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 I  УВОД      И      ПОЛАЗНЕ      ОСНОВЕ  

 

Годишњи план рада је документ којим се утврђује време, место, начин и носиоци 

остваривања програма образовања и васпитања. 

Кроз Годишњи план рада учињен је покушај да се максимално разраде и конкретизују 

васпитно-образовни задаци и исходи. Колико ће се у остваривању планираног успети,  не 

зависи само од квалитета Годишњег плана, већ и од тога колико ће се за реализацију 

задатака запослени у школи ангажовати и какву подршку и помоћ ће имати од локалне 

самоуправе  и родитеља ученика . Школа ће настојати да обезбеди висок степен 

одговорности и професионалности у извршавању постављених задатака и циљева.  

               

  II                      УСЛОВИ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  

                       ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ   РАДА ШКОЛЕ 

 

1. Материјално       технички      услови    

 Школа ради , поседује 22 учионице, 2 кабинета специјализована за наставу  

информатике и рачунарства , 2 кабинета за ТИТ ( техника и технологија ), 1  фискултурну 

салу, 1 свечану салу,  1 просторију за библиотеку и читаоницу , 2 просторије за намену 

школске кухиње, 1 просторију за дневни боравак, све смештено у једној згради укупне 

површине 4746 м2 . Школа располаже са солидним фондом наставних средстава, потребно 

је стално улагати напоре како би се та средства допунила и осавременила. 

О томе шта је све учињено на обезбеђивању материјално техничких услова за рад школе 

детаљно је изнето у Извештају о раду школе за шк.2021/22. годину. 

ПЛАН  ИЗДАВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

У школској 2022./23. години издаје се у закуп следећи школски простор: 

1. Свечана сала површине 150 м2 

2. Фискултурна сала, површине 300м2 

3. Просторије смештене у холу школе  

4. Учионице 

  

2. Кадровска   структура 
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 У школи ради 58 наставника , од тога 52 има високу стручну спрему, 6 вишу 

стручну спрему. Сви наставници у школи имају задужења, са 24 часa непосрседног рада са 

ученицима,  изузев  наставника који раде са одређеним процентом према потребама 

школе. Школа има библиотекара школе, психолога школе, педагога школе и педагошког 

асистента (три стручна сарадника са високом стручном спремом ). 

 Здравствено стање запослених је задовољавајуће.   

3. Услови  средине   у   којој  школа   ради 

 Школа се налази у насељу Железник. Капацитет школе задовољава број уписаних 

одељења. Такође  постоји адекватан простор за четири групе продуженог боравка. 

Социјално економска структура родитеља и ученика је хетерогена што у одређеним 

случајевима школи представља тешкоћу.  

Школу похађа један број ученика из дефицијентних породица као и ученици чије су 

стамбене прилике неповољне. 

У школској  2022/23. поред школске зграде користићемо и друге објекте у средини која 

окружује школу: Спортски центар "Кошутњак", Биоскоп "Рода ", Библиотека "Лаза 

Костић", Културни центар « Чукарица», Пионирски град и друге објекте и установе. 

4.          Подела    часова 

Српски језик:  

Тамара Станковић: 5-1, 5-4, 7-1, 7-2, 7-4 

Сузана Лештанин: 6-1, 6-2, 6-3, 8-3, 8-5  

Невена Антић: 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-4 

Невена Ђукић: 5-2, 5-3, 5-5, 7-3 

Енглески језик : 

Јасенка Трајковић:2-1,2-2,2-4,3-1,3-2,3-3,3-4,1-1,1-2,1-3 

Марија Васовић: 2-2 ,2-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5 

Наташа Зубић: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5  

Марија Павловић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5, 7-1,7-2,7-3,7-4 

Ликовна култура: 

Биљана Мицковић Миловановић:5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-1, 7-2, 7-3, 

7-4,  

8-1, 8-2, 8-3, 8-4. 8-5 
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Музичка култура  

Јармила Стевановић:  5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,  

8-1, 8-2, 8-3, 8-4. 8-5 

Историја  

Рада Димитријевић: 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5, 8-1,8-2, 8-3, 8-4, 8-5  

Марина Стефановић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5, 7-1,7-2,7-3,7-4 

Географија: 

Снежана Калац: 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5, 8-1,8-2, 8-3, 8-4, 8-5 

Наташа Љубеновић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5, 7-1,7-2,7-3,7-4 

Биологија: 

Беба Угреновић: 5-1, 5-2, 5-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 

Весна Срећковић: 5-3, 5-4, 7-1,7-2,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3,8-4,8-5 

Биљана Ковачић: 6-1 

Математика: 

Горан Јелић: 6-1, 6-2 

Драгана Пешић Крстић: 6-4, 6-5, 8-1, 8-3, 8-4 

Надица Саменковић: 5-2,5-3,5-5, 7-1 

Јелена Павловић: 6-3, 8-2, 8-5 

Славица Вићентић: 5-1, 5-4, 7-2,7-3,7-4 

Физика:  

Саша Пеневски: 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5  

Тања Милованов Миленковић: 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5  

Хемија: 

Беба Угреновић: 7-1, 7-2,7-3,7-4 

Биљана Ковачић:8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5  

Информатика: 

Саша Пеневски: 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4  

Надица Стаменковић :5-1, 5-2, 5-3, 5-5,  7-1, 7-2, 7-3, 7-4  

Горан Јелић 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5  
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Јелена Павловић: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5  

Славица Вићентић: 5-4,5-5 

Техника и технологија: 

Тамара Станојевић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,7-1,7-2,7-3,7-4, 8-4, 8-5 

Вера Ћирић: 6-1,6-2,6-3, 6-4, 6-5, 7-1,7-2, 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5 

Предраг Петровић: 5-4,5-5, 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3 

Мирослав Радић: 5-1,5-2,5-3 

Немачки језик  

Сања Пантелић:6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5  

Лидија Стефановић:5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 8-4, 8-5  

Физичко и здравствено васпитање 

Бојан Ћурувија: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4  

Марко Михаиловић:5-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-3, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5  

Бранко Милошевић:6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5  

Верска настава  

Јелена Илић Томић: по групама у оба циклуса 

Грађанско васпитање  

Бранка Мицковски:5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-2,7-3,7-4 

Снежана Јојић: 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5 

Марија Васовић: 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5, 5-1,7-1 

Филозофија са децом 

Тамара Станковић: 7-4 

Сузана Лештанин: 8-2 

Невена Ђукић: 7-3 

Рада Димитријевић: 8-1 

Медијска писменост: 

Невена Анрић: 6-4 

Марија Павловић: 5-5 
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Музиком кроз живот 

Јармила Стевановић: 6-3 

Чувари природе 

Беба Угреновић: 5-4 

Весна Срећковић: 5-3 

Наташа Љубеновић – 6-3, 6-4 

Цртање сликање и вајање: 

Биљана Мицковић Миловановић: 6-2 

Предузетништво 

Вера Ћирић: 8-4, 8-5 

Тамара Станојевић: 7-1, 7-2 

Вежбањем до здравља 

Бојан Ћурувија: 5-1, 5-2 

Марко Михаиловић: 6-1, 6-5 

 

Разредна настава: 

 

Славица Ђачић 2-1, Боса Раданић 2-2, Весна Зујаловић 2-3, Данка Радовић 2-4, Сања 

Ромчевић 2-5; 

 

Стеван Јовановић Ференђан 3-1, Јелена Којић Павловић 3-2, Весна Петровић 3-3, Жељка 

Борјан 3-4; 

 

Предраг Рђеновић 4-1, Светлана Којић 4-2, Душица Павловић 4-3,  Санијела Перовић 4-4; 

 

Тања Цветановић 1-1, Љиљана Недељковић 1-2, Жаклина Јовановић Ференђан 1-3, Зорица 

Недељковић 1-4 

 

Продужени боравак: 

Бранислава Поповић 

Јована Шијакинић 

 

Педагошки асистент: 

Светлана Маринковић 
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III   ОРГАНИЗАЦИЈА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

1. Школски   календар 

Настава и други облици васпитно-образовног рада остварују се у два полугодишта: 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 

30.12.2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара  2023. год., а завршава се у уторак, 

20. јуна 2023. за ученике од првог до седмог разреда. За ученике осмог разреда,  друго 

полугодиште  звршава се у уторак  6. јуна 2023. Године. 

Пробни завршни испит ученици осмог разреда ће полагати  24. и 25. марта 2023.год.  

Завршни испит ученици осмог разреда ће полагати од 21. јуна 2023. до 23. јуна 

2023.године. 

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 

петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних 

наставних седмица, односно 170 наставних дана. 

Подела ђачких књижица  на крају првог полугодишта обавиће се 5.1.2023. године, а први 

пресек ученичких постигнућа ( тромесечје) реализоваће се од 31.10.2022. до 4.11.2022. 

године. 

 

Свечана подела књижица и сведочанства, за ученике осмог разреда обавиће се 14.6.2023., 

а за све остале ученике  28.6.2023.године, а трећи пресек ученичких постигнућа ( 

тромесечје) реализоваће се од 3.4.2023. до 6.4.2023.године. 

 

Како би сваки дан у седмици био заступљен у  истом броју:  

-Четвртак, 11.11.2022. радиће се по распореду часова за петак. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом.   

2.  Распоред    одељења   по   сменама     и    трајање  одмора 

Настава преподне почиње у 8 часова, а пoподне  у 14 часова.Одмори у току наставе трају 

пет минута. Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа. 

Распоред одељења по сменама: 

Н е п а р н а  с м е н а: Сва одељења првог, трећег, петог и седмог разреда                                                     

П а р н а   с м е н а: Сва одељења другог, четвртог, шестог и осмог разреда                                            
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3.  Распоред    коришћења   школских      просторија   

У овој школској години настава у првом циклусу  циклуса ће се изводити  по систему 

одељењске наставе ( свако одељење има своју учионицу), а настава у другом циклусу 

изводиће се по систему кабинетске наставе. 

Ученици првог циклуса ће за предмет физичко и здравствено васпитање, осим школског 

спортског терена  користити и велику и малу фискултурну салу. 

У наставним предметима  техника и технологија, информатика и рачунарство, одељења ће 

се делити у две групе према нормативу. 

4.Број ученика по разредима и одељењима на почетку школске 2022/23. године  

 1 2 3 4 5 Укупно  

Разред м ж у м ж у м ж у м ж у м ж у м ж у о 

Први 14 12 26 13 14 27 14 12 26 14 13 27 / / / 55 51 106 4 

Други 16 11 27 11 15 26 12 14 26 12 15 27 12 14 26 63 69 132 5 

Трећи 15 14 29 14 13 27 16 12 28 14 13 27 / / / 59 52 111 4 

Четврти 12 14 26 14 13 27 15 13 28 13 13 26 / / / 54 53 107 4 

Пети 11 14 25 13 11 24 15 13 28 9 15 24 9 14 23 53 69 122 5 

Шести 13 12 25 13 14 27 14 12 26 11 14 25 14 12 26 65 64 129 5 

Седми 13 13 26 11 16 27 14 13 27 16 10 26 / / / 54 52 106 4 

Осми 14 10 24 17 8 25 12 11 23 13 10 23 12 9 21 68 48 116 5 

471 458 929 36 
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IV ПЛАН  РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА  ШКОЛЕ   И    СТРУЧНИХ ТЕЛА       

1. ШКОЛСКИ    ОДБОР        

 Према Пословнику о раду Школског одбора седнице Школског одбора одржавају 

се по потреби, а најмање једном у два месеца.  

Месец  Активности  

Септембар - октобар Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2021/22. 

Разматрање и доношење Годишњег плана рада за школску 

2022 /23. 

Разматрање и доношење Акционог плана Школског развојног 

плана за 2022/23. и Извештаја о остваривању Акционог плана 

2021/22. 

Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању за 

2021/22. и Плана стручног усавршавања за 2022/23. годину 

Доношење одлуке о продужењу уговора за закуп школског 

простора за 2022/23. годину 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за друго 

полугодиште школске 2021/22. године 

Текућа питања 

Новембар – децембар Текућа питања 

Јуануар – фебруар Усвајање финансијског извештаја за 2022. годину. 

Усвајање финансијског плана за 2023. годину. 

Усвајање плана јавних набавки за 2023. годину. 

Усвајање извештаја о попису основних средстава. 

Разматрање и усвајање извештаја о раду директора за прво 

полугодиште школске 2022/23. године. 

Текућа питања   

Март – април Текућа питања 

Мај – јун Разматрање и усвајање извештаја са реализованих екскурзија 

и настава у природи.  

Разматрање и усвајање плана екскурзија и наставе у природи 

за школску 2023/24. годину. 

Текућа питања 

Јул – август Текућа питања 
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2.  НАСТАВНИЧКО   ВЕЋЕ 

Време 

реализације 

 

Програм рада 

 

 

 

Септембар 

 

Доношење Годишњег плана рада школе         

за школску 2022/23. годину 

Разматрање структуре 40-сатне радне недеље  и задужења 

 

Разматрање Извештаја о раду директора у  другом полугодишту  

  

Разматрање Извештаја о раду школе за  

шк.2021/22. године 

Разматрање Акционог плана ШРП за 2022/23 и Извештаја о 

остваривању Акционог плана ШРП 2021/22. 

Разматрање  Извештаја о стручном усавршавању за 2021/22 и Плана 

стручног усавршавања за 2022/23. годину                                    

                                                                       

Обавештавање о осигурању ученика 

 

 

Октобар  

 

 

Организација прославе Дана школе 

Стручна тема 

Текућа питања                

 

Новембар 

Децембар 

 

Анализа успеха и владања, ученика 

за први класификциони период  

Стручна тема 

Текућа питања 
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Јануар 

 

 

Организација  прославе школске славе Св.Сава 

Предлог организације припремне наставе за завршни испит 

Разматрање Извештаја о раду директора у  првом полугодишту 

шк.2022/23. године 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

Текућа питања 

 

 

Фебруар 

 

Анализа стручног усавршавања и семинара 

Разматрање Извештаја о раду Тима за заштиту ученика од насиља и 

дискриминације 

Текућа питања 

 

                                             

 

Март 

 

Предлог  фонда часова за школску 2023/24.год. и предлог листе 

слободних и ваннаставних активности 

Стручна тема 

Припреме за пробни завршни испит 

Текућа питања 

 

 

Април 

 

  

Анализа успеха и владања ученика за трећи класификациони период 

Извештај о постигнутим резултатима са завршених такмичења 

Стручна тема 

Текућа питања   

 

 

Мај 

 

 

 

Предлог дестинација за излете  и наставу у природи за шк.2023/24.год. 

