масеног 

процентног састава елемената у једињењу; 

вежбање 

Мол, моларна маса; Авогадров број;Закон сталних односа 

маса; 

вежбање, утврђивање 

Стехиометрија вежбање 

Комбиновани задаци вежбање 

 Водоник и Кисеоник; утврђивање 

 Киселине; утврђивање 

 Базе (хидроксиди) утврђивање 

 Соли утврђивање 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЈА – ДОПУНСКА НАСТАВА 7. РАЗРЕД 

ТЕМА, ОБЛАСТ РАДА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА САДРЖАЈА 

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА -Грађа ћелије, једро, ДНК и гени 

-Деоба ћелије и правила наслеђивања 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА -Нивои организације и грађа тела. 

-једноћелијске еукарије 

-протисти, гљиве и лишајеви 

-Животни процеси биљака 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА -Разноврсност у царству биљака 

-Разноврсност у царству животиња 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ -Биоми 

-Популације и односи исхране 

-Еколошки фактори 

-Биодиверзитет 

 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ -Вируси и вирусне инфекције 

 



-Имунитет и вакцине 

-Проблеми одрастања 

-Здрави стилови живота 

-Човек и здравље 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 

ПРЕДМЕТ:   математикаVII разред 

Годишњи фонд часова: 36  

Циљ :  

- да ученици усвоје елементарна математичка знања предвиђена наставним планом и програмом у складу са њиховим могућностима 

Задаци : 

  Ученици треба да : 

 упознају скуп реалних бројева  

 усвоје појам степена и  множење и дељење степена истих основа  

 упознају полиноме, сабирање и одузимање монома и бинома  

 упознају правоугли координатни систем и његову примену 

 упознају Питагорину теорему и умеју да узрачунају хипотенузу  

 упознају најважнија својства многоугла и круга   

 схвате појам размере дужи и својства пропорције 

 усвоје појам сличности троуглова  

 

- Уџбениk : Математика за седми разред основне школе,  

Љиљана Вуковић, Мирјана Стојсављевић,  Зорица Јончић,  Креативни центар 2012. 

 

Р
ед
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН рада допунске наставе у 7. разреду - математика 

 

Б
р
о
ј 

 

ч
ас

о
в
а 

 

п
о
 т

ем
и

 

Називнаставнe теме 



1. Реални бројеви 6 

2. Питагорина теорема 2 

3. Цели алгебарски изрази 14 

4. Многоугао 4 

5. Круг 6 

6. Обрада података   4 

 УКУПНО 36 

 

НАПОМЕНА : Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржаји 
 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 
Допунска настава 

Наставна тема 

 
Наставни садржаји 

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 



 

 

 

1. ИМЕНИЦЕ (СВИХ 

РОДОВА) 
 

 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y 

yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa 

y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

- препозна и именује појмове који се односе 

на тему; 

- Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на поздрављање 

и представљање (дијалози, наративни 

текстови) 



 

 

 

2. ПРИДЕВИ (СВИХ 

РОДОВА) 
 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи 

capaдoм y 

yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa 

y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaеe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

Усмено и писано описивање/ поређење 

живих бића, предмета, појава, местâ, из 

искуственог света и фикционалног спектра. 

 



 

 

 

3. ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА 
 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y 

yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa 

y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

Усмено и писано описивање активности, 

радњи и способности у садашњости и 

прошлости. 

 



 

 

 

4. ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА 
 

 

Cлyшaњe и peaгoвaњe нa 

кoмaндe нacтaвникa нa cтpaнoм 

jeзикy или ca ayдиo зaпиca 

(cлyшaj, пиши, пoвeжи, oдpeди 

aли и aктивнocти y вeзи ca 

paдoм y 

yчиoници ).„Пpeвoђeњe” иcкaзa 

y гecт и гecтa y иcкaз.Уoчaвaњe 

диcтинктивниx o6eлeжja кoja 

yкaзyjy нa гpaмaтичкe 

cпeцифичнocти (poд, 6poj, 

глaгoлcкo вpeмe, лицe...); 

пpeпoзнaвaьe вeзe измeђy гpyпa 

cлoвa и глacoвa; oдгoвapaњe на 

jeднocтaвнa питaњa y вeзи ca 

тeкcтoм, тaчнo/ нeтaчнo, 

вишecтpyки из6op; извpшaвaьe 

пpoчитaниx yпyтcтaвa и 

нapeд6и. Пoвeзивaњe глacoвa и 

гpyпe cлoвa; зaмeнивaњe peчи 

цpтeжoм или cликoм; 

пpoнaлaжeњe нeдocтajyћe peчи 

(yпoтпyњaвaњe низa, 

пpналaжeњe „yљeзa”, 

ocмocмepкe, yкpштeнe peчи, и 

cлинo); пoвeзивaњe кpaћeг 

тeкcтa и peчeницa ca 

cликaмa/илycтpaциjaмa. 

НАПОМЕНА: садржаји су 

подложни изменама нарочито у 

погледу тема, начина 

остваривања и временске 

динамике у зависности од 

индивидуалних потреба, 

интересовања и могућности 

ученика. 

 

 

Усмено и писано описивање активности, 

радњи и способности у садашњости и 

прошлости. 

ПОКАЗАТЕЉИЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ СТЕПЕНА УСПЕШНОСТИ РАЗВИЈАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА КОД УЧЕНИКА - Интерактивна 

комуникација, усвојеност лексичких садржаја и језичких структура.  
МЕЂУПРЕДМЕТНА KОРЕЛАЦИЈА – Српски је



 

 

СЕКЦИЈЕ: 

ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализа

ције 

1. Формирање секције,доношење орјентационог плана 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

октобар 

2. 
Проучавање текста 

Основни појмови позоришне уметности 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

октобар 

3. 
Пробе представа од раније 

Рецитовање песама напамет 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

 

4. 
Подела улога за нови комад 

Читалачке пробе-индивидуално 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

новембар 

5. 

Читалачке пробе-по паровима 

Вежбе слушања 

Читалачке пробе-сценске 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

децембар 



6. 
Распоредна проба-сценска 

Генерална проба 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

јануар 

7. 
Извођење представе 

Анализа изведбе 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

фебруар 

8. 
Гледање снимака одабраних позоришних представа/Одлазак на 

представу у позориште 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

март 

9. 
Теоретско упознавање говорне вештине и говорне/реторичке 

вежбе 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца 

ученици 

април 

 

10. 

Основне одлике драмских текстова 

Вежбе на примерима 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

наставни

ца мај 

11. 
Систематизација наученог и практична примена на драмским 

одломцима и стиховима 

индивид

уални,фр

онтални,

групни 

ученици 

јуни 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 5-8. РАЗРЕД 

 



Назив 

 
Број часова 

Уводне напомене о саобраћају – историјски развој, средства  

 

1 час 

Основна правила кретања пешака  1 час 

Правила – прелазак пешака преко коловоза  2 часа 

Правила на раскрсници  1 час 

Изглед и значења знакова  1 час 

Тест – значење саобраћајних знакова и првенство проласка кроз раскрсницу  

 

3 часа 

Правила поступања по саобраћајним знаковима 1 час 

Саобраћајне ситуације у којима треба обратити пажњу на безбедност кретања  3 часа 

Решавање тестова “ Шта знаш о саобраћају “  8 часова 

Техничка израда елемената полигона  1 час 

Постављање полигона  1 час 

Практично усавршавање знања и технике кретања на полигону  12 часова 

Припрема и организација такмичења 1 час 

 

 

 



ХОР И ОРКЕСТАР - секција 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

За хор 

 

Химне: 

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

 

Народне и песме домаћих 

аутора: 

Српска народна песма, 

Уродиле жуте крушке 

Српска народна песма, Чај 

горо, лане моје 

Српска народна песма, Заспо 

Јанко 

Збирка хорских композиција, 

Варај Данке 

Збирка хорских композиција, 

Живкова ташта 

Нишка бања, аранжман Ник 

Пејџ 

Станиша Коруновић, Цвеће  

Светолик Пашћан Којанов, 

Зимска песма 

Биљана Мандић, Љубичица 

Владимир Ђорђевић, Веће 

врана 

За хор 

- одабир и 

разврставање гласова; 

- вежбе дисања, 

дикције и интонације; 

- хорско распевавање и 

техничке вежбе; 

- интонативне вежбе и 

решавање појединих 

проблема из хорске 

партитуре 

(интервалски, 

хармонски, стилски); 

- музичка и 

психолошка обрада 

композиције; 

- увежбавање хорских 

деоница појединачно и 

заједно; 

- остваривање 

програма и наступа 

– изводи музичке примере 

користећи глас,покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина  

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

– комуницира у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком 

других уметности (плес,глума, 

писана или говорна реч, ликовна 

уметност); 

– примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

комуникацији и заједничком 

музицирању; 



Стеван Стојановић 

Мокрањац, Ал` је леп овај 

свет 

Марко Тајчевић, Пошла 

румена  

Жарко Петровић, Серенада 

Београду 

Даворин Јенко, Востани 

Сербије 

Никола Грбић, Ово је Србија 

Стеван Стојановић 

Мокрањац, У Будиму граду 

Драган Пантић, Симонида 

Константин Бабић, Чај горо 

Ју рок мисија, За милион 

година 

 

Духовне песме: 

Милешевка 

Бели анђео 

Ударало у тамбуру ђаче 

Помози нам, Боже драги 

Помози нам, вишњи Боже 

Јосиф Маринковић, Оче наш 

Вера Миланковић, Оче наш 

Непознат аутор, Бројаница 

Светог Саве 

Непознат аутор, Пред иконом 

Светог Саве 

Непознат аутор, Радуј се 

(ускршња песма) 

 

Страни композитори: 

Јохан Себастијан Бах, Ах, 

што волим 

Волфганг Амадеус Моцарт, 

Лаку ноћ (Bonanox) 

према годишњем 

програму школе. 