Разматрање учешћа ученика на такмичењима 

Координација уписа ученика 8.разреда у средње школе и распоред 

обавеза у вези са завршним испитом 

Припрема скице Годишњег плана  рада школе са  конкретним 

задужењима 

Стручна тема  

Текућа питања 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и владања ученика 8.разреда 

Текућа питања у вези са завршним испитом 

Анализа успеха и  владање ученика на крају школске године 
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Јун-Јул 

 

 

 

Предлог поделе часова   на наставнике. 

Задужења за израду Годишњег плана рада школе 

Похвале и награде ученика 

Планирање припремног рада поправних испита,формирање комисија и 

распоред полагања.  

Информација о реализацији завршног испита                                                                               

Извештаји са реализованих екскурзија и настава у природи и излета 

Формирање комисије за избор ђака генерације 

                                         

 

Август 

 

Извештај о упису осмака у средњу школу 

Информација о полагању поправних испита 

Свечани пријем првака 

Распоређивање новодошлих ученика 

Усвајање распореда часова  

Задужења за израду  Годишњег плана рада школе 

Текућа питања 

Разматрање Извештаја Тима за заштиту ученика од насиља и 

дискриминације у другом полугодишту 

 

 

 

Поред ових питања изнетих у Годишњем програму рада  школе,  Наставничко веће ће по 

потреби разматрати и друга питања везана за рад школе.  

3.       ПЕДАГОШКИ     КОЛЕГИЈУМ  

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа за област предмета и  

стручних тимова: 

Стручно веће наставника разредне наставе – Жељка Борјан 

Стручно веће наставника српског језика – Тамара Станковић 

Стручно веће наставника страних језика – Јасенка 

Стручно веће наставника историје и географије – Рада Димитријевић 

Стручно веће наставника математике, физике и информатике – Јелена Павловић 

Стручно веће наставника биологије и хемије – Весна Срећковић 

Стручно веће наставника ликовне и музичке културе – Јармила Стевановић 

Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања – Вера Ћирић 

Стручно веће наставника физичког васпитања – Марко Михаиловић 

Стручни тим за развојно планирање: Жељка Борјан                      

Стручни тим за самовредовање :   Јелена Илић Томић                         

Стручни тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:                                                                                                 

Надица Стаменковић                                                                                        

Стручни тим за за инклузивно образовање (СТИО):        Бранка Мицковски 

Стручни тим за развој школских програма:  Снежана Јојић 

Тим за међупредметне компентенције и предузетништво: Биљана Ковачић 
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Тим за унапређивање квалитета рада и развоја установе.: Биљана Мицковић Миловановић 

Тим за професионални развој: Марија Павловић 

Тим за професионалну оријентацију ученика: Снежана Јојић 

Тим за кризне интервенције: Бранка Мицковски 

                      

Педагошким колегијумом председава директор школе, Виолета Марковић 

Педагошки колегијум ће и ове године разматрати питања у вези са  

пословима директора: 

- осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада 

- остваривање развојног плана школе 

- педагошко-инструктивни увид и предузете мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника и стручних сарадника 

- стручно усавршавање  

- сарадња са органима локалне самоуправе 

- доношење ИОП-а                 

 

Програм рада Педагошког колегијума 

 

Време реализације Садржај рада Носиоци посла 

  

Септембар-Октобар 

 

-Формирање ПК 

-Усвајање плана рада ПК 

- Разматрање потреба за  

набавком наставних 

средстава  

Договор о активностима 

за остваривање   угледнх 

и огледних часова 

- Извештај о 

реализованим 

семинарима за претходну 

школску годину 

-Доношење ИОП-а 

- Разматрање Извештаја 

Тима за заштиту ученика 

од насиља и 

 

Сви чланови 
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дискриминације у другом 

полугодишту 

 

Новембар-Децембар 

  

 

 

  

  

 

- Организовање смотри, 

фестивала, сајмова, 

промоција ученичких 

радова у циљу 

обележавања значајних 

датума  

-Доношење ИОП-а 

 

Сви чланови, тј. 

руководиоци стручних 

већа 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

 Фебруар  -Разматрање 

полугодишњег извештаја 

о раду директора 

 

- Извештај о 

реализованим 

семинарима за прво  

полугодиште 

 

-Разматрање Извештаја 

Тима за заштиту ученика 

од насиља и 

дискриминације у првом 

полугодишту 

 

Директор школе 

 Мај-јун - Разматрање резултата 

рада ШРТ 

- Извештај директора о 

педагошко- 

инструктивном надзору  

-Извештај о реализацији 

ИОП-а 

Руководилац ШРТ-а 

 

Директор школе 

 

Тим за ИОП 
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4. ОДЕЉЕЊСКА      ВЕЋА 

 

Одељењска већа чине наставници и сарадници који остварују образовно-васпитни  рад у 

одељењу и стручни сарадници по потреби. Одељењско веће непосрседно остварујуе и 

координира образовно-васпитни рад у одељењу, разматра питања кој се односе на живот и 

рад ученика и предузима мере за отклањање недостатака, као и мере за унапређивање 

вастпитно-образовног рада. Одељењска веће ради у седницама којим председава разредни 

старешина. Одлуке се доносе већином гласова и обавезне су за све. 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ РАДА РАЗРЕД ВРЕМЕ 

 

-Разматрање начина и времена  

реализације екскурзија, посета, обилазака  

институција и разматрање предлога плана екскурзија, 

излета и рекреативне наставе за следећу школску годину 

 

-Утврђивање распореда одржавања контролних и 

писмених провера знања 

 

- Идентификовање ученика за које је  

потребно направити ИОП 

 

-Идентификација ученика за допунски и  

додатни рад 

 

- Утврђивање успеха и владања ученика  

на крају  класификационих периода и предлог мера за 

унапређивање истог 

 

-Одељенска спортска такмичења и конкурси ликовног и 

литерарног стваралаштва 

 

-Организација и реализација пробног завршног испита и 

завршног испита 

- Одржавање ванредних седница по потреби 

 

 

I-VIII 

 

 

 

 

V-VIII 

 

 

I-VIII 

 

 

II-VIII 

 

 

 

I-VIII 

 

 

 

I-VIII 

 

VIII 

 

Мај-Септембар 

 

 

 

 

Август-Септембар 

 

 

Током првог 

полугодишта 

 

Током године 

 

 

 

Током школ.год. 

 

 

 

Током шк.год. 

 

Током другог 

полугодишта 
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5.  СТРУЧНА    ВЕЋА   ЗА   ОБЛАСТ    ПРЕДМЕТА 

а) План посета часовима предметних наставника одељењима четвртог разреда  
 

  
 Српски  

  језик      

 

Математика 

Информатика 

и 

рачунарство 

Mузичка 

култура 

Ликовна 

култура 

 

Географија 

4-1 13 недеља 13 недеља 26 недеља 12 недеља 12 недеља 3 недеља 
4-2 13 недеља 5 недеља 26 недеља 13 недеља 13 недеља 2 недеља 

4-3 14 недеља 3 недеља 27 недеља 14 недеља 14 недеља 3 недеља 
4-4 14 недеља 15 недеља 27 недеља 15 недеља 15 недеља 3 недеља 

       

  

Историја 

 

Биологија 

Техника и 

технологија 

Немачки 

језик 

Физичко и 

здравствено  

васпитање 

 

4-1 8 недеља 9 недеља 5 недеља 27 недеља 12 недеља 
 

4-2 9 недеља 9 недеља 6 недеља 27 недеља 13 недеља 
 

4-3 10 недеља 10 недеља 7 недеља 28 недеља 14 недеља 
 

4-4 11 недеља 10 недеља 8 недеља 28 недеља 15 недеља 
 

 

 

б) Планови рада  стручних већа за област предмета 

са планом стручног усавршавања 

 
Програм рада Стручног већа наставника разредне наставе за 2022/23. годину 

Руководилац:Жељка Борјан 

   АВГУСТ – СЕПТЕМБАР 

* Избор руководиоца Стручног већа и руководилаца Одељенских већа за наредну школску 

годину и предлог програма рада 

1. Глобално и оперативно планирање редовне  наставе по разредима 

2. Планирање свих видова ВОР-а и свечани  пријем првака (сви учитељи првог разреда) 

 3. Поделауџбеника и набавкаприручника 

4. Стручно организациони послови везани за почетак нове школске године  

5. Анализа извештаја о раду Стручног већа за разредну наставу за претходну  школску 

годину 

5. Израда и спровођење анкете за изборне предмете за први разред 

4. Усвајање програма рада Стручног већа  

5. Упознавање и укључивање у активностиорганизација „Пријатељидеце“ ,  „Црвеногкрста“,  

у пројекат „Покренимонашудецу“ и остале који се реализуј у у школи 

6.  Заштита животне средине (школско уређење и оплемењивање простора) 

7.  Израда плана и посета предметних наставника ученицима четвртих разреда у циљу 

припреме за пети разред 

8.  Договор о стратегијама подршке за ИО, израда  педагошких профила и ИОП-а 

9. Договор  и план реализације угледних часова 
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10. Упознавање  и учлањење ученика првог разреда у школску библиотеку 

11.Уједначавање критеријума оцењивања на нивоу одељењског већа  

путем дефинисања садржаја бројчане оцене 

12. Реализација угледних часова 

 

ОКТОБАР - НОВЕМБАР 

1. Информисање о реализација наставе у природи и договор око излета 

2. Планирање и разматрање понуда за позоришне представе 

3. Договор о међусобним посетама часовима ради позитивне размене искустава 

4. Избор ученика за допунску наставу и договор о организацији рада допунске наставе  

5. Идентификација даровитих ученика за додатни рад и договор о организацији додатне 

наставе 

6. Анализа васпитно-образовног рада и првих постигнутих резултата на крају првог 

класификационог периода. 

7. Информисање о календару такмичења 

8. Реализација угледних часова 

9. Припрема за прославу Дана школе и подела задужења 

10. Реализација такмичења 

11. Реализација излета и посета 

 

  ДЕЦЕМБАР - ЈАНУАР 

1.  Анализа рада додатне и допунске наставе 

 2. Анализа успеха и владања за прво полугодиште 

3. Анализа остварености стандарда постигнућа 

4. Припрема за обележавање прославе Нове године 

5. Договор о организовању Светосавске академије (одабир ученика за учешће у приредби ) 

6. Реализација и прославаСветогСаве 

7. Стручно усавршавање- Зимски сусрети учитеља 

8. Реализација такмичења 

9. Реализација угледних часова 

 

ФЕБРУАР-МАРТ-АПРИЛ 

1. Обележавање значајних датума 

2. Припреме за организацију такмичења „Mислиша”  

3. Сарадња са предшколском установом 

4. Анализа успеха и владања на крају тромесечја 

5. Набавка уџбеника за наредну школску годину 

6. Реализација такмичења 

7. Школска библиотека – сарадња и договор о даљем раду 

8. Реализација угледних часова 

9. Учешће у промоцији школе 

 

 МАЈ-ЈУН 

1. Реализација излета и посета  

2. Реализација угледних часова 

3. Израда анкета за изборне предмете и  дневни боравак 

4. Анализа постигнућа ученика на такмичењима 

5. Анализа додатног, допунског рада, слободних активности и изборних предмета на крају 

школске године 
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6. Анализа васпитно-образовног рада и постигнутих резултата на крају школске године 

7. Анализа ефеката прилагођених мера за ученике из инклузивног образовања 

8. Предлози за награде, похвале и дипломе ученика. 

9. Извештај о реализацији свих активности 

 

 

в)  Програм рада Стручног већа наставника српског језика 

                              Руководилац: Тамара Станковић 

8 

Усвајање плана рада актива наставника српског језика: подела задатака за сваку тему из 

овог плана; задужити по једног или више наставника 

Подела часова у настави и ваннаставним активностима: 

- рецитаторска секција Невена Антић 

- драмска секција Невена Ђукић и Тамара Станковић 

- литерарна секција Сузана Лештанин 

Усвајање примедби и израда евентуалних измена у годишњем плану за све разреде 

(дискусија) 

Подношење извештаја: Наша искуства у досадашњем раду, руководилац актива Тамара 

Станковић 

9 

Утврђивање употребе необавезних уџбеника( приручника) , омогућити ученицима да у 

пуној мери користе библиотеку 

Организација и садржаји додатне и допунске наставе и ваннаставних активности 

Подела задужења наставницима за извођење драмских представа:Учешће свих чланова 

Актива 

Дан школе (сви чланови стручног већа српског језика); 

Распоред писмених задатака: друга недеља октобра, децембра, марта и маја ( прва недеља 

маја за ученике осмог разреда) 

Избор и укључивање ученика у секције 

Израда иницијалног теста за ученике 

10 

Проблеми оцењивања ученика, дискусија 

Месец књиге (час у библиотеци, сакупљање књига за школску бибилотеку ) 

11 

Угледни час-Невена Ђукић 

Успех ученика у првом класификационом периоду, дискусија 

Прослава Дана школе 

Припрема за школско такмичење рецитатора, сви чланови Актива 

12-1 

Угледни час- Невена Антић 

Израда тестова за крај првог полугодишта, договор по сменама 

Усагалашавање планова за припрему ђака свих разреда за такмичење из српског језика, 

по сменама 

Израда ИОП-а, према потреби 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Академија посвећена лику Светог Саве 
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2 

Усаглашавање плана рада за припрему ученика осмог разреда за полагање завшног испита 

за пријем у средњу школу : Сузана Лештанин и Невена Антић 

Осврт на Зимски семинар Удружења за српски језик и књижевност 

Организација школског такмичења из српског језика –Сви чланови Актива 

3-4 

Школско такмичење рецитатора 

Анализа резулатата на крају трећег класификационог периода 

Анализа остварености стандарда постигнућа у досадашњем раду 

5 

Анализа постигнутих резултата са такмичења, у циљу побољшања успеха 

Успех ученика осмог разреда и њихова припрема за упис у средње школе (припремну 

наставу изводе наставнице које предају у осмом разреду Сузана Лештанин и Невена 

Антић) 

6 

Анализа успеха у настави и похвала ученика свих разреда,сви чланови актива 

Подношење појединачних извештаја о раду секција 

Подела часова и задужења за наредну школску годину. 

Организација припремне наставе за полагање поправних испита. 

Израда програма рада актива за наредну школску годину 

Евалуација ИОП-а ( према потреби). 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Стручно усавршавање наставника српског језика: 

Семинари (ван установе) : 

-Сузана Лештанин:К1и К2 :Републички зимски семинар, Ка савременој настави српског 

језика и књижевности, Трибине ДУБ-а 

-Невена Ђукић: Републички зимски семинар, Коришћење дигиталних уџбеника у 

настави 

-Тамара Станковић: Републички зимски семинар, Активна настава српског језика и 

књижевности, Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и 

улога драмске секције у образовном процесу, Семинар о иновацијама у настави српског 

језика и Иновација у настави књижевности 

-Невена Антић:К1 и К2: Републички зимски семинар, Час одељењског старешине онлајн 

У установи: 

држање угледних часова 

држање часова четвртацима 

присуство Наставничком већу (предавањима) 

такмичења 

прегледање тестова 

активности везане за ЗИ 
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г)  Програм рада Стручног већа  наставника страних језика 

Top of Form 

Bottom of Form 

Руководилац: Јасенка Трајковић 

8 

Израда глобалних и оперативних планова (редовне, додатне, допунске наставе).  

Договор око опреме кабинета.  

Избор семинара које ће наставници похађати у новој школској години  

9  

Одређивање ученика за додатну и допунску наставу уз сарадњу са стручном службом.  

Планирање одржавања контролних и писмених вежби.  

Распоред одржавања угледних часова.  

Израда ИОПа по потреби.  

10  

Усклађивање критеријума оцењивања у настави страних језика путем дефинисања  

садржаја бројчане оцене.  

Утврђивање програмских основа за уједначавање критеријума оцењивања.  

11  

Анализа успеха на крају првог класификационог периода.  

Размена искустава са семинара које су наставници страних језика похађали. 

12 -1-2 

Анализа успеха на крају првог полугодишта.  

Праћење припреме ученика VIII разреда за такмичење. 

Школско такмичење VIII разреда. 

Општинско такмичење VIII разреда. 

3  

Одређивање уџбеника и приручника за идућу школску годину.  

4  

Анализа успеха ученика у настави страних језика.  

Угледни час. 

5-6  

Анализа успеха ученика у настави страних језика.  

Подела задужења за идућу школску годину.  

Усвајање програма рада актива за следећу школску годину.  

Евалуација ИОП-а.  

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

Професори ће у школској 2022/23. ван установе похађати семинаре: The English day, 

Cambridge day Serbia, Erasmus+,  семинарe на Гете Институту, а у установи ће узајамно 

посећивати угледне часове и дискутовати о њима.  
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д)  Програм рада Стручног већа наставника историје и географије    

Руководилац: Марина Стефановић 

Септембар 

Задужења наставника за школску 2022.- 2023.годину. 

Израда и усвајање годишњих и оперативних планова редовне, додатне наставе, допунске 

наставе и секција. 

Октобар 

План стручног усавршавања  у 2022/2023. 

Учеици који раде по  ИОП програмима. 

Како су се 5. разреди уклопили у наставу историје и географије 

Новембар 

Успех ученика на крају 1. класификационог периода. 

Избор ученика за школска такмичења 

Децембар 

Реализација плана и програма и размена мишљења о критеријуму оцењивања ученика, као 

и о остварености образовних стандарда. 

Огледни часови наставника 

Стручно усавршавање наставника у 1.полугодишту 

Јануар 

Успех ученика на крају 1. полугодишта. 

Светосавска прослава. 

Фебруар 

Вредновање  ИОП прорама  и анализа рада са ученицима 

Одржавање школских такмичења. 

Март 

Општинска такмичења из историје и географије. 

Анализа резултата такмичења. 

Април 

Успех ученика на крају 3. класификационог периода. 

Градска такмичења – учешће и анализа резултата. 

Посете културним установама: музеји, позоришта, галерије. 

Мај, јун 

Републичко такмичење – учешће и анализа. 

Анализа годишњег програма рада Стручног већа и предлози за наредну школску годину. 

Предлог поделе часова за наредну школску годину. 

Избор руководиоца Стручног већа за наредну школску годину. 

План одржавања састанака чланова Стручног већа: 1 до 2 пута у току месеца. 

План стручног усавршавања за школску 2022/ 2023. годину 

 У установи : - присуство предавањима на НВ и стручним активима 

- извођење огледног часа у школи 

- организација такмичења из историје и  географије 

- прегледање пробних тестова 

-прегледање завешног испита 
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ђ) Програм рада Стручног већа наставника математике,  физике и информатике и 

рачунарства 

Руководилац: Јелена Павловић 

Септембар-октобар 

- Израда оперативних, глобалних планова и планова одржавања оглено-угледних часова 

- Израда иницијалног теста за све разреде и њихова анализа  

- План држања часова математике четвртацима 

- Планирање рада писмених задатака и контролних вежби 

- Наручивање потребних наставних средстава 

- Избор ученика за  додатну и допунску наставу  

- Набавка "Математичког листа" 

- Анализа резултата ЗИ за математику и физику 

- Анализа наставе за време online наставе  

- Мере за осавремењавање наставе и кабинета информатике 

- Секција за програмирање 

Новембар-децембар 

- Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

- Угледни час 

- Усклађивање критеријума оцењивања по Стандардима постигнућа 

- Израда ИОП-а ако буде потребно 

- Интезивирање међупредметне корелације 

Јануар-фебруар 

- Анализа успеха и изостајања ученика на крају првог полугодишта 

- Интезивирање рада у додатној настави 

- Такмичења ученика, договор за школско такмичење 

- Мере за побољшање успеха 

Март-април 

- Сарадња актива са активом нижих разреда-организација математичког такмичења 

"Мислиша" 

- Анализа писмених задатака и контролних вежби у настави 

- Критичка анализа резултата на општинском и градском такмичењу 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Мај-јун 

- Мај-месец математике  

- Угледни час  

- Анализа свих видова рада 

- Припремна настава ученика осмог разреда за полагање завршног испита из математике и 

физике 

- Подела часова и задужења 

- Евалуација ИОП-а 

- Анализа стручног усавршавања на нивоу већа 

- Доношење програма рада  за следећу школску годину 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Сви чланови већа планирају да посете семинаре из компетенција К1, К2, К3 и К4 у 

трајању по 24 сата. Такође ће се обављати стручно усавршавање у оквиру установе : 
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учествовање на ЗИ, угледни-огледни часови , такмичења, присуство НВ  и ОВ као и 

стручним темама, учешће у раду општинских и градских актива.  
 

 

е) Програм рада Стручног већа наставника биологије и хемије 

                             Руководилац:  Биљана Ковачић 

 

Чланови већа: Беба Угреновић, Весна Срећковић, Биљана Ковачић 

 

9 

• Планирање и програмирање васпитно – образовног рада– сви чланови већа 

• Припрема кабинета и наставних средстава за наставу  

• Израда плана провере знања – сви чланови већа 

• Планирање посета стручним институцијама (музеји, институти, факултети, заводи...) 

уколико епидемиолошка ситуација дозволи – сви чланови већа 

• План посета часовима ученика четвртог разреда  

• Планирање активности – спровођење пројеката на еТвининг платформи – сви чланови 

већа 

 

10 

• Израда ИОП-а према потреби – сви чланови већа и ПП служба 

• Угледни час 

11 

• Анализа успеха ученика у савладавању програмских садржаја природних наука у 

првом класификационом периоду 

• Писање пројекта за Еразмус + фонд,  област КА1. 

12  

• Пријавњиваље ученика за школска такмичења– сви чланови већа 

• Анализа реализације програма допунске, додатне наставе и слободних активности– сви 

чланови већа 

• Угледни час  

• Анализа успеха ученика у савладавању програмских садржаја наставе биологије и 

хемије на крају полугодишта – сви чланови већа, ПП служба 

1-2 

• Припрема ученика за општинска такмичења из биологије и хемије –  сви чланови већа 

• Угледни час  

• Узајамне посете часова – сви чланови већа 

3 – 4  

• Резултати са такмичења, пресек – сви чланови већа 
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• Учешће на семинару Априлски дани наставника хемије – Беба Угреновић и Биљана 

Ковачић 

• Завршни испит за ученике 8.разреда - Наше жеље и планови! – Весна Срећковић и 

Биљана Ковачић 

• Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода – сви чланови већа 

• Реализација одобрених пројеката. 

• Угледни час 

5 – 6  

• Такмичења ученика – коначни резултати – сви чланови већа 

• Анализа успеха ученика из биологије и хемије на завршном испиту– сви чланови већа 

и ПП служба 

• Реализација програмских садржаја за све видове васпитно –образовног рада,као и 

анализа успеха ученика (с посебним освртом на ученике 8.разреда) – сви чланови већа 

• Извештај о раду стручног већа наставника биологије и хемије за школску 2022/2023. 

годину– сви чланови већа 

• Подела предмета на наставнике и задужења  

• Евалуација ИОП-а , према потреби – сви чланови већа 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Сви чланови већа планирају да посете семинаре из компетенција К1 и К3 и К4 у трајању 

по 24 сата. Такође ће се обављати стручно усавршавање у оквиру установе : учествовање 

на ЗИ, угледни-огледни часови , такмичења, присуство НВ  и ОВ као и стручним темама, 

учешће у раду општинских и градских актива. 

 

 

ж)  Програм рада Стручног већа наставника ликовне и музичке културе  

               

Руководилац: Јармила Стевановић 

 

Август - септембар 

- Планирање слободних наставних активности и редовне наставе; планирање естетског 

уређења школе 

- Предлог учешћа на конкурсима и такмичењима 

- Планирање сарадње са школским Клубом УН 

Октобар 

- Предлог стручног усавршавања наставника ликовне и музичке културе 

- Сарадња са учитељима у циљу боље организовања наставе музичке и ликовне културе 

- Планирање угледних/огледних часова 

Новембар – децембар 

- Анализа васпитно–образовног рада у настави музичке и ликовне културе 

-  Израда ИОП-а (по потреби) 

Јануар – фебруар 

- Планирање и анализа васпитно–образовног рада почетком другог полугодишта 

- Анализа остварености стручног усавршавања 
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Март – април 

- Корелација музичке и ликовне културе са другим предметима 

- Реализација угледних /огледних часова 

Мај - јун 

- Резиме школских изложби и других активности 

- Анализа реализације програма стручног већа 

- Анализа васпитно–образовног рада на крају школске године 

- Предлог програма рада актива за наредну школску годину 

Стручно усавршавање ће се остваривати у оквиру установе: кроз угледне/огледне часове, 

присуство НВ и ОВ и стручним темама и посете наставним часовима, као и похађење 

семинара. 

 

з)Програм рада Стручног већа наставника физичког и здравственог васпитања 

 

Руководилац већа: Марко Михаиловић 

        

8-9 

Планирање мера превенције и мера заштите од корона вируса на часу физичког и здр. 

васпитања.  

Планирање корективног рада,слобод.активности и редовне наставе.  

Договор о међуодељењским такмичењима  

Организација и спровођење међу одељенских такмичења осмих и седмих разреда,  

шестих и петих разреда дечаци и девојчице у малом фудбалу и припрема за 

општинско такмичење.  

10  

Сарадња и помоћ учитељима      

Набавка опреме за часове физичке културе 

Припрема за такмичење 

У октобру реализација међу одељенских такмичења у атлетици и припрема за општинска 

такмичења.  

11-12 

Анализа васпитно образовног рада у настави физичког васпитања   

Припрема за такмичење      

Анализа васпитно-образовног рада у првом полугодишту  

Израда ИОП-а, ако буде потребе 

У новембру међу одељенска такмичења и припрема за општинска такмичења у рукомету.  

У децембру међу одељенска такмичења у одбојци.  

1-2 

У јануару припрема и реализација општинских такмичења у одбојци.  

Други део фебруара међу одељенска такмичења у кошарци.  

3-4 

У марту припрема и реализација такмичења у кошарци на општинском нивоу. У априлу 

припрема ученика за крос општине Чукарица.  

Припрема за такмичења  

Угледни час 

 5-6 

Уређивање  школског терена.      

Извештај о такмичењима и резултатима. 

Утврђивање задужења наставника у настави и  ваннаставним активностима 
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Анализа реализације програма рада стручног већа 

Предлог програма рада актива за наредну школску годину 

Евалуација ИОП-а 

 

Поред припрема за такмичења акценат на часовима физичког и здравственог васпитања 

као и обавезних физичких активности биће на развоју физичких способности. Како би 

имали увид у физичке способности ученика биће извршена тестирања на почетку и на 

крају школске године.  

Овим планом рада обухваћена је и припрема ученика за градска међу окружна и 

републичка такмичења у зависности од пласмана на општини јер само првак општине иде 

на градско такмичење. Првопласирани и други на граду иду на међу регионално 

такмичење а првак са међу окружног такмичења иде на републичко такмичење. Поред 

овога водићемо и екипу на такмичење у пливању на градском нивоу али припреме не 

можемо урадити јер немамо базен на располагању. Извештај подноси руководилац већа 

физичког и здравственог васпитања:   

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Сви чланови већа планирају да посете семинаре из компетенција К2, К3  и К4. Такође ће 

се обављати стручно усавршавање у оквиру установе учествовање на ЗИ, угледни-огледни 

часови , такмичења, присуство НВ  и ОВ као и стручним темама.    