За оркестар: 

-избор инструмената 

и извођача у 

формирању 

оркестра; 

-избор композиција 

према могућностима 

извођача и саставу 

оркестра;  

-техничке и 

интонативне вежбе; 

-расписивање 

деоница и 

увежбавање по 

групама (прстомет, 

интонација, 

фразирање); 

-спајање по групама 

(I-II; II-III; I-III); 

-заједничко свирање 

целог оркестра, 

ритмичко-

интонативно и 

стилско обликовање 

композиције. 

Школски оркестар 

може наступити 

самостало или као 

пратња хору. 

 

 
 

– се понаша у складу са 

правилима музичког 

бонтона у различитим 

музичким приликама; 

 

–  



Ђoвани да Нола, Chi la 

gagliarda 

Лудвиг ван Бетовен, Ода 

радости  

Дмитри Бортњански, 

Многаја љета 

Дарко Краљић, Чамац на 

Тиси 

Арсен Дедић, Кад би сви 

Харолд Арлен, Изнад дуге 

(OverTheRainbow) 

Хозе Марти, Guantanamera 

Џо Дасин, ChampsElysées 

Боб Марли, Don't Worry, Be 

Happy 

Дин Мартин, Volare 

Грчка народна песма, Mi mou 

thimonis matia mou 

Традиционална песма из 

Енглеске, Green sleeves 

Нена, 99 Luftballons 

Јапанска дечја песма, 

Tanabata Sama 

Ричард Роџерс: Edelweiss 

Традиционална песма из 

Италије, L'inverno se n'è 

andato 

 
За оркестар: 

- Избор композиција је одређује 

према могућностима извођача и 

саставу оркестра; 

-Репертоар школског 

оркестра чине дела домаћих 

и страних композитора 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Q2MZfBuW4
https://www.youtube.com/watch?v=K2Q2MZfBuW4


разних епоха у оригиналном 

облику или прилагођена за 

постојећи школски састав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја свих музичких 

стилова ранијих епоха као и 

савремене музике. 

 

 

Комуницирањ

е у групи 

импрoвизуjућ

и мање  

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнтом 

или  пoкрeтом. 

Учествује у 

креирању и 

реализацији 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката. 

Користи 

могућности 

ИКТ-а за 

– комуницира  у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских 

прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

-користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралашттво. 

 



самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралашттво

. 

 

 

 

СЕКЦИЈА – ФУДБАЛ (5.- 8. разред ) 

Фонд:36часова 

Наставник: Павловић Милисав 

Циљ: Унапређивање физичког развоја ученика као и усвајање правила фер игре, упознавање са теоретским делом фудбала 

(тактиком) као и техником. Ове активности ученика школског узраста веома је важна за њихов психофизички развој. 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

УДАРАЦ ПО ЛОПТИ НОГОМ 

-Увежбавање шутирања 

“рисом”; 

- Шутирање и додавање 

унутрашњомстраном 

стопала; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

-примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 



ПРИМАЊЕ ЛОПТЕ 

-Заустављање лопте 

унутрашњомстраном 

стопала; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ДРИБЛИНЗИ И ФИНТЕ 

ОДУЗИМАЊЕ ЛОПТЕ 

-Дриблинг, отклањање, 

покривање, одузимањелопте; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-корекција 

-анализирање 

-дискусија 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ВОЂЕЊЕ ЛОПТЕ 

-Вођење лопте право и 

вијугаво сашутирањем на 

гол; 

- Вођење у паровима и 

шутирање на гол; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

-корекција 

-суђење 

– изводиелементефудбалскетехмике 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ИГРА 
-Игра на мале голове 

увежбавање и тренинзи; 

-демонстрација, 

-објашњавање, 

-анализирање 

-дискусија 

-фер плеј навијање 

-суђење 

– користиелементетехникеуигри 

– примењује основна правила 

фудбала уигри 

– -примењује основне елементе 

тактике уодбранииунападу 

 

ТАКМИЧЕЊА 

-Ммеђуодељењска 

такмичењаповодом Дана 

школе; 

-анализирање 

-дискусија 

-фер плеј навијање 

-примени и поштује правила тимске 

испортске игре у складу са 

етичкимнормама 



- Међуодељењско такмичење 

на нивоу школе и општине; 

-суђење -

прихватисопственупобедуипоразускл

адуса„ферплејом“ 

 

СЕКЦИЈА - КОШАРКА 

 

Назив предмета КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 

Циљ Циљ кошаркашке секције је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области кошарке, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

Разред Пети, шести, седми и осми 

Годишњи фонд часова 36  

 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

 

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

 

-Држање лопте, додавање и 

хватање; 

- Додавање у месту и 

кретању, вођење лопте са 

променом висине кретања; 

- 

демонстрација, 

 

-објашњавање, 

 

-анализирање 

 

 

- Изведе елементе кошаркашке 

технике; 

 

-користиелементе кошаркашке 



 

КОШАРКАШКА 

СЕКЦИЈА 

 

 

- Кошаркашки двокорак, 

додавање на већој 

удаљености; 

- Додавање у кретању и 

убацивање лопте у кош; 

- Шутирање на кош, 

увежбавање; 

- Чување играча са лоптом и 

без ње; 

- Постављање „зоне“ , 

кружно додавање око „зоне„ 

- Игра у нападу 

- Игра уз примену основних 

правила кошарке; 

- „Баскет“ - турнир 

 

 

- дискусија 

  - суђење 

техникеуигри; 

 

-примењује основна 

правилакошаркеуигри; 

 

- Примени основне елементе 

тактике у одбрани и нападу; 

 

-учествује на 

унутародељенскимтакмичењима; 

- Прихвати победу или пораз;  

 

 ЈАСМИНА МИТИЋ 

 

 

 

 

 



 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

Циљ 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. 

Разред: Седми 

Годишњи фонд:36 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

Цртање 

11+1 

 

1-3. Пропорције 

4-6. Компоновање величина у 

простору  

7-9.Конпоновање и степеновање 

облика у простору 

10-11. Арабеска  

- објашњавање, дискусија, 

дијалог, демонстрација - 

показивање основних 

цртачких техника - 

објашњавање и 

упознавање са основним 

ликовним елементима - 

индивидуални рад и рад у 

групама - коректуре и 

-ствара различите вредности 

линија и површина 

 -опажа ритам линија, боја, облика 

 - опажа квалитете свих ликовних 

елемената: линија, облика, боја; 



12. Естетско процењивање  

 

естетске анализе (заједно 

са ученицима ) - рад по 

природи (моделу ) - посете 

културним институцијама 

- користи различите технике и 

средства и зна њихова визуелна и 

ликовна својства 

 -развија моторичке способности и 

навике за лепо писање; 

Сликање  

11+1 

13 и 16. Равнотежа облика и боје у 

простору  

17-20.Контраст, светлина, 

површина и облика у одређеном 

простору  

21-23.Сродност ликовних вредности 

у одређеном простору  

24. Сликање,естетско процењивање  

- објашњавање, разговор - 

демонстрирање 

осн.сликарских техника - 

показивање репродукција 

познатих сликара (чисте и 

замућене боје ) - креирање 

вежби и њихова примена - 

коректуре и ест. анализе - 

рад по природи и рад из 

маште - посета позоришту - 

кроз разговор и 

објашњавање упознавање 

ученика са основним 

вајарским материјалима и 

техникама. 

-развија способности за визуелно 

памћење и повезивање опажених 

информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење;  

-развија осетљивости за ликовне и 

визуелне вредности, које се стичу у 

настави, апримењују у раду и 

животу  

-подстиче  интересовања и 

стварање потребе за посећивањем 

музеја, изложби, као и за чување 

културних добара и естетског 

изгледа средине у којој ученици 

живе и рад 

Вајање 

11+1 

25- 28.Обликковање маса и 

волумена додавањем и одузимањем  

29-31.Орнаменти  

32-33.Вајарски материјали, 

одливање 

 ( негатив и позитив)  

- репродукције 2д и 3д 

уметничких дела и уочавање 

разлика - демонстрација рада 

у појединим 

материјалимаглина, 

глинамол… - индивидуални, 

рад у пару и групи са 

ученицима - рад по природи 

- коректура и естетска 

анализа 

-опажа боје и  асоцијације у низу 

покретнеслике:боје,мрље,црт 

еже,облике 

 -ствара различите вредности 

форме 

(конвексно,конкавно,отворен 

о,затворено)  



34-35.Вајање- гипс и одговарајућа 

средства и материјали  

36.Вајање, естетска анализа 

- препозна чврсте материјале, меке 

– као и ситну пластику. 