  

 

      

 и) План рада Стручног већа Техника и технологија 

 Руководилац  Вера Ћирић 

9-10 месец 

- И ова школска година 2022/23  почиње новим праћењем ситуације епидемије корона 

вируса. Ученици ће кренути на редовну наставу, а настава ТиТ захтева поделу у 2 

групе, у 2 учионице, као и пре епидемије. (Модел I ). У случају погоршања прећи ће се 

на комбиновани модел ( подела ученика на групе, као претходне школске године).  

- План поделе задужења наставника обзиром на физичку поделу учионица, једна је у 

приземљу,  а друга је на другом спрату. Подела алата, материјала, уџбеника, тестова 

- Упис ученика с обзиром на интересовања и афинитете у ваннаставне активности, а 

које ће водити наставници по следећој расподели. 

 

1. Папирно моделарство - Вера Ћирић 

2. Шта знаш о саобраћају- Предраг Петровић 

У овој школској години имамо новог наставника Технике и технологије, Тамару 

Станојевић,  која ће се постепено укључити у све наставне и ваннаставне 

активности 

 

11-12 месец 

- Анализа реализације плана рада у складу са школским и наставним средствима 

- Успех ученика у редовној настави у првом класификационом периоду и усклађивање 

начина рада међу наставницима нашег актива.  
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- Усаглашавање критеријума оцењивања у односу на показана знања и вештине од 

стране ученика у оквиру истог разреда 

- Преношење знања стеченог на семинарима на остале чланове стручног већа 

- Израда ИОП-а, ако буде потребно 

- Набавка материјала и алата за радне вежбе 

01-02 месец 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и упоређивање истог међу 

наставницима нашег актива 

- Анализа реализације (остваривања) планова свих ваннаставних активности 

03-04 месец 

- Анализа успеха ученика у трећем класификационом периоду  

- Селектовање најбољих ученичких радова , организација школског такмичења , избор 

ученика за општинско такмичење 

- Подела задужења свим наставницима у оквиру припрема за предстојеће општинско 

такмичење 

- Реализација општинског такмичења  

- Извештај о постигнутим резултатима и пласманима  

05-06 месец 

- Анализа остварених резултата у погледу усвојених знања и вештина на крају школске 

године и поређење између свих разреда 

- Избор новог руководиоца актива за наредну школску годину 

- Предлог програма рада актива за наредну школску годину 

- Анализа ИОП-а 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА: 

- Чланови већа планирају да присуствују семинарима и вебинарима  који се буду 

организовали и у школи и онлајн, као и до сада. Обављаће се стручно усавршавање у 

оквиру установе: учествовање на такмичењу, угледни часови, присуство НВ и ОВ као 

и стручним темама, учешће у раду општинских и градских актива. 
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6.   ПЛАН    РАДА   ДИРЕКТОРА    

Управљање процесом учења и подучавања 

 

 Садржај рада Време реализације Сарадници 

1.  Обавља консултације  са наставницима о 

изради  планова за наступајућу школску 

годину 

04-06 Наставници 

2.  Пружа подршку и врши контролу 

рада наставника у процесу 

вредновања рада ученика 

09-06 Стручни сарадници 

3.  Обавља посете редовним часовима 09-06 Стручни сарадници 

4. Организује стручно усавршавања 

наставника 

09-06 Тим за 

професионални 

развој 

5. Пружа педагошко – инструктивнау 

помоћ наставницима у решавању 

конфликтних ситуација у одељењу 

09-06 Стручни сарадници 

6. Пружа подршку наставницима у 

примени нових наставних 

облика , метода и стандарда 

09-06 Стручни сарадници  

7. Труди се да омогући најбоље услове 

за учење у складу са потребама 

различитих група ученика 

09-06 Стручни сарданици 

Наставници 

8. Пружа подршку наставницима да 

користе савремене методе учења и 

савремену технологију 

09-06 Стручни сарданици 

Наставници 
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Рад са стручним већима и активима, стручним сарадницима и 

родитељима 

 Садржај рада Време реализације Сарадници 

1. Припрема и води седнице 

Наставничког већа 

09-08 Стручни сарадници 

2. Прати и учествује у раду стручних већа 

за област предмета 

10-06 Чланови већа 

3.  Врши контролу рада наставника и  

сарадника 

09-06 
 

4. Даном одређеним за то  врши  пријем 

родитеља и сарадника 

09-08  

5.  Присуствује општим родитељским 

састанцима 

10-06 Одељенске 

старешине 

6. Учествује у раду Савета родитеља 09-06 Чланови Савета 

родитеља 

7. Учествује у раду Школског одбора 09-06 Сви чланови ШО 

8. Учествује у раду различитих тимова: 

СТИО,Тима за развојно 

планирање,Тима за 

самовредновање,Tима за заштиту од 

насиља, Тима за професионалну 

оријентацију.......... 

09-06 Сви чланови тимова 

9. Учествује у раду Педагошког 

колегијума 

10-06 Сви чланови  
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Финансијско и административно управљање 

 Садржај рада Време реализације Сарадници 

1. Израђује у сарадњи са шефом 

рачуноводства, финансијски план 

установе 

12 -02 Шеф рачуноводства 

2. Врши свакодневни увид  у  рад 

административно – финансијске 

службе 

09-06 Шеф рачуноводства  

3. Сарађује са локалном самоуправом у 

циљу обезбеђивања матријалних 

ресурса 

09-06 Локална самуправа 

4. Израђује са шефом рачуноводства 

план јавних набавки и стара се да се 

оне реализују 

09-06 Секретар школе 

Шеф рачуноводства 

5.  Анализира финансијско пословање 09-06 Шеф рачуноводства 

6. Обезбеђује покривености рада 

установе потребном документацијом и 

процедурама, које су складу са 

Законом и другим прописима 

09-06 Секретар школе 

7. Учествује у припреми пројеката  09-08 Помоћник 

директора 

Секретар школе 

 

 

Послови организације образовног –васпитног рада 

 Садржај рада Време реализације Сарадници 

1. Организује доношење свих планова 

Установе 

06-09 Задужени 

наставници 

2. Креира организационе структуре 

Школе: систематизацију и опис 

06-09 Стручни сардници 
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радних места Наставници 

 

3. Учествује у креирању Тимова, 

Стручних органа, и делегира 

запосленима послове, задатке и 

обавезе за њихово извршење 

06-10  Стручни сардници 

  Наставници 

 

 

4. Координира рад Стручних органа, 

Тимова и појединаца 

10-06 Руководиоци 

стручних органа 

5. Обезбеђује ефикасан процеса 

самовредновања 

09-06 Руководиоц Тима за 

самовредновање 

6. Непосредно прати и анализира рад 

школе  и запослених 

09-06 Руководиоци свих 

Већа и Тимова 

 

 

Сарадња са локалном заједницом и институцијама 

 Садржај рада Време реализације Сарадници 

1. Учествује у раду Актива директора 09-06 Директори школа 

2. Сарађује са институцијама локалне 

самоуправе: Општина, полицијско 

одељење Железник, предшколске 

установе, домови здравља,  суседне 

школе 

09-06 По потреби секретар 

школе, стручни 

сарадници 

Школски полицајац 

3. Сарађује са просветним саветницима 

Школске управе Београд 

09-06  

4. Сарађује са Градским секретаријатом 

за образовање 

09-06  

5. Сарађује са различитим   

организацијама: невладине 

организације 

09-06 Педагошки асистент 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА: У току ове школске године, директор ће посетити 

семинаре , конференције и друге облике стручног усавршавања, који су у вези са 

руковођењем установе, финансијско административним управљањем као и семинаре у 

вези са наставним процесом. 

 

У оквиру установе планира се посета часовима, огледно угледним часовима, излагање и 

присуство стручним темама у оквиру стручних већа и Наставничког већа. 

 

7. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Време реализације Садржај рада Остали носиоци 

активности 

август-септембар -учешће у изради Годишњег плана рада 

школе и Годишњег извештаја о раду 

школе 

-организација почетка нове школске 

године 

-организација дежурства наставника 

-израда четрдесеточасовне радне недеље 

за наставнике и стручне сараднике 

-израда распореда часова 

директор,  секретар, 

психолог, педагог 

током године -праћење реализације наставе 

-посета часовима 

-организација ваннаставних активности, 

распореда предавања, посета, приредби, 

систематских прегледа 

-помоћ наставницима у вођењу школске 

документације 

-преглед педагошке документације 

-организација часова за одсутне 

наставнике 

-праћење радне дисциплине 

-организовање Одељенских и 

Наставничких већа 

-учешће у раду стручних већа и тимова 

-праћење успеха и постигнућа ученика 

-праћење учествовања ученика на 

школским такмичењима 

-текући послови 

-унос података у базе података формиране 

од стране министарства просвете 

-координирање за унос података у ес 

дневник 

 

директор, секретар, 

психолог, педагог 

јун, јул, август -организација завршног испита 

-организација разредних и поправних   

испита 

Директор, секретар 
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8. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

  Посредан рад 

1. Учествовање у изради  школског програма,  плана самовредновања и развојног 

плана школе    06-09                                                                          

2. Учествовање у изради годишњег плана рада и његових појединих делова 

(организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и 

приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са 

друштвеном средином, превентивних програма)    06-09 

3. Припремање годишњег  и месечних  планова рада, као и плана посете часова 

09-06 

4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба 

ученика, родитеља, локалне самоуправе 09-06 

5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана (ИОП), по потреби 

6. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама   09-06 

7. Планирање  набавке стручне литературе, периодике, наставних средстава  

08-12 

8. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене   09-06 

9. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада  током године 

10. Учествовање у избору и конципирању  слободних активности  06-10 

11. Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, 

односно ученика, медијског представљања и слично 09-06 

12. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, 

плана рада одељењског  старешине 08-10 

13. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава 09-06 

14. Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који 

су  упућени да понове разред 06-09 

 

 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

Посредан рад 

15. Систематско праћење и вредновање образовно-васпитног процеса развоја  

ученика 09-06 

16. Праћење реализације  образовно-васпитног  рада 09-06 

17. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности 

нових организационих облика рада 09-06 

18. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада установе по потреби 
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19. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 09-06 

20. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у 

посао  наставника  06-09 

21. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које 

реализује установа, научно истраживачка институција или стручно друштво у 

циљу унапређивања васпитно-образовног рада 09-06 

22. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих 

програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке 

службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење 

рада стручних актива, тимова), 06-08 

23. Учествовање у праћењу реализације остварености стандарда постигнућа 

ученика 09-06 

24. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање 09-06 

25. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, 

завршним и пријемним испитима за упис у средње школе 04-07 

26. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика 06-12 

27. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха 09-06 

28. Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика  09-06 

 

 

 

РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

 

Непосредан рад 

 

29. Пружање помоћи  наставницима на конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака  образовно-васпитног рада, као и исхода 09-06 

30. Пружање стручне помоћи наставницима  на унапређивању квалитета  наставе 

увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода  и облика 

рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе),09-06 

31. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за реализацију   

стандарда постигнућа 09-06 

32. Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и умења 09-06 

33. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање  и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци 09-06 

34. Анализирање реализације, часова редовне наставе  и других облика образовно- 

васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово 

унапређење 09-06 

35. Праћење начина вођења педагошке документације  наставника 09-06 

36. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика 09-06 

37. Пружање помоћи  наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (даровитим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоју) 09-06 
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38. Оснаживање  наставника за рад са  ученицима из осетљивих друштвених група 

09-06 

39. Оснаживање  наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа и  тимова. 

09-06 

40. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада 09-06 

41. Пружање помоћи наставницима  у реализацији огледних и угледних  часова и 

примера добре праксе, излагања на састанцима већа,  стручним скуповима и 

родитељским састанцима 09-06 

42. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине  

09-06 

43. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика по потреби 

44. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја 

часа одељењске заједнице по потреби 

45.  Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих форми сарадње са 

породицом 09-06 

46. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу  по потреби 

47. Пружање помоћи  наставницима  у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације  09-06 
 

РАД  СА   УЧЕНИЦИМА 

Непосредан рад 

48. Тестирање детета уписаног у основну школу  04-08 

49. Праћење  развоја и напредовања ученика 09-06 

50. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости  ученика) 09-06 

51. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, 

преласка ученика између школа 09-11 

52. Стварање оптималних услова у школи за индивидуални рад ученика и пружање 

помоћи и подршке 09-06 

53. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других 

ученичких организација 09-06 

54. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 09-06 

55. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу   09-06 

56. Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних активности 05-

06 

57. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте   

09-06   

58. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена 09-06 
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59. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања 

насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова живота 09-06 

60. Учествовање у изради педагошког профила  ученике којима је потребна 

додатна подршка и израда индивидуалног образовног плана по потреби 

61. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 04-06 

62. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим 

понашањем угрожава друге у остваривању њихових права 09-06 
 

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

       Непосредан рад 

63. Организовање и учествовање на родитељским састанцим , по потреби 09-06 

64. Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са 

стручним темама 09-06 

65. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно – 

образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти...) и 

партиципација у свим сегментима рада установе 09-06 

66. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду ученицима  са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној 

оријентацији 09-06 

67. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити  ученика од занемаривања и злостављања и другим 

документима од значаја за правилан развој  ученика у циљу представљања 

корака и начина поступања установе 09-10 

68. Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању слободног времена 

ученика 09-06 

69. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о 

ученицима 09-11 

70. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на савету  
 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ,СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 

Непосредан рад 

71. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће  

образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 09-06 

72. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних 

тимова и комисија и редовна размена информација 09-06 
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73. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о 

раду школе 06-09 

74. Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава 05-09 

75. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације у школи 09-06 

76. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 09-06 

77. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији 

активности у пружању подршке ученицима  за које се доноси индивидуални 

образовни план 09-06 

78. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања  

09-06 
 
 
 

Непосредан рад 

 

79. Учествовање у раду  наставничког већа, (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности 

од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких односно 

наставничких компетенција) 09-06 

80. Учествовање у раду тимова, већа и комисија  на нивоу школе,  који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.09-06 