 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ - СНА 
 

Наставна тема  

 
Наставни садржаји  

Начин и поступак 

остваривања 

 

 

Исходи 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

6. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и из 

нотног текста (солмизацијом) 

самостално и у групи. 

Певање и свирaњe из нотног 

текстa нaрoдних и умeтничких 

композиција нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или 

на другим инструментима. 

Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном темом. 

Извођење (певање или свирање) 

једноставних ритмичких и 

мелодијских репрезентативних 

примера (oдломака/тема) 

Певање (ако је 

могуће и свирање) 

предложених 

музичких примера 

самостално и у 

групи. 

Учествовање у 

креирању и 

реализацији 

школских приредби, 

догађаја и пројеката. 

Изражавање 

музичког доживљаја 

језиком других 

уметности. 

– изводи музичке примере 

користећи глас,покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина  

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

– комуницира у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у креирању и 

реализацији шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком 

других уметности (плес,глума, 



ранијих стилова али и 

савременог доба. 

Проширивање знања о 

музичким елементима. 

Изражајна својства динамике. 

Врста, карактер и примена 

темпа. 

Тон: боја и текстура 

Ритам: дводелни, троделни, 

четвороделни и мешовити. 

Повезивање звука и ритма. 

Примена динамике, темпа и 

ритма у свакодневном животу  

Проширивање искуства ученика 

у коришћењу различитих 

музичких средстава за рад у 

процесу музичког изражавања и 

обликовања; 

Индивидуално и групно певање. 

Двоглас. Троглас. 

Индивидуално и групно 

свирање 

Познавање и 

поштовање правила 

музичког бонтона. 

писана или говорна реч, ликовна 

уметност); 

– примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

комуникацији и заједничком 

музицирању; 

– се понаша у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

 

 

 

 

 

7. ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТ 

Синхронизација различитих 

менталних и физичких 

капацитета. 

 

До знања ученици 

треба да дођу 

непосредним 

искуством помоћу 

 

- примењује технике правилног 

дисања у свакодневном животу; 



Koординација различитих 

менталних и физичких 

капацитета 

Правилно дисање. 

Концентрација. 

Говор тела. 

Јачање одређених делова 

тела. Рефлекс. Пажња. 

Брзина реаговања на 

различите захтеве из 

окружења. 

Развој свесности о нашем 

телу, контроли покрета и 

јачању мишића, као и бољој 

координацији и балансу. 

Стимулација и активација 

организма на психомоторном 

и когнитивном нивоу. 

Истраживање унутрашњег 

ритма и звука свога тела. 

Body percussion. 

извођења, слушања и 

опажања а не 

набрајањем или 

меморисањем 

података. 

 

- препознаје говор тела, свој и своје 

околине; 

- контролише покрете користећи 

концентрацију; 

- сарађује са члановима групе којој 

припада, поштујући различитости;  

- процени сопствене могућности у 

примени телесних перкусија; 

- самостално осмишљава и 

импровизује покрете за ритмичке 

аранжмане; 

- контролише сопствене покрете у 

циљу боље координације; 

- својим речима објасни значај 

телесних перкусија на у сваком 

смислу; 

- критички анализира своје и туђе 

извођење; 

– користи различите технике 

телесних перкусија самостално и у 

групи. 

8. КРИТИЧКО 

МИШЉЕЊЕ КРОЗ 

МУЗИКУ 

Технике критичког 

мишљења. Дрво проблема. 

Дебата. Шест шешира. 

Мозгалица. Трибине. 

Потребна су јасна 

упутства на шта 

ученик треба да обрати 

пажњу приликом 

слушања (извођачки 

 

-истражи и објасни шта је музичка 

критика и која је њена улога; 



Вештине критичког 

мишљења: комуникација, 

сарадња, препознавање 

проблема, решавање 

проблема. 

Вештина постављања 

питања: меморијска, 

транслацијска, 

интерпретацијска, 

аналитичка, синтетичка, 

евалуацијска. 

Обликовање оригиналног 

мишљења. 

Музичка критика. Анализа 

композиције 

Развијање способности и 

интересовања за 

целоживотно образовање. 

састав, темпо, како је 

мелодија извајана, 

специфичан ритам,...) 

и све повезати 

теоријским знањем. 

Комуницирање у 

групи 

импрoвизуjући мање  

музичке целине 

глaсoм, 

инструмeнтом или  

пoкрeтом. 

Учествује у 

креирању и 

реализацији 

шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката. 

Користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралашттво. 

- објасни и примени различите 

технике критичког мишљења; 

- самостално поставља питања везана 

за дату тему; 

- аргументовано искаже утисак о 

слушаним делима; 

- вербализује свој доживљај музике; 

- искаже свој доживљај музике кроз 

друге уметности. 

- критички просуђује утицај музике 

на здравље ; 

- разуме и користи интеркултурални 

дијалог 

- примењује различите врсте 

писмености (језичке, медијске, 

културне, научне...); 

- разуме концепт инклузије и 

осетљив је према различитостима; 

- самостално анализира музичка дела, 

користећи научене технике 

критичког мишљења; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 Садржај предвиђене теме 

Начин

и 

реали

зације 

Носио

ци 

актив

ности 

Време 

реализације 

 

1. Избор одељењског руководства 

2. Одељењска правила понашања  

3. Упознавање ученика са школским календаром  

4. Важност очувања здравља 
5. Правила, обавезе и права ученика  
6. Методе учења  
7. Понашање ученика у школи и ван ње 
8. Утисци са екскурзије 
9.  Однос ученик-наставник и обрнуто 

10.  Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог 

периода 
11.  У сусрет Дану школе 
12. Здрава исхрана- јачање имунитета  
13.  Важност редовног похађања додатне и допунске наставе 
14.  Како допринети очувању животне средине 
15.  Прослава Нове године 
16.  Покажимо личним примером 

индивид

уални, 

 

фронтал

ни, 

 

групни 
наставни

ца 

ученици 

По један час 

сваке радне 

недеље,од 

септембра до 

јуна 



17. Препознавање својих осећања и уважавање осећања других 
18. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 
19. Школска слава Св. Сава 
20. Мој хоби је... 
21. Решавање конкретних проблема у одељењу 
22. Сређивање учионице, кабинета 
23. Однос према супротном  полу 
24. Својим наставницима највише замерам... 
25. Суочавање са неуспехом 
26. Код других поштујем, а о себи мислим... 
27. Пубертет, шта је то? 
28. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог 

периода 
29. Пушење, дрога, алкохил... 
30. Однос родитељ-ученик-наставник 
31. Мере за побољшање успеха 
32. Моја породица 
33. Шта значи волети, каква љубав постоји? 
34. Како избећи страхове и анксиозност? 
35. Да ли смо задовољни постигнутим успехом? 
36. Дружење ученика 

 

 

 

 

4.ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ, ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ, БИОСКОПУ, МУЗЕЈУ  

УЧЕНИКА ОД I  ДО IV  РАЗРЕДА 
 

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

-Савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и  односа у природној и друштвеној средини;  

- Упознавање културног наслеђа; 



 - Упознавањепривредних достигнућа; 

 - Рекреативно здравствене активности ученика. 

Образовно-васпитни задаци: 

- Проучавање објеката 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 позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

 - Развијање позитивних односа спортским потребама и навикама, позитивним социјалнимодносима;  

- Схватање значаја здравља и здравствених стилова живота;  

- Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

-Током школске године биће организованиполудневни излети,једнодневни излети, посета позоришту или биоскопу и настава у 

природи  за ученике школе, уз претходно прибављену сагласност родитеља, Савета родитеља и Школског одбора. 

-Полудневни излети од I до IV разреда: 

  - Дестинације: Стари Тамиш, Јаково – Сурчин, Радмиловац, Пећинци ( Кућа хлеба) 

Време реализације- Почетком школске2022/2023.године 

     ( септембар,октобар или новембар) 

-Једнодневни излети по разредима: 

I разред: Космај, Етно – село, Амерић 

IIразред: Тршић, Троноша 



IIIразред: Фрушка гора ( манастири), Сремски Карловци, Сремска Каменица 

IVразред: Топола, Опленац, Орашац, Аранђеловац 

Стручни вођа пута – Руководилац одељењског већа 

 

Циљ полудневног и једнодневног излета: 

- непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 

- упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.  

Задациполудневног и једнодневног излета: 

- проучавање објекта и феномена у природи,  

-уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;  

- развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

позитивним социјалним односима, као и схватање значаја  

- После изведеног путовања, стручни вођа пута и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу путовања, после 

чега стручни вођа пута у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених 

услуга.  

-Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. 

- Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе.  

Програм наставе у природи, активности у природи и посета 

-Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда основног образовања и васпитања, у трајању од 7 до 10 дана, 

уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.  

- Наставници  од I до IV разреда су једногласно усвојили могуће дестинације за реализовање наставе у природи: 



- Златибор, Златар, Копаоник, Дивчибаре, Гоч, Тара, Крупањ, Врњачка бања, Луковичка бања, Орашац, Ивањица, Сокобања, Палић, 

Супер – камп, Супер – -распуст. 

Време реализације:мај/јун 

 

Циљ наставе у природи : 

- смењивање редовне наставе, самосталних активности ученика, спортско- рекреативних и културних активности, игре и забаве, 

пасивног и активног одмора; 

-очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;  

-стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота, организовања и коришћења слободног времена;  

Задацинаставе у природи : 

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу; 

 -развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;  

-социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, 

другима, окружењу и културном наслеђу;  

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима.  

- За ученике се, током реализације наставе у природи, организују часови редовне наставе и ваннаставних активности, а за ученике који 

остају организује се редовна настава у школи.  

- По реализованом програму наставе у природи стручни вођа пута подноси писмени извештај Наставничком већу и Савету родитеља 

школе.  

- Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика. 

- Приликом остваривања програма наставе у природи треба што више наставних и ваннаставних активности реализовати у природном 

окружењу – уз смењивање редовне наставе, самосталних активности ученика, спортско- --рекреативних и културних активности, игре 

и забаве, пасивног и активног одмора. 



По повратку са наставе у природи, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес и омогућити ученицима 

да искажу своје утиске и осећања о ономе што су доживели.  

ПОСЕТЕ ПОЗОРИШТУ, БИОСКОПУ, МУЗЕЈУ 

Током школске2022/2023.  године биће реализоване, према плану културних активности, 5посета позоришту,биоскопу,музејима, као 

остваривање васпитно – образовног процеса кроз различите облике активности у наставно – образовном раду и слободним 

активностима .  

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 План СТИО тима сачињен је у складу са Законом о основама образовања и васпитања бр 72/2009, члан 77, и члан 98, Правилника о додатној 

образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику и правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање. 

 

Општи циљ: унапређивање квалитета напредовања ученика и њихово оптимално укључивање у редован образовно-васпитни рад и његово 

напредовање и осамостаљивање у вршњачком колективу, као и сензибилизација родитеља у вези инклузивног образовања 

 

Специфични циљеви 

 

1. Упознавање свих циљних група ( родитеља, ученика и запослених у школи ) са  планом тима за инклузивно образовање 

2. Јачање сарадња СТИО и ЛЗ у вези укључивања у реализацију инклузивног образовања 

3. Унапређивање процеса пружања додатне подршке ученицима којима је подршка потребна 

 

ЗАДАЦИ СТИО  

 

1. Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у школи-доношење инклузивног плана 

2. Организовање активности, координација реализације и евалуација активности плана за инклузивно образовање 



3. Идентификација ученика са потешкоћама у учењу и напредовању, ученика из осетљивих и маргинализованих група и других 

ученика који имају потребу за додатном подршком и надарених ученика 

4. Учествовање у изради педагошког профила 

5. Учествовање у раду педагошког колегијума и информисање о плану активности, као и предлагање ученика којима је потребна 

додатна подршка 

6. Израда, спровођење и евалуација ИОП-а ( вредновање остварености и квалитета плана рада ) 

7. Вођење евиденције о раду тима, и евиденције о ученицима којима се пружа додатна подршка 

8. Пружање стручне помоћи наставницима ( у раду са ученицима, родитељима, кроз интерне едукације или организацију семинара 

) 

9. Пружање подршке родитељима ученика који похађају наставу по инклузивном образовању 

10. Осмишљавање антидискриминационих мера и начина партиципације родитеља у сарадњи са другим тимовима школе 

11. Прикупљање и размена примера добре праксе 

12. Остваривање сарадње са ИРК, другим стручним тимовима и релевантним установама 

 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

Евалуација рада тима за протеклу школску 

годину, евалуација отсварености плана и 

израда извештаја 

СТИО 

Извештавање 

психолог 

Евиденција са 

састанка, извештај, 

извештај  

Јул 

Доношење плана рада СТИО, подела обавеза и 

задужења за текућу школску годину 

СТИО Евиденција са 

састанка, план рада 

Август, 

септембар 

Идентификација ученика којима је потребна 

додатна подршка ( индивидуализација, ИОП-

прилагођени, измењени ) или ученика код којих је 

престала потреба за додатном подршком 

СТИО 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

опсервација, 

непосредан увид,  

педагошки досије 

ученика, посета 

часовима,  

Септембар 

Током године 



Информисање Педагошког колегијума о акционог 

плана СТИО, и ученицима којима је потребна 

додатна подршка или престаје потреба за 

додатном подршком 

ППС Евиденција, 

извештај, ИПП 

Септембар 

Током године 

Информисање Наставничког већа о  плану СТИО за 

текућу школску годину 

ППС Евиденција, извештај Септембар  

Информисање Савета родитеља и ШО о  плану 

СТИО за текућу школску годину 

СТИО Евиденција, извештај Септембар  

Информисање Ђачког парламента о акционом 

плнау СТИО за текућу школску годину 

СТИО Евиденција, извештај Септембар  

Унапређивањеквалитетарадапартиципацијом у 

процесуразвојногпланирања и 

развојушколскихпрограма 

 

СТИО,  Тим за 

развој школског 

програма 

Евиденција са 

састанка, извештај 

Током године 

Иницирање и 

организовањеантидискиминаторнихактивности, 

јачањетолеранције и поштовањеразличитости 

 

 Тим за заштиту, 

Ђачки парламент 

Евиденција са 

састанка, извештај, 

продукти, план 

активности, 

фотографије 

Током године 

Идентификовањеконкретнихпотребашколе-

ученикакојимајепотребнадодатнаподршка 

 

Анализатренутнеситуације, 

идентификовањеученикакојимајепотребнадодат

наподршка ,ученикакојипонављајуразред, 

имајутешкоћа у учењу, 

инвалидитетилипоказујуталенат 

СТИО 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

опсeрвација, 

непосредан увид,  

педагошки досије 

ученика, посета 

часовима,  

Септембар 

Током године 



 Формирање базе податаке: 

-број деце са сметњама у развоју 

-број надарене деце 

-број маргинализоване деце 

-Редовно ажурирање базе 

СТИО, ППС База података, 

евиденција, 

евиденција о 

ученицима 

Септембар, 

Октобар, 

Током године 

Пружањепомоћи и учешће у 

израдипедагошкогпрофилаученика 

СТИО Евиденција, 

извештај, педагошки 

профил 

Током године 

Покретањепредлогазаутврђивањеправана ИОП, 

подношењепредлога и успостављањесарадњеса 

ИРК 

СТИО Евиденција, извештај Током године 

Формирањетимовазапружањедодатнеподршке и 

учешће у изради ИОП-а 

СТИО, Директор Евиденција, извештај Током године 

Праћењепримене ИОП-а, вредновање и измена 

 

СТИО Евиденција, извештај Током године 

Сарадњасародитељима и ЛЗ  

Организовање и 

реализацијазаједничкогсастанкародитеља и 

наставникаповодомрадана ИОП-има 

СТИО, Тим за 

додатну подршку 

Евиденција, извештај Током године 

-Упознавањеродитељасаправилником о 

додатнојподршци 

СТИО Евиденција, извештај Током године 

-Едукацијародитеља-

тематскиродитељскисастанак о 

инклузивномобразовању 

СТИО 

 ППС 

Евиденција, 

извештај, Списак 

Током године 



присутних родитеља, 

фотографије, ППС 

-Иницирањесарадњесаинституцијамаиз ЛЗ, 

заједничкапредавања, разменаискуства 

СТИО Евиденција, извештај Током године 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ЂАЧKИМ 

ПАРЛАМЕНТОМ И ДРУГИМ ТИМОВИМА 

 

Интернаедукацијазапослених о : 

индивидуализацији, ИОП-у сапрописаним и 

измењенимстандардима, 

упућивањенастручнулитературу 

СТИО Фотографије, 

продукти, чланак на 

сајту,Евиденција, 

извештај 

Октобар 

 Сарадња са наставницима при конципирању 

ИОП-а, праћење реализације, евалуација  

 

СТИО, Наставници Евиденције, 

извештаји, 

педагошки досије 

Током године 

 Едукација ученика из редовне популације о 

сузбијању предрасуда о корисницима ИОП 

 

-кроз обавезне изборне предмете 

 

-кроз ваннаставних активности 

 

-путем пројектних школских активности 

 

-реализацијом радионица 

Одељенске 

старешине 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошки досије 

Током године 



 

-кроз ангажовање Ученичког парламента 

Организовањедодатнихедукација у 

сарадњисаспољнимсарадницима ( логопед, 

дефектолог, социјалнирадник, педијатар ) 