81.  Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних 

актива за развојно планирање и  школског програма 09-06 

82. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа школе 09-06 
 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА ,  ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Непосредан рад 

83. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и 

другим  установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-

васпитног рада школе 09-06 

84. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа 09-06 

85. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа 

породице, школе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја ученика 09-06 

86. Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и организација  

09-06  

87. Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се 

баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој  

09-06 

88. Сарадња са националном службом за запошљавање, ако буде потребе 09-06  
 

РАД У  СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
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ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 Посредан рад 

 

89. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

09-06 

90. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности  на нивоу школе 09-06 

91. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 09-06 

92. Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који садржи личне 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога 09-06 

93. Педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; 

учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво 

Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, 

осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних 

скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним 

сарадницима  у образовању. 09-06 

 

План стручног усавршавања: 

1.“Тестови знања-водич за израду и примену“ К4 

2. „Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика“ К4 

 

 

9. ПЛАН  РАДА  ПСИХОЛОГА 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Посредан облик рада 

 

1. Учествовање у припреми  развојног плана школе,  школског програма,  плана 

самовредновања , индивидуалног образовног плана за  ученике 

06-09  

2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада школе 

06-09 

3.  Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се односе на 

планове и програме: подршке ученицима (рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка, рад са ученицима са изузетним способностима; 

професионална оријентација, превенција болести зависности; ); заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, подизања квалитета знања и вештина 

ученика, стручног усавршавања запослених, сарадње школе и породице,  

продуженог боравка  

06-09 
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4. Учествовање у избору уџбеника у школи 

03-06 

5. Припремање плана посете психолога часовима у школи 

08-09 

6. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога 

09-06 

7. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја 

08 

 

 

 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Посредан облик рада 

 

1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и 

предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности школе 

у задовољавању образовних и развојних потреба  ученика 

09-06 

2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју 

и учењу. Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености 

општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа 

постигнућа ученика, информисањем свих заинтересованих страна о резултатима 

анализе и припремом препорука за унапређивање постигнућа 

09-06 

3. Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за децу 

09-06 

4. Учешће у изради годишњег извештаја о школе, а нарочито остваривања  програма   

стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада 

психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 

средином 

06-09 

5. Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе- области: Организација рада школе и руковођење; Школски програм и 

Годишњи план рада  (израдом инструмента процене, дефинисањем узорка и 

квалитативном анализом добијених резултата)   

10-06  

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Непосредан облик рада 

 

1. Пружање подршке  наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са  ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно-васпитним потребама  ученика; избора и примене различитих техника 

учења; ефикасног управљања процесом учења; избора поступака посматрања и 

праћења напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања ученичких 

постигнућа; стварања подстицајне атмосфере у групи, односно на часу; развијања 

конструктивне комуникације и демократских односа у  одељењу 
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09-06  

2. Пружање подршке јачању  наставничких компетенција у областима: комуникација 

и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности  

ученика, подучавање и учење 

09-06 

3. Упознавање  наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, 

групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама 

за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, 

стратегијама учења и мотивисања за учење 

09-06 

4. Саветовање  наставника у индивидуализацији  наставе на основу уочених потреба, 

интересовања и способности деце, односно психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и 

остварености образовних постигнућа у школи 

09-06 

5. Пружање подршке  наставницима за рад са децом, односно ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са  

наставником и родитељем, тимско израђивање педагошког профила  ученика. 

Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова коришћењем 

резултата сопствених психолошких процена и психолошких процена добијених из 

других установа 

09-06 

6. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани 

и обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, 

мотивација, стил учења, интересовања, вредности, особине личности)  и 

предлагање поступака који доприносе њиховом даљем развоју 

09-06 

7. Оснаживање наставника за рад са  ученицима из осетљивих друштвених група кроз 

упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према 

културним разликама  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју 

09-06 

8. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања  и предлагање мера за њихово превазилажење 

09-06  

9. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности 

ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика 

10-05 

10. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу  ученичког колектива, 

указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама, 

односно одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење 

09-06 

11. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима 

09-06 

12.  Саветодавни рад са  наставницима давањем повратне информације о посећеном  

часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента  образовно- 

васпитног процеса 

09-05  
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13. Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима 

у процесу увођења у посао и лиценцирања 

09-05 

 

14. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја 

06-09 

 

 

РАД СА  УЧЕНИЦИМА 

Непосредан облик рада 

 

1. Испитивање деце  уписане  у основну школу проценом интелектуалног, 

когнитивног, емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи 

рад. Провера спремности за полазак у школу детета старости од шест до шест и по 

година 

04-06  

2. Учешће у структуирању  одељења првог и по потреби других разреда 

06-08  

3. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, мотивације за 

школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и ставова, 

групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца 

успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих 

психолошких мерних инструмента и процедура, као и других инструмената 

процене ради добијања релевантних података за реализацију непосредног рада са 

ученицима и других  послова у раду са наставницима, родитељима, институцијама 

09-06 

4. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања 

09-06  

5. Пружање подршке  ученицима  који се школују по индивидуализираној настави и 

индивидуалном образовном плану 

09-06  

6. Пружање подршке деци, односно ученицима из осетљивих  друштвених група 

09-06  

7. Идентификовање ученика са изузетним способностима и пружање подршке таквим 

ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени могућности за убрзано 

школовање ученика са изузетним способностима 

10-06 

8. Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и 

вредности потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и 

мотивације за учење, вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, 

социјалне вештине (ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, 

интеркултурална комуникација и уважавање различитости), здрави стилови 

живота, вештине доношења одлука и друго 

10-06 
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9. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, 

особина личности, мотивације ученика) 

10-05 

10. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу 

09-05 

11. Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, односно одељењу у 

акцидентним кризама 

09-06 

12. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожавају друге у остваривању њихових права 

09-06 

13. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности  за ученике  

из области менталног здравља, педагошке, развојне  и социјалне психологије 

10-05 

 

 

  

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

 

Непосредан облик рада 

 

1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за 

упознавање ученика и праћење његовог развоја 

09-06 

2. Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима   ученика који имају 

различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању 

09-06 

3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о 

психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних 

консултација и облика групног психолошког образовања родитеља 

09-06 

4. Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше 

повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад 

10-06 

5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке  ученицима 

који се школују по индивидуалном образовном плану 

09-06 

6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце 

које указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у 

проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и 

професионалног развоја 

10-05  

7. Учествовање у реализацији програма сарадње школе са родитељима, односно 

старатељима  ученика (општи и групни, односно одељењски родитељски састанци 

и друго) 
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10-05 

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на савету 

09-06 

9. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у   

акцидентној  кризи 

09-06 

 

   

РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 

 

 

Непосредан облик рада 

 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу  

обезбеђивања ефикасности, економичности  и флексибилности образовно-

васпитног рада  школе, а нарочито у вези са:  избором наставника ментора, 

поделом одељенског старешинства и друго. Предлагање нових организационих 

решења образовно-васпитног рада 

06 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа 

06-09 

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље 

10-05 

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији разних 

облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака и 

сл.) за наставнике 

10-05 

5. Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања 

09-06 

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 

васпитача, односно наставника, стручног сарадника 

05-06 

7. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим 

стручним сарадницима у установи 

09-06 

8. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика на 

координацији активности у пружању подршке деци, односно ученицима  који се 

школују по индивидуалном образовном плану 

09-06 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Непосредан облик рада 

 

1. Учествовање у раду  Наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и наставничких компетенција)  

08-06 

2. Учествовање у раду тимова установе : СТИО, Тим за самовредновање,Тим за 

заштиту ученика од насиља 

09-06 

3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој школског 

програма и педагошког колегијума  

09-06 

 

  

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Непосредан облик рада 

 

 

1. Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити  ученика 

09-06    

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање 

циљева образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика 

09-06 

3. Сарадња са школским полицајцем и представницима МУП-а 

09-06  

4. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, 

организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада 

и добробити деце, односно ученика: Национална служба за запошљавање, Центар 

за социјални рад, Домови здравља, Звод за патологију говора, Завод за ментално 

здравље и друге здравствене установе, Институт за психологију, Филозофски  

факултет, Завод за вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др 

09-06 

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Посредан облик рада 

 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада 

психолога и  психолошки досије ( картон)  ученика 

09-06 
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2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  

психолошким тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др 

09-06 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога 

09-06 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи 

личне податке о деци, односно ученицима 

09-06 

5. Стручн усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  у 

активностима струковног удружења ( Друштво психолога Србије, секције 

психолога у образовању), похађањем акредитованих семинара, симпозијума, 

конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим 

психолозима у образовању.  

09-06 

План стручног усавршавања: 

1.“Тестови знања-водич за израду и примену“ К4 

2. „Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика“ К4 

 

 

10.ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

Школска библиотека је саставни део образовно-васпитног процеса школе. 

Задаци школске библиотеке су да пружа информације и сазнања неопходне за успешно 

учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању, као и да 

омогући ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развије 

њихову стваралачку машту и оспособи их да да буду одговорни грађани. 

Циљеви рада школске библиотеке су: 

- развијање читалачких навика и информационе писмености ученика; 

- оспособљавање ученика за самостално коришћење различитих извора знања и 

информација, као и самосталност у учењу; 

- подстицање критичког мишљења у проналажењу, избору и примени информација и 

знања. 

 

Оставарујући ове циљеве, библиотека учествује у остваривању и унапређивању 

образовно-васпитног рада школе. 

 

Она обавља и библиотечко-информациону делатност на: 

- прикупљању, обради, чувању и давању на коришћење библиотечке грађе и извора, 

као и стварању, размени и дистрибуцији информација које поседује у циљу ширења 

знања и приступа информацијама и њихове промоције. 

 

  



49 

 

 

 Циљеви ће се остваривати кроз следеће области: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

3. Рад са наставницима 

4. Рад са ученицима 

5. Рад са родитељима 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Израда годишњег и 

месечног плана рада 

IX -VI библиотекар  

• Израда развојног 

плана школске 

библиотеке 

IX библиотекар  

• Планирање и 

програмирање рада са 

ученицима и 

наставницима 

IX-X библиотекар чланови стручних 

већа 

• Планирање набавке 

књижне и некњижне 

грађе – књиге, 

наставна средства, 

периодичне 

публикације... за 

потребе наставника и 

ученика и целокупног 

васпитно – образовног 

процеса                 

IX,X,I,II,V библиотекар Директор,стручна 

већа,педагог и 

психолог 

• Предлагање оснивања 

библиотечке секције 

X библиотекар руководиоци 

секција 

• Рад на сређивању 

фонда књижне и 

некњижне 

библиотечке грађе 

IX-VI библиотекар  
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• Формирање и 

одржавање 

алфабетског каталога 

IX,X,XI библиотекар  

• Рад на сређивању 

постојећег програма за 

аутоматску обраду 

података 

IX,X,XI библиотекар  

• Учешће у тимском 

планирању и 

програмирањ у 

образовно – васпитног 

процеса у школи 

IX,X,XI библиотекар Стручни 

сарадници, 

наставници 

• Учешће у тимском 

организовању 

такмичења у знању, 

смотри наградних 

конкурса у школи, 

граду, републици 

IX-VI библиотекар Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

 

 

2.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Подручје рада Време Носилац 

• Учешће у изради годишњег 

плана рада и самовредновања 

установе 

 

IX-VI Директор,стручни 

сарадници,наставници 

• Физичка и стручна обрада 

књижног инекњижног 

материјала – 

инвентарисање,сигнирање, 

класификација, каталогизација; 

 

IX-VI Библиотекар 

• Израђивање прегледа и анализа 

коришћења фондова у циљу 

евалуације и што 

функционалнијег коришћења 

ресурса библиотека у процесу 

наставе; 

 

IX-VI Библиотекар, 

директор,стручни 

сарадници,наставници 

• Стварење и ажурирање 

фондова и датотека наставних 

средстава створених у школи у 

току и за потребе наставног 

IX-VI Библиотекардиректор,стручни 

сарадници,наставници 
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процеса (презентације ученика 

и наставника, сценарији 

часова, радионица...); 

 

• Рад на аутоматизацији 

библиотечког пословања;  

IX-VI библиотекар 

• Израда предметних и 

тематских библиографија 

наставних средстава, стручне 

литературе; 

 

IX-VI библиотекар 

• Спровођење редовне и 

ванредне ревизије свих или 

појединачних фондова; 

 

IX-VI библиотекар 

• Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за 

разне образовно-васпитне 

активности(теоријска и 

практична настава,допунски и 

додатни рад,ваннаствне 

активности ученика и др.) 