СТИО, Спољни 

сарадници 

Фотографије, 

продукти, чланак на 

сајту Евиденција, 

извештај 

Током године 

Одржавањесастанакасадругимшколскимтимовим

а и стручнимвећима 

СТИО, 

Руководиоци 

тимова и стручних 

већа 

Евиденција, извештај Током године 

Заједничкисастанак СТИО садругимтимовима, 

анализастања у школи, дефинисањеприоритета, 

маркирањеслабости 

СТИО, 

Руководиоци 

тимова и стручних 

већа 

Евиденција, извештај Током године 

Заједничкаизраданачинаевалуацијеинклузивного

бразовања 

СТИО 

Тим за 

самовредновање  

Евиденција, 

извештај, 

инструменти 

евалуације 

Током године 

ПРОМОЦИЈА РАДА СТИО  

Прикупљање и разменапримерадобрепраксе СТИО, Одељенске 

старешине 

Примери добре 

праксе, извештаји 

Током године 

Израдапромоматеријала, постављање  и 

израдапостера, 

реализацијаманифестацијананивоушколе и / или 

у сарадњиса ЛЗ 

СТИО 

Остали тимови 

Продукти, 

фотографије, чланак 

на сајту 

Током године 

ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА  



 Истраживање на нивоу школе: индекс инклузивне 

праксе'' 

-припрема и дистрибуирање упитника за 

наставнике, родитеље и ученике 

 

-анализа података, подношење извештаја 

 

-упознавање свих актера са резултатима 

истраживања 

ППС 

Тим за 

самовредновање 

Упитник, 

квантитативно-

квалитативна 

анализа, извештај 

Током године, по 

могућству 

- Анализа рада тима и реализације програма, 

вредновање резултата рада 

 

СТИО Извештаји, 

евиденције 

Децембар 

Јун 

-
Раднапедагошкојдокументацијизаученикекојир
адепо ИОП-у,прикупљање ИОП-а у штампаној и 
електронскојверзији 

/АнализанаписанихИОП-а 

 

-Праћењереализацијепланираних ИОП и 

предлагањемеразауклањањепотешкоћа 

СТИО Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације 

Октобар-

Новембар 

 –Анализананапредовања и 
постигнућаученикакојирадепоИОП-
у,евалуација 

 

-Достављањеизвештаја СТИО 

Одељенске 

старешине, 

Стручна већа 

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације 

Новембар, 

Децембар, 

фебруар, април, 

јун 



-Рад тимова за додатну образовну подршку 

Ученику на креирањуИОП-а: 

 

анализа  постигнућа ученика 

 

ревизија старих ИОП-аили писање нових 

ИОП-а 

 

 

 

СТИО, Тим за 

додатну подршку 

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације 

Децембар, 

Јануар, април, 

јун 

-АнализанапредовањаученикакојирадепоИОП-
уи разменауспешнихстратегија,метода и 
техникарада 

-
Одељенскестаре
шине, 

Предметнинастав

ници, СТИО 

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације 

Новембар, март, 

мај 

-Писањеизвештајаза ИРК и 
достављањеизвештаја 

Наставници, 
СТИО 

Извештаји Јануар, Мај-јун 

Анализарадатима, 
анализаоствареностиакционогплана и 
предлозизадаљирад 

СТИО Евалуација, извештај, 

евиденција 

Јун, јул 

 

Координатор тима: 

Катерина Стаменковић 

Чланови тима: 

Данка Спасовски-психолог  



Маријана Марковић-дефектолог 

Добрила Марковић-учитељ 

Јелена Ранковић-учитељ 

Татјана Радовић-учитељ 

Александра Костов Дојчиновић-професор српског језика и књижевности 

Марија Милићевић-професор енглеског језика 

Деја Телесковић Петковић-професор историје 

 

Програм професионалне оријентације 
 

Основни задатак професионалне оријентације је упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних особина ученика, 

упознавање ученика са разним занимањима и формирање правилних ставова према раду и радним односима. 

Школа у саради са установама за професионалну оријентацију, помаже родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње 

школе и занимања, према склоностима и способностима ученика. 

Овај програм обухвата задатке у областима: идентификовања, подстицања, праћења, усмеравања, испитивања професионалних 

интересовања ученика, као и помоћ приликом опредељивања ученика. Ученику се омогућава да стиче знања и искуства о себи и свету 

рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће занимање. Пружање помоћи у ПО прођирује се 

на носиоце васпитно образовног радаи обухвата популацију ученика од 7. до 8. разеда. 

Активности стручних сарадника, наставника и ученика, одвијаће у следећем: 

 Упознавање ученика са подручјима рада, образовним профилима и карактеристикама средњег образовања; 

 Стицање радних навика и рационализација процеса учења; 

 Оспособљавање ученика за самостално одлучивање и избор школе; 

 Кутак за професионалну оријентацију; 

 Праћење реализацијеПрограма проф.оријентације; 

 Тестирање ученика 8.разреда у Националној служби за запошљавање; 



 Сарадња одељенских старешина са родитељима, у смислу помоћи за адекватну одлуку о избору занимања; 

 Представљање средњих школа и образовних профила; 

 Сарадња са лекарима Дома здравља Палилула, ради пружања помоћи ученицима са здравственим проблемима; 

 Информисање родитеља о условима уписа у средњу школу; 

 Индивидуални и саветодавни рад са ученицима 8. разреда којима је неопходна помоћ у доношењу коначне одлуке о упису; 

 Сарадња са Градском уписном комисијом на упису  ученика за које је потребна посебна процедура; 

 

 

 

Основни носиоци задатака професионалне оријентације у школи су : психолог, одељенске старешине, предметни наставници и 

наставници разредне наставе. Задаци ПО остварују се кроз све облике образовно васпитног рада који се организује у школи, у 

оквиру редивног наставног процеса, додатне наставе, изборних и факултативних програма, слободних активности и одељенски 

заједница. 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Активности Временски оквир Носиоци 

реализације 

7. РАЗРЕД 

 Анкета о будућем занимању 

 Детаљно информисање ученика о подручјима рада, 

образовним профилима и занимањима 

 „ Постигнимо успех да бисмо се уписали у жељену 

школу“ 

 Реализације Програма професионалне оријентације 

на часу ОС 

 Представљање програма Професионалне 

оријентације за основну школу кроз радионице: 

 „У очима других“  

 „Мој тип учења“ 

 Размишљам о будућем занимању 

 Осврт на резултате информисања 

 Моја средња школа 

 Евалуација програма ПО за 7. разред 

XI, XII 

 

III 

 

 

 

Током године 

 

X 

 

XII 

I 

II 

IV 

III 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске 

старешине 



V 

8. РАЗРЕД   

 Анкета о будућем занимању  

 Издвајање ученика 8. разреда за саветовање у 

центру за ПО (ученици са здравственим сметњама 

и неопредељени ученици) 

 Испитивање професионалних интересовања 

ученика, тестови ТПИ 

 У складу са интересовањима ученика следи групно 

и индивидуално саверовање, информисање о 

одговарајућим струкама и занимањима, условима 

уписа у средњу школу 

 Реализација програма ПО на часу ОС 

 Представњање програма ПО за основну школу кроз 

радионице: 

 У свету интересовања 

 Самоспознаја 

 Образовни профили у средњим школама 

 Моје будуће занимање 

 Захтеви занимања- одговарајуће способности и 

контраиндокације 

 Критеријум за избор школе 

 Избор занимања и приходи 

 Моја одлука о школи и занимању 

IX 

II 

III 

 

 

 

 

IV V 

 

 

Током године 

X 

 

XI 

XII 

II 

 

III 

III 

 

IV 

V 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Одељенски 

старешина 

 

Програм здравствене и социјалне заштите 

    Будући да је циљ образовно-васпитног рада развијање свестране личности оспособљење да брине за сопствено здравље, здравље своје 

породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, школа ће у оквиру одговарајућих предмета и других садржаја овом виду 

васпитања посветити потребну пажњу. 



    Основна здравствена заштита наших ученика се остварује у Дому здравља Карабурма. Сарадња са педијатријском службом ће се 

одвијати кроз вршење редовних систематских прегледа, вакцинације и кроз предавања која ће реализовати школски лекар или спољни 

сарадник. Стручни органи наше школе ће пратити и анализирати податке о здравственом стању ученика и на основу тога предузимати 

кораке превенције и корекције. 

    Према посебним програмима реализоваће се едукацијом ученика и родитеља у овој области. Програми су конципирани на два нивоа: 

за ученике млађих разреда и ученике старијих разреда. Планира се и сарадња са заводом за болести зависности у циљу едуковања 

ученика, наставника и родитеља у борби против болести зависности. 

    Програм који смо конципирали представља јединствену васпитно-образовну област чији се задаци не могу остваривати у оквиру само 

једног предмета или активности. Успешном остваривању овог програма допринеће и активно укључивање ученика и родитеља у избор 

тема и активности. 