IX-VI библиотекар,наставници и 

стручни сарадници 

• Коришћење сазнања и 

достигнућа савремене 

науке,научнопроверене методе 

и резултата сопственог 

истраживачког рада 

IX-VI библиотекар 

• Побољшање 

информационе,медијске и 

информатичке писмености 

корисника развијањем 

критичког односа према 

различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности 

IX-VI директор,стручни сарадници 

и наставници 

 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Сарадња са 

наставницима на 

промоцији читања 

IX -IV библиотекар Наставници 

српског језика и 

професори 
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ради задовољства кроз 

све облике образовно-

васпитног рада  

разредне 

наставе 

• Сарадња у припреми 

наставних 

иваннаставних 

активности по 

савременим облицима 

и методама рада, 

(организовање 

тематских изложби, 

тематске и идејне 

смернице за писање 

читалачког дневника; 

учешће у припреми за 

извођење представе 

инспирисане 

књижевним делима; 

стављање на увид 

расположиве изворе 

школске библиотеке за 

анализу књижевних и 

историјских мотива у 

различитим врстама 

уметности (филм, 

позориште, ликовна 

уметност); 

IX- VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

• Помоћ наставницима у 

избору и примени 

стручне литературе, 

припреме и примене 

наставних средстава и 

електронских извора 

информација; 

IX- VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

•  Учешће и помоћ 

учитељима и 

наставницима у 

организовању 

радионица поводом 

обележавања Дана 

школе, Светог Саве, 

Божића, Ускрса и сл 

IX- VI библиотекар Наставници, 

учитељи 

• Сарадња са 

наставницима у 

припремаљу ученика 

IX- VI библиотекар Наставници и 

учитељи 
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за самостално 

коришћење разних 

извора информација 

• Организовње 

наставних часова из 

појединих предмета у 

школској библиотеци 

IX- VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

• Сарадња са 

наставницима око 

утврђивања годишњег 

плана обраде лектире 

и коришћење 

наставничко-

сарадничког дела 

школске библиотеке 

IX- VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

• Коришћење ресурса 

библиотеке у процесу 

наставе 

IX- VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

• Подршка 

наставницима у 

редовном и 

континуираном 

праћењу и коришћењу 

стручне литературе 

IX- VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

• Систематско 

информисање 

наставника  о 

новообјављеним 

књигама,стручним 

часописима , новим 

носачима информација 

и другој грађи 

IX-VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

 

 

4.  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Пружање помоћи при 

избору литературе и 

друге грађе 

IX -VI библиотекар Наставници и 

учитељи 

• Остваривање програма 

образовно-васпитног 

рада са ученицима у 

школској библиотеци 

IX- IV библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 
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• Пројекат Оштро 

перце(писање приказа 

и књижевних критика) 

IX- I библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Учешће у такмичењу 

Читалачка значка 

XII, V библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Испитивање потреба и 

интересовања за 

књигом и другом 

библиотечко-

медијатечком грађом 

IX, II библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Развијање навика за 

чување,заштиту и 

руковање књижном и 

некњижном грађом 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Оспособљавање 

ученика за самостално 

коришћење штампаних 

и електронских извора 

знања, развијање 

метода самосталног 

рада за коришћење 

књижног и некњижног 

материјала 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи 

• Укључивање у рад 

библиотечке секције и 

пружање помоћи у 

остваривању програма 

рада 

IX -VI библиотекар Ученици 

• Организовање сусрета 

са познатим писцима и 

другим јавним и 

културним радницима 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи, ученици, 

родитељи 

• Континуирани рад на 

навикавању ученика на 

пажљиво руковање 

књижном и 

некњижном грађом; 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Помоћ ученицима у 

развијању критичког 

односа према 

изворима 

информација; 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Помоћ ученицима у 

проналажењу и избору 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 



55 

 

литературе и 

информација за израду 

различитих задатака, 

увођење у технике 

истраживачког рада; 

• Реализација часова у  

библиотеци у нижим 

разредима (I-IV 

разреда) u циљу 

упознавања ученика са 

појмом и функцијом 

библиотеке, техником 

задуживања и 

раздуживања књига, 

врстаmа књижне грађе 

и развијања 

читалачких навика; 

IX -VI библиотекар Учитељи и 

ученици 

• Оспособљавање 

ученика за самостално 

и стално (доживотно) 

коришћење извора 

знања и учење; 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Унапређивање 

медијске и 

информатичке 

писмености ученика; 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи и ученици 

• Индивидуални рад са 

ученицим у циљу 

препознавања и 

подршке њихових  

различитих 

интересовања и 

потреба. 

IX -VI библиотекар Наставници, 

учитељи  

 

5.  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Сарадња са 

родитељима ради 

давања информација о 

читалачким 

интересовањима и 

потребама ученика у 

циљу развијања 

IX-VI наставници и 

учитељи 

Библиотекар, 

психолог, 

родитељи 
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читалачких навика 

• Сарадња са 

родитељима ради 

формирања навика 

правилног чувања 

књига код куће и 

враћања позајмљених 

књига на време 

IX-VI библиотекар Родитељи, 

наставници и 

учитељи 

 

 

6.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Сарадња са стручним 

већима наставника, 

педагогом,психологом 

и директором школе у 

вези са набавком и 

коришћењем књижне и 

некњижне грађе,те 

целокупном 

организацијом рада 

школске библиотеке 

IX-VI библиотекар Педагог, психолог 

• Сарадња са педагогом и 

психологом ради 

праћења индивидуалних 

интересовања и потреба 

ученика, посебно код 

избора извора знања за 

децу са потешкоћама, 

фонд  истраживачких 

радова надарених 

ученика; 

IX-VI библиотекар Педагог, психолог 

• Обезбеђивања књижне 

и некњижне грађе за 

школску библиотеку 

IX-VI библиотекар Директор, педагог, 

психолог 

• Учешће у припреми за 

реализацију 

мултидисциплинарних 

пројеката, радионица, 

семинара и других 

активности у складу са 

годишњим планом 

IX-VI библиотекар Наставници 

разредне и 

предметне наставе, 

психолог, педагог 
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школе; 

• Организовање и 

припремање културних 

активности у Школи: 

песнички сусрети, 

изложбе књига и 

фотографија  и јубулејa, 

(Месец књиге и посета 

Сајму књига, Дан школе, 

Свети Сава, обележавање 

Светског дана школске 

библиотеке, 

Међународног дана 

дечије књиге, 

Међународног 

данаматерњег језика) 

 

IX-VI библиотекар Директор, 

библиотечка 

секција, педагог, 

наставници 

разредне и 

предметне наставе 

• Сарадња са директором 

школе у вези награђивања 

ученика са посебним 

постигнућима у раду, на 

такмичењима, 

конкурсима, смотрама 

Набавка књига за 

награђивање; 

IX-VI библиотекар Директор, 

наставници 

разредне и 

предметне наставе 

• Учешће у припремању 

текстуалних, фото и 

видео прилога за 

интернет презентацију 

школе; 

IX-VI библиотекар Наставници 

разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог 

• Сарадња са 

директором школе у 

раду на промоцији 

школе и школске 

библиотеке   посебно у 

активностима везаним 

за упис првака 

IX-VI библиотекар Директор, 

наставници 

разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог 
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7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Подручје рада Време Носилац 

• Учешће у раду Наставнићког већа IX-VI библиотекар 

• Сарадња са  стручним тимовима  у циљу 

квалитетне искоришћености ресурса 

библиотеке, набавке потребне стручне, 

методичке, педагошко – психолошке 

литературе и могућности стварања 

наставних средстава у школи  

IX-VI библиотекар 

 

8.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Учествовање у 

планирању и 

реализацији културне 

и јавне делатности 

школске библиотеке 

IX-VI библиотекар Директор, 

наставници и 

учитељи 

• Остваривање сарадње 

са школским и јавним 

библиотекама на 

територији општине и 

града,библиотеком 

Града Београда, 

Народном 

библиотеком Србије; 

IX-VI библиотекар Директор, 

наставници и 

учитељи 

• Сарадња са 

просветним, научним, 

културним, и другим 

установама (новинско-

издавачка предузећа, 

радио-телевизијски 

центри, филмске 

и позоришне куће, 

домови културе и 

друге установе које се 

баве децом и младима) 

сарадња са 

предшколским 

установама; учешће у 

IX-VI библиотекар Директор, 

наставници и 

учитељи 
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организовању 

образовних шетњи 

градом; посета спомен 

-кућама, спомен-

музејима или 

позоришним 

представама које 

обрађују неко од 

књижевних дела из 

програмске лектире; 

• Припремање и 

организовање 

културних и 

такмичарских 

смотри,сусрети са 

писцима и такмичење 

рецитатора 

XI-III библиотекар Директор, 

наставници, 

учитељи, педагог и 

психолог 

• Остваривање сарадње 

са организацијама и 

установама културе 

IX-VI библиотекар Директор 

• Сарадња са новинско-

издавачким кућама 

IX-VI библиотекар Директор 

• Учешће у раду Актива 

школских 

библиотекара на 

општинском и 

градском нивоу, 

Друштва школских 

библиотекара Србије, 

Библиотекарског 

друштва Србије, 

Друштва учитеља 

Београда, Савез 

учитеља Србије 

IX-VI библиотекар  

• Сарадња са локалном 

самоуправом у циљу 

афирмисања и 

промоције библиотеке 

и школе 

IX-VI библиотекар Директор 
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9.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ. 

 

Подручје рада Време Носилац 

• Праћење педагошке 

литературе,периодике,стручних 

рецензија и приказа 

IX-VI библиотекар 

• Евиденција и праћење коришћења 

књига и наставних средстава у школској 

библиотеци, дневна, месечна и 

годишња 

IX-VI библиотекар 

• Праћење стручне литературе и 

периодике из области библиотекарства, 

информатике, образовне теорије и 

праксе 

XI-III библиотекар 

• Вођење књига ивентара и монографске 

публикације, визуелне грађе и 

пројекција, звучне грађе, сликовница и 

фонда уџбеника 

XI-III библиотекар 

• Учествовање на седницама стручних и 

других органа школе 

IX-VI библиотекар 

• Учествовање на семинарима,стручним 

саветовањима и трибинама 

IX-VI библиотекар 

• Учествовање у раду Актива школских 

библиотекара општине Чукарица 

IX-VI библиотекар 

• Сарадња са Народном 

библиотеком,Библиотеком града 

Београда и другим институцијама 

IX-VI библиотекар 

• Писање извештаја и личног плана 

стручног усавршавања  

XI и VI библиотекар 

 

БИБЛИОТЕКА И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Библиотекар, заједно са предметним и разредним наставницима учествује у припреми и 

организовању књижевних сусрета и трибина, обележавању значајних датума као нпр. 

Вукови дани, Савиндан, Међународног дана дечије књиге, Међународног дана матерњег 

језика, Светског дана школских библиотека, Дана библиотекара Србије.  

Затим, обележавање значајних јубилеја, дана рођења значајних личности из области 

културе, науке, књижевности, уметности и других области, припремају се изложбе књига, 

фотографија и ученичких радова. 
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Пажњу треба обратити и на тему очувања културног налеђа завичаја (акције Мој завичај је 

моја учионица, Виртуелни завичај и сл). 

Библиотека се укључује у сродне културне активности, смотре, конкурсе и пројекте на 

локалном, националном и међународном нивоу, и у том смислу сарађује са другим 

школамаи школским библиотекама, Друштвом школских библиотекара Србије, 

организацијама и установама културе, издавачкимкушћама, Народном библиотеком 

Србије и јавним библиотекама. 

                                                                                                     

 

11.ПЛАН РАДА  РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА У НАСТАВИ ДНЕВНОГ БОРАВКА 

1. Планирање садржаја рада предвиђених за реализацију у настави дневног боравка  

- Повезивање предвиђених садржаја за реализацију у дневном боравку са  Наставним 

планом и  Школским програмом, ресурсима школе и њеним окружењем  

- Прилагођавање датих садржаја потребама и интересовањима ученика 

2. Дидактичко-методичка организација наставе дневног боравка 

 - Избор и селекција погодних облика и метода рада у настави, пригодне технике, 

потребна средства 

- Организовање и планирање активности ученика и наставника у складу са наставним 

садржајима 

- Планирање места извођења наставе 

(учионица, фискултурна сала, библиотека, свечана сала, школско двориште, паркови, 

игралишта...) 

- Одређивање временске артикулације активности ученика у току наставе дневног боравка 

(часови предвиђени за самосталан рад ученика, слободне активности, релаксационе паузе 

2. ОДРЕЂИВАЊЕ И ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА  НАСТАВЕ У 

ДНЕВНОМ БОРАВКУ 

1. Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда у време запослености 

њихових родитеља 

2. Подизање нивоа опште културе ученика и неговње културних потреба код ученика 
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3. Већи степен вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује на 

часовима редовне наставе  

4. Подршка у остваивању васпитно-образовних задатака школе 

5. Подршка целовитом развоју деце, унапређивање социјално-емоционалног развоја деце 

6. Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима 

7. Развијање хуманијег односа ученика према непоредном окружењу 

3. ПОМОЋ ПРИ РАДУ И УЧЕЊУ 

1.  Праћење успеха у напредовању ученика у наставним активностима 

2. Индивидуални и групни рад са ученицима у процесу стицања знања и обављању 

школских задатака 

3. Идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и допунска настава у 

циљу постизања предвиђених резултата 

4. Рад са даровитим ученицима и додатно ангажовање у њиховом раду 

5. Праћење, проучавање интересовања ученика и њихово укључивање у рад различитих 

радионица у оквиру наставе дневног боравка 

6. Организација слободних активности ученика у току наставе д. боравка 

( спортске активности, друштвене игре) 

4. МОГУЋНОСТ ИСХРАНЕ  У ДНЕВНОМ БОРАВКУ 

1. Организација и реализација времена предвиђеног за дечији оброк ( ручак ) 

2. Подизање нивоа свести о значају здраве и правилне исхране за целовит развој детета 

3. Усвајање васпитних и културних норми и њихова примена свакодневном животу 

5. ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

1. Развијање радних навика код ученика 

2. Подизање нивоа мотивације и заинтересованости ученика за процес учења 

3. Унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја  

4. Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку  

5. Пружање базичних изнања и вештина и њихово повезивање са реалним животом, и 

њихова примена у свакодневном животу 
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6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УЧИТЕЉИМА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ, 

ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИЦИМА И ДРУГИМ САРАДНИЦИМА 

1. Пружање помоћи родитељима чија деца имају проблема у учењу и поначању 

2. Сарадња са родитељима у циљу професионалног развоја њихове деце 

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

1. Рад на индивидуалном усавршавању наставника 

2. Учешће у програму стручног усавршавања и оспособљавања наставника за 

квалитетније праћење напредовања ученика и евидентирање резултата рада ученика у 

продуженом боравку 

8. РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈА О РАДУ 

ДНЕВНОГ БОРАВКА 

- Правилно вођење педагошке документације- дневник и евиденције о раду у дневном 

боравку: евиденција о присуству, напредовању и активности ученика током реализације 

наставе дневног боравка 

- Праћење напредовања и развоја ученика: савладаност градива, развој различитих 

способности, посебна интересовања и склоности ученика, потребне за корективним 

радом.. 