Млађи разреди  

САДРЖАЈ РАДА: 

СЕПТЕМБАР 

Лична хигијена, Болести прљавих руку - панои и разговор - I и II разред (учитељи) 

ОКТОБАР 

Правилно држање тела - разговор - I и II разред (наставници физичког васпитања, учитељи) 

НОВЕМБАР 

Правилна исхрана - предавање - ученици од I - IV разреда (учитељи, лекар) 

ДЕЦЕМБАР 

Правилна исхрана - пано - ученици од I - IV разреда (родитељи, учитељи) 

ФЕБРУАР 

Спречавање капљичних инфекција (предавање) - III разред (биолог, лекар) 

МАРТ 



Хигијена уста зуба - разговор - ученици од I - IV разреда (учитељи, зубар) 

АПРИЛ 

Вакцинација - шта је то предавање - III, IV разред (лекар, учитељи) 

МАЈ 

Хигијена становања (разговор) - ученици од I - IV разреда (учитељи) 

Предвиђено време реализаације ће се мењати у зависности од редоследа наставних тема у настави познавања природе, свет око нас, 

плана рада одељењске заједнице, обавезе школског лекара и спољних сарадника. 

 

 

Старији разреди  

САДРЖАЈ РАДА: 

Организовање часова корективне гимнастике у оквиру спотских активноти са циљном групом – 5.-8. разреда (наставници физичког 

васпитања, одељењске старешине) 

НОВЕМБАР 

Предавање: Болести зависти - 5.-8. разреда (спољни сарадник, педагог) 

ДЕЦЕМБАР 

СИДА - предавање - 5.-8. разреда (спољни сарадник,биолог,одељенски старешина) 

ФЕБРУАР 

Разговор: Одмор и рекреација-5.-8. разреда (наставници ,одељенске старешине) 

АПРИЛ 

Разговор: Карактеристике пубертета- 5.-7. разреда (наставници одељенске старешине ) 



МАЈ 

Пано: Здравље највеће богаство-5.-8. разреда (ученици,одељенски старешина.,биолог ) 

Пројектовани програм рада у старијим разредима допуњаваће се у зависности од нових интересовања ученика и родитеља, а време 

реализације ће пратити месечно планирање. 

  



  



13. Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

Садржаји програма 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Сарадња са друштвеним 

делатностима 

Консултативни 

разговори у вези 

израде 

финансијског 

плана, Помоћ при 

спровођењу  

јавних набавки,  

Успешна израда финансијског 

плана уз сагледавање реалних 

могућности локалне самоуправе, 

Поштовање прописа у области 

финансијског пословања 

Сарадња са МУП-ом 

Организација 

трибина, 

предавања, 

контролни 

прегледи возила 

приликом одласка 

на екскурзије, 

излете и школе у 

природи 

Утицати на повећање свести о 

безбедности у саобраћају,  

Сарадња са месном  

заједницом 

Заједничке акције 

озелењавања, 

уклањања 

графита, чишћење 

околине школе, 

..... 

Учешће у акцијама месне заједнице, 

подизање свести о важноси чистоће  



Сарадња са градском 

управом 

Културне  и 

спортске 

активностима  

локалне управе 

Учешће у културним,  спортским и 

другим  активностима  локалне 

управе 

 

 

  ПРОГРАМ  РАДА библиотеке и библиотекара 

 

ЦИЉ 

 
Реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима, школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 

доприносиће остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи. 

Програмом рада школски библиотекар обухватиће задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске 

послове из домена културних и уметничких аспеката образовања. 

Подстицаће промовисање читања и самосталност ученика у учењу. 

Даваће свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике. 

Оствариваће сарадњу и заједнички планирати активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе.  

У расположивим оквирима, обезбеђиваће електронске изворе и приступ ка њима, како би ученици овладали вештинама налажења и 

критичког процењивања датих информација и усвајали навику перманентног учења током читавог живота. 

  

ЗАДАЦИ 

  
Развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника. 

Развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација. 

Стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу. 

Мотивисање за учење и подстицање на оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота. 



Сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима. 

Праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-

социјалном и сваком другом професионалном развоју. 

Пружањање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у 

учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама. 

Стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање 

индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика. 

Обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, 

анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија. 

Припремање и реализовање библиотечког програма (по потреби) намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима. 

Обрада, инвентарисање, сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови (и аутоматизација 

стручних послова ако се стекну услови). 

Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима. 

      Заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија фонда. 
Образовна постигнућа по областима  

У области рада школског библиотекара 

Библиотека и читање:  

1. Лоцира школску библиотеку, познаје школског библиотекара и учествује у активностима у библиотеци  

2. Зна да школска библиотека има различите материјале и књиге у штампаном и електронском облику који могу да се позајме и разуме 

важност и правилно чување тог материјала  

3. Разуме да су различите врсте књига смештене у различитим деловима библиотеке, зна да пронађе сликовницу или књигу за час  

4. Разуме функцију библиотеке, препознаје различите типове библиотека и користи библиотеку за личне потребе и проналажење 

информација потребних за школу  

5. Слуша и чита текстове потребне за школу и из задовољства, уме да одреди заплет, ликове, време, место и идеју приче, говори о 

омиљеним књигама и писцима, разликује чињеницу од измишљене приче, има културу комуникације  

6. Упознат је са концептом систематског распореда (по тематским областима); разуме да су књиге из области књижевности постављене 

по алфабетском реду презимена аутора и уме да пронађе потребну књигу; разликује основне књижевне жанрове и одређује основне 

елементе, тему, ликове, заплет, време, место...  



7. Разуме да су књиге смештене према систему Универзалне децималне класификације (систематски распоред) и уме да користи тај 

систем да би пронашао књигу  

8. Чита различиту литературу (књижевност и научна литература) у различитим облицима, потребну за школу и из задовољства и забаве,  

Уме да подели своје мишљење о прочитаном делу са другима, уме да формулише своје мишљење, јавно га искаже и да учествује у 

расправи  

Бира литературу по жанру на основу потреба и личног задовољства; разуме идеју писца, разговара о делу, саставља приказ књиге, разуме 

појам књижевне критике  

9. Разуме појам писмености и разликује појмове читалачка писменост, математичка и научна писменост, као и информатичка, 

информациона и медијска писменост,  

10. Разуме важност писмености, нарочито читалачке писмености која је услов успешног учења и образовања 

 

 
Информациона писменост:  

 

1. Разуме да на питања може да се одговори проналажењем информација, Разуме шта је информација и зна да је пронађе уз помоћ 

библиотекара  

2. Разуме прикупљене информације, пореди нове идеје са оним што је већ знао, ствара нову информацију и презентује је на различите 

начине (говори, пише, црта...)  

3. Доприноси раду на пројекту у групи и одељењу, тумачи пронађене информације и ствара нове  

4. Разуме да је погрешно преписивати од неког аутра или друга у одељењу и то представити као свој рад  

5. Одређује кључне речи потребне за истраживачки рад уз помоћ библиотекара/наставника  

6. Прикупља информације и проналази одговор на питање користећи различите изворе информација, штампане, електронске, људске 

изворе... 

7. Прави белешке о прикупљеним информацијама и изводи закључке, прави листу коришћених извора  

8. У истраживачком процесу одлучује која је информација потребна, налази штампане и електронске изворе, проверава изворе, вреднује 

и етички користи информације  

9. Комбинује информације, закључује, ствара ново знање, презентује закључке на различите начине  

10. Формира став и користи податке да га поткрепи, цитира све коришћене изворе по моделу који даје библиотекар/наставник, разуме 

појмове плагирање и парафразирање  

Социјалне вештине - сарадња са вршњацима и толеранција:  

1. Сарађује са вршњацима, користи технологију у комуникацији са њима ради решавања задатка/проблема, разговара о својим идејама, 

уме да формулише своје мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи и показује толеранцију за другачије ставове  

2. Схвата право да изрази своје мишљење на одговарајући начин, чак и кад је другачије од других, уме да формулише своје мишљење и 

да учествује у расправи  

3. Сарађује са вршњацима у изради пројекта и презентацији кроз различите медије, уме да се обраћа публици и јасно изнесе ставове и 

идеје, има изграђену културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушање и поштовање туђег мишљења) 

 

Информатичка писменост  



1. Примењује основне интернет претраживаче за тражење информација  

2. Прихвата процедуре важне за сигурност на Интернету, посебно важност чувања личних података  

3. Користи Интернет одговорно и ефикасно, поштује процедуре сигурности, Користи различите медије и онлајн апликације за уметничко 

и лично исказивање. 

 
ОБЛАСТИ  РАДА 

 

ПЛАНИРАЊЕ 

Сарадници:   наставници, стручни сарадници, ученици 

 

Планирању претходи анализа: планова за прошлу годину и реализације; сугестија, предлога и осталих, анкетирањем наставника и 

ученика прикупљених, података; радних могућности и услова; списка сигурних и могућих сарадника и Годишњег програма рада школе.  