9. РАД У СТРУЧНИМ ТЕЛИМА 

1. Стална сарадња са педагошко-психолошком службом и учитељима у правцу развоја 

интересовања ученика 

2. Учешће у раду стручног већа наставника разредне наставе 

3. Учешће у раду комисија 

4. Учешће у раду Разредних и Наставничког већа 

 

 

 

12. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА  

за школску 2022/23. школску годину 

Годишњи план рада педагошког асистента обухвата следеће: 

1.Праћење образовно – васпитног рада 

2.Рад са ученицима 

3.Сарадња са родитељима 

4.Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 
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Праћење образовно – васпитног рада 

Прва активност у оквиру овог сегмента је израда Годишњег плана рада педагошког 

асистента. Следећа активност је подршка упису у школи (добити од разреднох старешина 

списак ученика који се нису вратили у текућу школску годину).Направити списак деце 

којима је потребна подршка као и списак ученика који ће имати Индивидуалне образовне 

планове. Једна од најбитнијих активности је сарадња педагошког асистента са учитељима 

и разредним старешинама у циљу пружања адекватне помоћи ученицима којима је помоћ 

потребна.  

 

Рад са ученицима 

Основна активност је подржати децу која имају додатне потребе у учењу. Радити са 

учитељима и децом у циљу подршке деци у учењу. Децу која не долазе у школу дуже од 

пет дана посетити како би се сазнао разлог не долажења и о томе обавестити руководство 

школе и разредне старешине. Радити са групом деце у учионоци као помоћ учитељима . 

Повремено, рад са групом деце самостално у школи (медијатека).Разговор са ученицима о 

здравствено – хигијенским навикама као и  нормама понашања које се морају поштовати у 

школи. 

 

Сарадња са родитељима 

Направити списак породица које имају тешкоће у односу са школом, као што су родитељи 

који не долазе на родитељске састанке , родитељи чија деца често изостају . Прикупљање 

основних социо – економских података о породици. Педагошки асистент информише 

родитеље о резултатима које је дете постигло у току школовања. Такође, упућује 

родитеље на сарадњу са представницима школе. Следећа активност је указивање 

родитељима на потребу за стицањем знања у вези са васпитавањем деце, негом ,развојем 

личности и сл. Мотивисати родитеље за школовање деце како у основној тако и у средњој 

школи. Указати родитељима као се могу укључити у рад школе.  

 

Сарадња са стручним институцијама , друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

У оквиру овог сегмента педагошки асистент ће сарађивати са целокупним колективом 

основне школе „Браћа Јерковић“.Такокђе , имаће сарадњу са Министарством просвете, 

Градским секретаријатом за образовање, локалном самоуправом , Центром за социјални 

рад Чукарица, Домом здравља , здравственим медијатором , Црвеним Крстом ,разним 

институцијама које се баве унапређивањем положаја Рома у образовању.У школској  

2022/23. планиране су даље обуке ПА . 

 

Вођење документације 

Свакоднево евидентирање о сарадњи са учитељима,родитељима и ученицима.Достављање 

месечних извештаја директору школе. 
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13. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

У савет родитеља школе улази по један представник родитеља, одељења свих разреда. 

Време 

реализације 

Активности - теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар  - Верификација савета родитеља. 

- Избор записничара Савета 

родитеља, представника 

родитеља у Актив за развојно 

планитање и Тим за 

самовредновање. 

- Разматрање Годишњег плана рада 

школе 2022/2023., Развојног 

плана  

- Разматрање и усвајање Годишњег 

плана рада Савета родитеља 

- Разматра: осигурање, екскурзије, 

обезбеђење 

- Разматрање Извештаја о 

остваривању годишњег плана 

рада за школску 2021/2022., 

Извештаја о раду директора за 

школску 2021/2022., извештаја 

Тима за развојно планирање и 

Тима за самовредновање и Тима 

за заштиту ученика од насиља 

Састанак  Чланови 

савета 

родитеља 

Новембар  - Побољшање и унапређење 

квалитета наставнообразовних 

процеса. 

Састанак  Чланови 

Савета 

родитеља 

Јануар 

Фебруар  

- Припрема за обележавање 

Савиндана  

Састанак  Чланови 

Савета 

родитеља 

Април  - Учешће у организовању 

матурских свечаности, 

награђивању, испитима и 

припрема екскурзија за наредну 

школску годину. 

- Учешће у избору уџбеника. 

- Активности до краја школске 

године – матура, испити, награде 

Састанак  Чланови 

Савета 

родитеља 

Јун  - Упознавање са резултатима 

завршног испита. 

- Разматрање и усвајање извештаја 

са изведених ђачких екскурзија и 

настава  у природи 

- Разматрање предлога Школског 

програма од 1. до 8. разреда 

Састанак  Чланови 

Савета 

родитеља 
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Начин праћења реализације програма савета родитеља: записници са седница Савета 

родитеља. 

Носиоци праћења – Директор школе, помоћник директора, школски одбор 

 

              V ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА 

1.  Т И М    З А      С А М О В Р Е Д Н О В А Њ Е 

 Тим за самовредновање у школској 2022-2023. години радиће у следећем сасатву: 

1. Јелена Илић-Томић 

2. Бранка Мицковски 

3. Славица Ђачић 

4. Тања Цветановић 

5. Бранко Милошевић 

6. Сузана Лештанин 

7. Виолета Марковић 

8. Јелена Павловић 

9. Мирјана Вуковић,Члан Савета родитеља 

10.  Представник ученичког парламента 

 

У току школске 2022/23.  Тим за самовредновање извршиће вредновање области 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

План рада  Тима за самовредновање  

ОБЛАСТ   НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Активности Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Инструменти и 

технике 

 

Посете часова 

наставника 

 

Октобар, новембар, 

децембар, фебруар 

 

Виолета Марковић,  

Снежана Јојић , 

Бранка Мицковски 

 

 

Протокол за 

посматрање часа 

 

Квантитативна и 

квалитативна 

анализа Протокола 

 

 

Март и април 

 

 

Сви чланови Тима 

 

 

Обрада података 

 

Израда Извештаја о 

вредновању 

 

 

Мај 

Јелена Илић Томић 

и Бранка 

Мицковски 

 

Синтеза добијених 

података 
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2. Т И М   З А    Р А З В О Ј Н О    П Л А Н И Р А Њ Е 

Приоритети, за ову школску годину,  у остваривању активности „ ШРП 2021-24.“ су  

 

- педагошко инструктиван рад 

- подршка учењу 

- превенција насиља  

 

Приоритети су формирани су  на основу : 

- резултата извештаја  и мера Тима за саморедновање, (вреднована је  области 

„ЕТОС“, мере: утврдити учесталост дискриминаторног понашања, организовати 

предавања у сарадњи са МУП-ом у оквиру превенције насиља; утврдити мишљење 

ученика о врстама додатне подршке коју школа може у пружи у области учења) 

 

- резултата ЗИ  у претходној школској години , записника Тима за заштиту од 

насиља, Извештају о раду педагога и психолога, Извештају о раду директора 

школе, Извештају о рада Ученичког парламента 

 

 

 

Акциони план за 2022/2023.школску годину  

„Школског развојног плана 2021-2024.“године 

 
Чланови Тима:Виолета Марковић-директор, Бранка Мицковски-психолог, Снежана Јојић-

педагог, Љиљана Недељковић-наставник разредне наставе, Предраг Рађеновић-наставник разредне 

наставе, Жељка Борјан-наставник разредне наставе, Весна Срећковић-наставник биологије, Горана 

Илић-представник Савета родитеља 

 

ПРИОРИТЕТИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСИ 
 

ВРЕМЕ 

ИНДИКАТОРИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 

ЈАЧАЊЕ 

ПЕДАГОШКЕ 

КОМПЕНТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИКА ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ 

САВРЕМЕНЕ И 

КВАЛИТЕТНЕ 

НАСТАВЕ 

 

 

Стручно усавршавање у 

вези са развојем 

дигиталних компетенција 

и развоја информатичке 

писмености 

Интерактивни пристип у 

свим наставним 

предметима 

 

 

Стручни 

активи 

Тимови 

 

Током 

године 

 

Реализовани 

семинари 

 

 

 

 

Оперативни план 

предмета 

 

 

ПЕДАГОШКО 

ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 

Упутити наставнике 

којима је потребно 

дидактичко-методичко 

усавршавање на 

одговарајуће семинаре 

 

Директор 

школе 

 

 

 

Током 

године 

 

 

Извештај директор  

 

Сертификати о 

завршеној обуци 
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ПОДРШКА УЧЕЊУ 

 

   

 

Редовна посета часова 

 

 

Директор 

школе 

 

Током 

године 

Протокол посете часова 

 

Обука ученика за примену 

ефикасних техника учења 

 

ПП служба  

Током 

IX  и X 

 

Задовољству ученика 

постигнутим 

резултатима 

Праћење оцењивања 

постигнућа ученика, које 

узима у обзир 

индивидуалне 

карактеристике ученика 

 

СТИО 

Током 

године 

 

Извештај СТИО 

Оцењивање активности 

ученика на часу 

Предметни 

наставник 

Током 

године 

Формативно оцењивање 

( педагошка свеска, е-

дневник) 

Промоција ученичких 

успеха 

 

Директор 

школе 

Током 

године 

Награде, информације 

путем сајта школе 

Додатна поршка у учењу, 

ученицима из осетљивих 

друштвених група  ( 

допунски и додатни рад ) 

Педагошки 

асистент 

Током 

године 

Извештај ПА 

 

 

 

 

 

 

ПРЕВЕНЦИЈА 

НАСИЉА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација пројеката 

који подстичу развој 

компетенција  за сарадњу, 

учешће у демократском 

друштву,комуникација, 

решавање проблема, код 

ученика и наставника 

 

Тим за 

развој 

међупредмет

них 

компетенциј

а и 

предузетниш

тва 

Током 

године 

Извештај о реализацији 

пројекта, презентације 

продуката... 

 

Обезбеђивање једнаких 

могућности свим 

ученицима у 

свакодневном животу и 

раду установе за 

квалитетно образовање.  

  

 

 

Директор 

школе 

 

Сви 

запослени у 

школи 

 

 

Током 

године 

 

Извештај о раду школе 
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Бесплатни уџбеници, 

превоз од школе до куће, 

индивидуални образовни 

програме, право да бирају 

или да буду бирани као  

представници одељенске  

заједнице ,право  да буду 

укључени у рад 

Ученичког парламета) 

 

и учесници 

образовно 

васпитног 

процеса 

  

Информисање ученика и 

родитеља о појму 

дигиталног насиља и 

нивоима истог 

 

 

Директор 

школе 

МУП 

Одељењски 

старешина 

Током 

године 

Записник Савета 

родитеља 

Предавања, трибине 

Час одељењског 

старешине 

Индивидуални рад са 

родитељима ученика 

починиоцем насиља или 

ученика који трпи насиље 

и њихово укључивање у 

заједничко решавање 

проблема 

 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Током 

године 

Записници Тима за 

заштиту од насиља 

ПП дневник 

Организација предавања 

за ученике од стране 

представника МУП-а о 

безбедности на интернету  

 

 

МУП 

Током 

године 

Реализована предавања 

 

 

3. Т И М   З А    И Н К Л У З И В Н О    О Б Р А З О В А Њ Е 
Програм Стручног тима за инклузивнои образовање 

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

разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање 

физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. Циљ 

индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у 

редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и 

васпитања детета и ученика, а посебно:  

1) дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред 

рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се 

пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;  

2) циљеви образовно-васпитног рада;  

3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са 

образложењем за одступање од посебних стандарда;  

4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у 

одељењу и раду са додатном подршком;  

5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ 

прилагођен врсти сметње.  

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план. 
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Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима 

за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима. 

Тим  у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни 

наставници, стручни сарадник школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки 

асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.  

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.  

Чланови Тима: Санијела Перовић, Жељка Борјан, Јасенка Трајковић, Наташа Љубеновић, 

Светлана Маринковић, Тамара Станковић, Јелена Илић Томић, Слађана Колунџић, 

Александра Младић-представник Савета родитеља. 

ПЛАН АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

План активности Стручног тима за инклузивно образовање  

 

Област: Подршка образовању деце 

из осетљивих друштвених група 

Циљ (очекивана промена):Квалитетнија 

укљученост деце из осетљивих група у образовни 

систем 

Укупно трајање: 12 месеци 

Кораци/Активности: 
Реализато

ри 

Учестал

ост и 

трајање 

Исход/очекивана промена 

1. Појачан рад ПА са децом из 

осетљивих  друштвених група 
ПА 

5 пута 

недељно 

Повећана ефикасност 

ученика у остваривању 

предвиђених исхода 

2. Стимулација ученика из 

маргинализованих друштвених група 

путем ваннаставних активности 

Наставниц

и 

ПА 

Недељно 

 

Појачана мотивација 

ученика за укључивање у 

образовни систем 

3.Посете  породицама ученика из 

осетљивих друштвених група   

 

 

ПА 

 

Недељно 

по 

потреби 

Појачана мотивација 

ученика и родитеља за 

укључивање у образовни 

систем 

    

 

Област:Стручно Циљ (очекивана промена):Унапређене компетенције  
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усавршавање наставника наставника за инклузивно образовање 

Укупно трајање: 12 месеци 

Кораци/Активности: Реализатори 

Учестал

ост и 

трајање 

Исход/очекивана промена 

1. Похађање семинара на 

којима се обрађују теме из 

области инклузивног 

образовања 

Наставници 

Према 

плану 

стручног 

усаврша

вања 

Повећање компетенција наставника 

за имплементацију инклузивног 

образовања 

2. Размена искуства са 

колегама из  школа које 

имају ученике из 

осетљивих друштвених 

група  

Наставници  

Директор 

ПП служба  

ПА 

У сладу 

са 

потреба

ма и 

уоченим 

проблем

има  

Примена примера добре праксе у 

раду наставника 

3.Унапређивање 

компетенција запослених 

путем сарадње са 

различитим 

организацијама локалне 

самоуправе и НВО 

Дитектор 

Психолог 

Педагог 

Педаг.асистент 

Миниму

м једном 

у 

полугод

ишту 

Повећање компетенција запослених 

за имплементацију инклузивног 

образовања 

 

 

   

 

Област:Индивидуализација 

наставног процеса 

Циљ (очекивана промена):Школа у већој мери 

одговара на потребе ученика 

Укупно трајање:12 месеци 

Кораци/Активности: 
Реализато

ри 

Учестал

ост и 

трајање 

Исход/очекивана промена 

1. Идентификација ученика којима је 

потребна индивидуализација 

Наставниц

и 

Тромесеч

но 

Прилагођавање наставних 

метода и поступака 

потребама појединих 
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Педагошко

-

психолошк

а служба 

ученика 

2. Сарадња са Интерресорном 

комисијом 

Педагошко

-

психолошк

а служба 

Наставниц

и 

Током 

првог 

тромесечј

а 

Израда прилагођених-

измењених наставних 

планова и програма 

3. Израда и реализација ИОП-а ИОП тим 

Током 

школске 

године 

Прилагођавање наставних 

метода , поступака  и 

исхода потребама 

појединих ученика 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ПРОГАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

И 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА 

УГЛЕДА,ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 
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ПРОГРАМ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И    

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА 

 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства ученика или запосленог. 