 

Планирање  -  годишње, месечно:  

Годишњи план рада библиотекара 

Годишњи план активности библиотечке секције 

Месечни планови рада библиотеке и библиотекара 

Месечни планови секције 

Планови и писане припреме за часове 

План развоја школске библиотеке и  набавке библиотечке грађе 

План стручног усавршавања 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе, 

Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе, кад се створе услови 

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски 

и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.), 

Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада, 

Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем  критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности. 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 



Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно - васпитног рада,  

Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација,  

Организовање часова библиотекарства, обраде лектире и наставних области језика, грађанског васпитања и  осталих наставних области  

Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко - сарадничког дела школске 

библиотеке, 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским 

изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и 

часописа. 

 

  

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Сарадници:  наставници, одељењске старешине, ученици чланови секције, писци 

   
Свакодневни систематски  рад  на  оспособљавању  ученика да користе  књиге и  самостално  траже   и    налазе     потребне    изворе    информација.   

У   сарадњи   са   учитељима   и  наставницима  српског  језика, на часовима, библиотекар ученике упознаје  са организацијом и радом библиотеке, 

мрежом библиотека, расположивим изворима знања, методологијом проучавања и коришћења извора, методама и техникама учења у библиотеци 

и помаже им да се усмено и писмено изражавају.  

Кроз осмогодишњи циклус, остварујући часове у библиотеци и кроз свакодневне узрасту и потребама и жељама примерене активности 

библиотекар:  

Припрема ученике за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње, 

Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и интересовањем,  

Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима, 

Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме, 

Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања, 

Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, 

енциклопедија, речника) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење, 

Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да 

узимају учешћа у њеним културно - просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама  



Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности, 

Посвећује посебну пажњу избору књига за све узрасте, труди се да упозна своје ученике, да прати њихове потребе, навике и утиче на 

стварање и  неговање читалачке културе – читање ради задовољства као трајна потреба. Бира методе и облике рада интересантне 

ученицима, настоји да радо долазе и често бораве у  библиотеци. Осмишљава занимљиве начине да уче играјући се. Укључује писце и 

чланове секције у остваривање часова обраде лектире у млађим разредима.  

 
Први разред 

 

Упознавање са библиотеком (први сусрет са библиотеком – септембар); 

Појединачни, групни или колективни упис (септембар, октобар, новембар, децембар) – нове читалачке звезде 

Поступно  указивање  на  значај  и  вредност  књиге  (часови библиотекарства); 

Развијање   потреба  за  културним  односом      према     књизи  (хигијенски захтеви при читању, правила о изнајмљивању,  коришчењу и враћању 

књиге) – свакодневно, на часовима посебно; 

Упознавање са смештајем грађе за овај узраст – 1. час                     

Информисање о основним пословима библиотекара – 2. час 

Изложбе књига, разговори, дружења, представљање прочитане књиге (цртежом, сценском игром, речима), читање са првацима и за 

прваке у читаоници и у целодневном боравку  (на часовима, кроз активности секције, културне активности и свакодневни рад у 

читаоници);  

Свечано постављање нових читалачких  звезда на наше читалачко небо у библиотеци ( седмично на састанцима секције) 

 

 

 

Други разред 

Даљи рад на указивању на вредности књиге и читања (кроз све активности); 

Изграђивање код ученика навика да се културно односе према књизи  (свакодневно, на часовима наглашено); 



Упознавање распореда у школској библиотеци и оспособљавање ученика да сами бирају књижну и некњижну грађу (свакодневно, на 

часовима посебно); 

Указивање на основне поступке при читању (часови, читаоница); 

Уочавање основних разлика међу занимањима : библиотекар, медијатекар, књижничар, књижар, писац (часови, сусрети са писцима); 

Упознавање са штампом за децу овог узраста (часови, изложбе, дружења); 

Популарисање књига кроз дружења, разговоре, игре, такмичења и укључивање ученика у рад секције (брига о књигама, изложба 

прочитаних књига). 

Трећи разред                    

Упознавање с књижним и некњижним фондом за овај узраст (на часовима, изложбама, књижевним сусретима); 

Оспособљавање корисника за самостално налажење и коришћење грађе (свакодневно, на часовима посебно); 

Упознавање с  енциклопедијама за  децу  и упућивање  ученика  да  их  користе      (на часовима);    

Информисање  о  листовима  и  часописима  за  децу (часови, изложбе, дружења); 

Упознавање  са особеностима занимања: издавач, аутор, илустратор  и  уочавање сличности и разлика међу  њиховим  пословима (часови, 

сусрети, радионице);                                          

Тумачење  правилника  о  раду  школске  библиотеке (часови, секција);               

Организовање  разговора  о  књигама, игара  и  такмичења (активности секције, часови, културне активности);                 

Четврти  разред 

Даљи  рад  на  формирању  позитивних  ставова  према књизи и читању (свакодневно, на часовима посебно); 

Утврђивање  изграђених  навика коришћења школске  библиотеке и предузимање  мера за  њихово даље  дограђивање  или  кориговање 

(свакодневно, на часовима наглашено);                                  

Упућивање  ученика  у коришћење енциклопедија, лексикона, речника и других  приручника (на часовима, зависно од потреба и 

интересовања);                        

Указивање  на најосновније карактеристике  и разлике значења  појмова: садржај  и регистар  књиге и упознавање с њиховим  функцијама 

(на часовима);                                                   

Организовање самосталног и групног рада у библиотеци (зависно од потреба и интересовања); 

Утврђивање броја ученика уписаних у библиотеку, активних читалаца, чланова „мале“секције (на часовима, састанцима секције); 



Заједнички рад са учитељима на подстицању ученичких потреба да користе  различите изворе информација и развијању потреба за 

читањем (на часовима, изложбама, дружењима, сусретима); 

Организовање такмичења и игара сналажења у библиотеци, разговора о прочитаним књигама, паноа са ученичким доживљајем књиге и 

библиотеке, анкета са предлозима и жељама (различите активности секције током целе године, на часовима, културне активности). 

 

Пети    разред                

Упућивање  ученика  да  разликују послове које  обавља: аутор  књиге, састављач, издавач, уредник (часови, радионице, сусрети са 

писцима и издавачима);                     

Упознавање  ученика с појмовима: стручна  књига, приручник, издање, година издања (часови);                   

Упознавање с азбучним  каталогом и каталошким  листићима и обучавање  за рад с њима (часови);                             

Извођење разних вежби, програма и такмичења у вези с читањем и коришћењем књижне и некњижне  грађе (активности секције, часови);             

Даљи рад на развијању читалачке културе и подстицање потребе за коришћењем  разних извора информација (часови, секција, 

радионице, сусрети, изложбе, дружења);  

Развијање критичког односа према информацијама упоређивањем извора       

Организовање  групног и индивидуалног  рада у школској библиотеци (зависно од потреба и интересовања); 

Укључивање заинтересованих ученика у све послове библиотекара, рад са млађим члановима секције и читаоцима (свакодневно).  

Шести  разред                               

Објашњење  појмова: садржај, предговор, поговор (часови);      

Упознавање са стручним каталогом  и његовим  коришћењем (часови);                                                                 

Даљи рад на изграђивању  навика за коришћење разних  приручника  и приручне  литературе (часови, стално);                                 

Оспособљавање  ученика у тражењу и налажењу књижне и некњижне грађе помоћу каталога (зависно од потребе и интересовања); 

Организовање  самосталног  рада у школској  библиотеци (индивидуалног  и групног) - стално;                      

Пружање помоћи  обдареним  ученицима у тражењу потребних  извора   информација - стално.                                        

Седми   разред                                                 

Упознавање с књижним  и  некњижним  фондом за  овај  узраст (часови, изложбе, сусрети, дружења, разговори);                                                                  



Упознавање  с универзалном  децималном  класификацијом и  сигнатуром (часови);                                                                          

Давање  потпунијих  информација  о  занимањима  везаним  за  библиотечку делатност (часови, секција, културне и јавне активности);  

Упућивање ученика да  пишу  приказе  књига и других  публикација (часови, секције);                                                          

Припремање  и организовање  разних програма и такмичења  у коришћењу, тражењу и  налажењу  информација  помоћу  каталога 

(часови, секција); 

Организовање дружења с писцима, разговора о књигама, посета Сајму књига, издавачким кућама и изложбама с циљем да се подстиче 

читалачка радозналост 

(током целе године). 

Осми разред                                              

Упућивање ученика у израду извода и библиографија (часови, по потреби); 

Набављање информативних материјала који се односе на упис ученика у средње школе (по потреби у сарадњи са осталим сарадницима); 

Утврђивање, систематизовање и проверавање знања, умења и навика ученика да самостално траже, налазе и користе књижну и некњижну 

грађу (часови, секција, игре сналажења у библиотеци); 

Истраживања заинтересованости ученика за читање, узрока незаинтересованости (анкете и анализе), укључивање ученика у акције 

сакупљања књига, организовање сусрета са личностима из јавног и културног живота и активности везане за дане књиге и Сајам књига 

(часови, секција, културне и јавне активности); 

Помоћ у тражењу извора и података за реферате (по потреби); 

Укључивање ученика у писање приказа књига, жирије за избор најуспешнијих стваралаца, акције и анкете (током целе године кроз 

активности секција и културне активности). 

 

 

Све планиране активности оствариваће се у складу са распоредом часова, плановима и програмима предметних наставника и 

одељењских старешина, односно у складу са околностима у којима се одвија наставни процес. 

Радиће са  ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских пројеката. 

У читаоници ће се свакодневно, у оквиру активности секције, организовати нека активност (за ученике из боравка, ученике који не 

похађају наставу , за  оне који су навикли да у библиотеци бораве у слободно време) - читање, сценске и језичке игре, квиз Погоди ко је, 



препознај шта је, реци какав је (народне мудролије), Дружимо се с писцима, Разговарамо о књигама, Читалачки излог, Разрешавамо 

недоумице (језичке, стилске, правописне), Радионица лепих речи… Читаонички простора је прилагодљив и може да прими 30 ученика.  

Табелограм седмичних активности истицаће се на вратима библиотеке. 

 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања 

читалачких и других навика ученика и формирању личних и породичних библиотека (по потреби), 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

  

Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке,  

Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке 

и педагошко-психолошке литературе,  

Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и креативни однос ученика приликом 

коришћења извора,  

Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих 

облика зависности,  

Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници, 

Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и 

завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: „Месец књиге”, 

„Светски дан књиге”, „Дечија недеља”, „Дан писмености”, „Дан матерњег језика”, Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара 

и др.), 

Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
Рад у школским тимовима на изради годишњег плана школе и школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне 

наставе,  

Рад у тручним тимовима у складу са решењем директора, 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда. 

 



САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и 

Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке позајмице, 

Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе, 

Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, 

филмским и позоришним кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и 

слободним  временом омладине и другим образовним установама), 

Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији. 

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с наставним предметима и стручно-

методичким образовањем и усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова, 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године, 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари. 

 

 

 

Библиотекарка 

Марина Новаковић Дукић 

  



14. Програм сарадње са породицом 

 

Садржаји програма Активности наставника  
Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Помоћ родитељима у 

остваривању васпите функције 

породице 

 

Предавања , индивидуални 

разговори, разговори у сарадњи 

са стручним сарадницима  

Родитељски сатанци,групни 

разговори, индивидуални 

контакти, Дан пријема 

родитеља,Обезбеђивање и 

упућивање родитеља на 

литературу 

Ојачати породицу, указати на 

важност правилног функционисања 

породице; Успоставити добру 

сарадњу ради  јединственог  

деловања на васпитање и образовање 

деце 

Укључивање родитеља у 

живот и рад школе и њихово 

ангажовање у активностима од 

значаја за школу 

 

Анимира родитеље, подстиче 

их, извештава  

Заједничка израда кодекса 

понашања, израда процедура 

реаговања у случајевима 

вршњачког или било ког 

другог злостављања и 

малтретирања, сардња на 

писању пројеката за 

унапређење материјално 

техничких услова 

рада,учешће у културној и 

јавној делатности школе 

организујући спортске 

Узејамно повезивање и деловање 

школе и породице као услов за 

успешно остваривање  циљева  

васпитања и образовања деце   

Сарадња са родитељима на 

пољу ПО 

Оргаизује посете предузећима, 

сарађује са средњим школама, 

извештава родитеље,... 

Организовати трибине, 

заједничке посете СШ, 

предузећима која могу да 

приме ученике 

Утицати  на правилан  избор 

занимања 

 



Сарадња са родитељима ће се одвијати на следећи начин:  

путем родитељских одељенских састанака, даном ''отворених врата'', кроз рад Савета родитеља школе, а у неким приликама и посетом 

дому ученика и њихових родитеља, састанке са групом родитеља, кроз индивидуалне контакте и разговоре. 

 

САРАДЊА У ДАНЕ ''ОТВОРЕНИХ ВРАТА''-ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ 

 

Одељенске старешине и сви други наставници у дане ''отворених врата'', биће у школи и по потреби са родитељима разговарати о свим, 

у датом моменту актуелним питањима учења и владања ученика. 

Овај вид сарадње одвијаће се према посебно утврђеном распореду 

 РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 

  Родитељски састанци обавезно ће се одржавати у месецима: 

 

1. родитељски састанак                      септембар    

2. родитељски састанак                      новембар    

      3. родитељски састанак                      јануар          

      4. родитељски састанак                      април           

      5. родитељски састанак                      јуни             

     Назначени термини не значе да се по потреби родитељски састанци не могу одржавати чешће и у друго време. 

    Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно старатељимљ ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале 

активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 



    Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи 

могу да присуствују образовно-васпитном раду и учествују у активностима и организацију „дана отворених врата” сваког месеца када 

родитељи могу да разговараjу са наставницима о напредовању ученика. 

    Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта,   организује    анкетирање   родитеља,    

односно   старатеља,   у   погледу   њиховог задовољства програмом  сарадње  са  породицом  и у  погледу  њихових  сугестија за  наредно 

полугодиште. Планирани облици сарадње: 

• Индивидуални   и   групни   разговори   са   родитељима,   односно   старатељи   ради   међусобног информисања о здрављу 

ученика, психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика,   као   и  наставним   и  ваннаставним  активностима,   

условима  у   породици,   школи  и друштвеној средини 

• Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице 

• Организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном 

раду 

• Организовање анкетирања родитеља, односно старатеља на крају сваког полугодишта 

• Рад Савета родитеља 

Савет родитеља чине представници родитеља сваког одељења (председник). 

    Поред представника родитеља одељења у раду Савета учествују директор школе, педагог и два наставника из одељењског већа млађих 

и старијих разреда. Савет родитеља сазива и његовим радом руководи председник Савета. 

    Избор председника обавља се јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Савета, на првој седници конституисања 

Савета, када се бира и заменик. 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и вредновање рада школе 

За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се води стандардна и Законом одређена педагошка 

документација: 

 Дневник васпитно-образовног рада 

 Дневник осталих облика образовно- васпитног рада у основној школи 

 Дневник образовно- васпитног рада у продуженом боравку у основној школи 



 Матична књига 

 Прописана евиденција о полагању испита-записник о поправним и разредним испитима и о издатим сведочанствима 

    Непрописана документација: 

 Припрема наставника за рад 

 Евиденција о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника 

 Евиденција о раду Наставничког већа 

 Евиденција о раду одељенских већа 

 Евиденција о раду слободних активности 

 Евиденција о дежурству у школи 

 Евиденција о раду стручних актива у школи  

 Евиденција о раду Школског одбора и Савета родитеља школе 

 Евиденција о посети часовима 

 Тестови знања (стандардизовани и они које су израдили наставници) 

 Евиденција о раду одељенских заједница и одељенских старешина 

 Дневник рада стручних сарадника 

 Годишњи и оперативни планови рада наставника и стручних сарадника 

 

На основу наведене педагошке документације врши се анализа реализације Годишњег програма рада школе. 

Врсте активности: 

Анализа реализације редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности увидом у документацију 

Анализа реализације рада одељенских већа, Стручних актива и ученичких организација на основу евиденције о раду 

Анализа реализације васпитних задатака на основу спроведених анкета и упитника 

Анализа стручног усавршавања наставника, коришћење стручне литературе и увођење иновација 

Анализа реализације наставних програма увидом у документацију и посетом часова. 

Анализа сарадње са родитељима увидом у документацију 

Анализа реализације екскурзија и излета на основу писаних извештаја реализатора 

Анализа континуираности и критеријума оцењивања-према програму унапређења наставе 



Анализа рада одељенских заједница 

Анализа оптерећености ученика часовима непосредног рада 

Ове анализе врши педагог школе у сарадњи са директором и наставницима.  

  Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

Кроз часове редовне наставе у обавезним и изборним предметима, часове допунске наставе и кроз остале облике образовно - васпитног 

рада садржаји наставног програма биће реализовани: 

 Индивидуализацијом наставних активности и прилагођавањем наставних метода и техника; 

 Подстицањем свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

 Одабиром одговарајућих савремених наставних средстава, приручне литературе, дечије штампе и непосредног окружења; 

 Поступношћу  и селективношћу градива у складу са узрастом ученика; 

 Кроз практичност и применљивост знања и његово прелажење у умења и навике; 

 Увођењем корективно- педагошког рада са ученицима смањених физичких способности; 

 Поштовањем експлиците и имплиците циљева програма који утичу на развој ученика, паралелно изграђујући њихове 

интелектуалне способности, практичне вештине, ставове и вредности; 

 Слободним креирањем наставног процеса; 

 Укључивањем стручних сарадника; 

 Понудом  друштвених, техничких, културних, спортских  и културних активности у делу школског програма; 

 Укључиваљем родитеља као потенцијалних учесника у реализцији програма и представника локалне заједнице у циљу решавања 

заједничких потреба 

 Увођењем општих и посебних стандарда знања; 

Процењивањем напредовања и вредновањем стеченог знања ученика. 

 