Током последње деценије изражен је феномен дигиталног насиља односно коришћења 

дигиталне технологије са циљем да се друга особа узнемири, повреди , понизи и да јој се 

нанесе( интернет и мобилни телефони). 

Насиље има различите форме:Физичко,Емоционално,Социјално, Електорнско. 

Препознајемо и експлоатацију детета, занемаривање, сексуално насиље, екстремизам и 

др.  

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од 

насиља 

Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

Успостављање система ефикасне заштите 

Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

Време 

 

Мере и активности 

 

Носиоци 

Активности 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

       

 

Дефинисана правила понашања и последице кршења 

правила, подсетити ученике   

 

Израда новог паноа, који ће информисати о правилима 

понашања у школи  

 

Изложити преглед „отворених врата“ и дежурних 

наставника  

 

Изложити распоред наставних активности 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

Ученички 

парламент 

 

 

Директор школе 

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Т
О

К
О

М
  
 Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
 Г

О
Д

И
Н

Е
 

          
 

              

 

Препознавање ризичних појединаца и њихово усмеравање 

на сарадњу са ПП службом и директором школе 

 

Сви планови рада одељењске заједнице имају садржај који 

је усмерен на превенцију и заштиту од свих облика насиља, 

реализација програма рада одељењских заједница 

 

Обележавање Дана школе ( уз пригодне литерарне и 

ликовне радове) 

 

Разговор о злоупотреби пиротехничких средстава 

 

Разговор о толеранцији о  у оквиру верске наставе и 

грађанског васпитања.  

 

Редовни контакт са родитељима ученика починиоцима 

насиља или ученика који трпи насиље и њихово 

укључивање у заједничко решавање  

 

 

 

ПП служба 

Наставници 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници ГВ и 

вероучитељи 
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Т

О
К

О
М

  
  
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
  
  

Г
О

Д
И

Н
Е

 

   

 

Редефинисање правила понашања на нивоу школе (ако се 

покаже потребним, на основу записника и прегледа 

документације) 

 

Хуманитарна акција  (прикупљање помоћи за социјално 

угрожене ученике). Упознавање са обичајима и различитим 

културама на часовима редовне наставе ( природа и 

друштво, географија, историја, српски...) 

 

 

 

Тим за заштиту од 

насиља 

 

Одељењске 

старешине 

Директор 

 

 

Наставници 

  Т
О

К
О

М
  
  
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

         

 

Спортска такмичења, посвећена безбедном и сигурном 

окружењу 

 

Разговор са ученицима на часу физичког вапитања на тему : 

Како се понашамо на спортским утакмицама, у свим 

старијим разредима 

 

Разговор  о позитивном дејству спорта на фер и коректно 

понашање у животу 

 

 

 

Наствници ФВ, 

 

Школски 

полицајац 

 

 

Т
О

К
О

М
  
  
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

 

Стручно усавршавање запослених (семинари, стручне теме, 

предавања) 

 

Директор, чланови 

Тима 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И 

ВРЕЂАЊАУГЛЕДА,ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

 Активност Носиоци активности 
Време 

реализације 

1. 

 

Обезбеђивање једнаких могућности свим 

ученицима у свакодневном животу и раду 

установе за квалитетно образовање 

(бесплатни уџбеници, превоз од школе до 

куће, индивидуални образовни програме, 

право да бирају или да буду бирани као 

представници одељенске заједнице ,право  

да буду укључени у рад Ученичког 

парламета) 

 

 

Обезбеђивање  једнаких могућности свим 

родитељима да бирају и да буду изабрани у 

Савет родитеља и  остале школске тимове и 

органе 

 

 

Обезбеђивање  једнаких могућности свим 

 

 

 

 

 

 Одељенске старешине, 

предметни наставници 

 

 

 

 

 

 Одељенске старешине, 

директор школе 

 

 

 

 

 Директор школе 

Током школске 

године 

 

Т
О

К
О

М
  
 Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

  

 

 Информисање ученика и родитеља о појму дигиталног 

насиља и нивоима истог 

 

Организација предавања за ученике од стране представника 

МУП-а о безбедности на интернету  

 

Индивидуални рад са родитељима ученика починиоцем 

насиља или ученика који трпи насиље и њихово 

укључивање у заједничко решавање проблема 

 

Одељењске 

старешине 

ПП служба 

Директор 

 

Припадници 

МУП-а 

 

 

 

Када се деси насиље,  доследно примењивати све кораке 

које предвиђа интервенција (дата  у Програму интервенције 

испод табеле) 

Чланови Тима за 

заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемариваања 
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наставницима да бирају и да буду изабрани 

у различите органе и тимове, као и да 

равноправно учествују у свакодневном 

животу и раду установе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка  (нарочито у 

случају сметњи у развоју и  здравствених 

тешкоћа, припадности мањинским групама ) 

и обезбедити им планове 

индивидуализације или индивидуално 

образовне планове (ИОП) 

 СТИО тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

3. 

 Обезбеђивање адекватних обука за 

запослене које имају за циљ развијање 

способности за препознавање 

дискриминације и адекватно реаговање 

 

 Тим за насиље у 

сарадњи са Тимом за 

професионални развој 

 

 

 

 

Током школске 

године 

4. 

 

Информисање свих запослених о обавезама 

и одговорностима у спречавању и заштити 

од дискриминације. 

 

Информисање ученика и родитеља о 

обавезама и одговорностима у спречавању и 

заштити од дискриминације 

Чланови Тима  

 

 

 

 

 Одељенске старешине 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

5. Дискусија са ученицима о стереотипима,   
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предрасудама, толеранцији на часовима 

одељенске заједнице и на редовним 

часовима када се укаже прилика за 

корелацију са одређеним садржајима 

 

 

 

 

  Одељенске старешине  

 

 

 Предметни наставници 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

6. 

 

 

 Интервенција у случају сумње или сазнања 

да се припрема, дешава или се догодило 

дискриминаторно понашање. 

Редослед поступака у интервенцији 

приликом дискриминаторног понашања: 

1. Проверевање добијене информације 

2. Заустављање дискриминаторног 

понашања и смиривање учесника 

3. Обавештавање и позивање родитеља 

4. Прикупљање релевантних информација и 

консултације 

5. Предузимање мера и активности 

6. Праћење ефеката предузетих мера и 

активности прати установа. 

 

  

 

Чланови Тима  

 

 

 Одељенске старешине 

 

 

 

Спољна мрежа , по 

потреби,  односно 

процени Тима 

 

 

Током школске 

године 

7. 

Обавештавање родитеља о случајевима 

дискриминаторног понашања (уколико су 

деца жртве, извршиоци или сведоци) и 

укључивање у саветодавни рад 

 

 Обавештавање Центра за социјални рад, 

Полицијска управа Чукарица, Одељења за 

друштвене делатности општине Чукарица 

(по потреби) и ШУ Београд 

 

 

 

 

 

 ПП служба 

 

 

 

 

 

  Тим за насиље 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

8. 

  

Писање пријаве  Поверенику или 

надлежном органу због дискриминаторног 

-  Секретар, директор 
Током школске 

године 
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понашања 

 

9. 

 

Редовна анализа стања у школи  и  

реализације програма на састанцима Тима 

 Израда извештаја о остваривању и 

ефектима програма 

-  Тим  

 

 

 

-  Тим  

 

 

Током школске 

године 

 

На крају 

школске 

године  

 

 

Програм рада ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Поступци интервенције ће се заснивати на следећем: 

- да ли се насиље дешава или постоји сумња 

- где се насиље дешава 

- ко су учесници насиља 

- у ком облику и инензитету се дешава 

 

Кораци интервенције ће бити: Проверавање сумње и откривање насиља; заустављање 

насиља и смиривање учесника; обавештавање родитеља и предузимање хитних акција, 

консултације, израда плана заштите и праћење ефеката предузетих мера. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, ослањаће се и на: 

Програм васпитног рада, програм здравственог васпитања ученика и на програм сарадње 

са родитељима (ови програми су саставни део Годишњег плана рада), као и на темпо 

личног и социјалног развоха ученика 

 

Програм тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, вређањаугледа,части или достојанства личности и 

других облика ризичних понашања 

Чланове Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, именује 

директор установе, су: Надица Стаменковић, Виолета Марковић, Бранка Мицковски, 

Снежана Јојић, Александра Хрехоровић, Светлана Маринковић, Марко Михаиловић, 

Бојан Ћурувија, Јована Шијакинић, Невена Ђукић, Предраг Петровић, Марина 

Стефановић, Зорица Недељковић, Боса Раданић, Тамара Божић-представник Савета 

родитеља. 

Задаци чланова Тима су:да учествују у обукама за заштиту ученика и информишу и пруже 

обуку свим запосленима, координирају израду и реализацију програма заштите, 

процењују нивое ризика за безбедност ученика и сарађују са релаевантним установама, да 

воде евиденцију о појавама насиља. 
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Време Задаци Начин остваривања 

VIII – IX  

 

 Формирање Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и упознавање чланова са 

релевантним документима на којима се 

базира рад Тима  

 

 Анализа стања у погледу изражености 

појава дискриминације и нетолеранције и  

остваривања равноправности свих актера 

школе и анализа броја и врсте насиља у 

претходној школској години, предузетих 

мера и ефката. 

 

Информисање ученика, запослених и 

родитеља са активностима Тима и 

могућностима тражења помоћи и подршке  

  

- Конститутивни састанак Тима 

 

 

 

- Израда Програма за нову школску 

годину 

 

 

 

- Упознавање са новим Правилником 

о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

 

 

- Одељењске заједнице 

- Родитељски састанци 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
сл

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

Тим организује обуке за  развијање 

компетенција запослених, потребних за 

превенцију и интервенцију 

 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
сл

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

Процењивање ризика и доношење одлука 

у случају сумње или дешавања насиља 

 

- Чланови Тима ће у складу са 

проценом ситуације предузимати 

кораке које предвиђа Протокол 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
сл

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

Укључивање родитеља у превентивне и 

интервентне активности Тима  

 

- Тематски састанци 

- Организација предавања 
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Т
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е 

г
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д
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 Упознавање ученика и родитеља са 

правилима понашања у школи, тј. кућним 

редом школе 

 

 Информисање о правима, обавезама и 

одговорностима свих учесника у 

образовању у спречавању и заштити од 

дискриминације  

 

- Пано 

- Сајт школе 

- ЧОС 

- Родитељски састанак 

- Састанак Савета родитеља 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск

е 
г
о
д

и
н

е  

Неговање климе прихватања толеранције 

и хуманости 

- Реализација хуманитарних акција 

- Упознавање са различитим 

културама и обичајима на часовима 

редовне и изборне наставе 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск

е 
г
о
д

и
н

е  

Спорт као превенција од насиља 

- Трибине 

- Спортска такмичења, недеља спорта 

- Разговори са ученицима о фер 

навијању 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

Сарадња са стручњацима из других 

надлежних органа и служби 

- Разговори, дискусије са циљем 

упознавања ученика са опасностима 

дигиталног доба 

- Предавање од стране МУП – а на 

тему Заштите од насиља 

VI 

 

Евалуација Програма 

- Преглед документације о 

реализованим акцијама 

- Преглед документације о 

интервенцијама у случају насиља 

I,  VI 

 

Израда извештаја о раду Тима на крају 

првог полугодишта и на крају школске 

године 

 

-Писање, извештавање и 

обавештавање стручних тела и органа 

школе  

 

        *Програм подразумева поштовање и реализацију Програма здравствене заштит 

 

 

5.ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМ 

Стручни тим за Развој школског програма чине руководиоци одељењских већа, а 

руководилац је педагог Снежана Јојић 

Први разред – Љиљана Недељковић 

Други разред – Славица Ђачић 

Трећи разред – Стеван Ференђан Јовановић 

Четврти разред – Санијела Перовић 

Пети разред – Тамара Станојевић 

Шести разред – Марија Васовић 
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Седми разред – Лидија Стефановић 

Осми разред – Драгана Пешић Крстић 

Овај стручни актив обезбеђује писање и реализацију школског програма 

Програм рада за школску 2022-2023..школску годину 

 

 

Време реализације Садржај рада Носиоци посла 

Септембар -Именовање чланова 

Тима 

-Усвајање плана рада 

 

Директор школе 

Сви чланови тима 

Током школске године 

 

 

-Праћење реализације 

програма за оба циклуса. 

По потреби  и 

усаглашавање измена  

програма  

 

-Размена искуства о 

реализацији школских 

програма и остварености 

стандарда и исхода 

 

 

 

Сви чланови 

 

 

 

 

Јун 

 

-Прикупљање предлога за 

израду новог Школског 

програма за оба циклуса 

-Анализа проблема који 

су се јавили приликом 

реализације шк. програма  

за школску 2021-2022. 

 

- Усвајање новог 

Школског програма за 

оба циклусса 

-Извештај Тима о свом 

раду 

  

 

 

 

Сви чланови 
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6. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ  ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

 Тим за професионалну оријентацију чине све разредне старешине, психолог и 

педагог школе.  

Циљ  профисионалне орјентације у основној школи је да усмери ученика ка школи која 

одговара његовом успеху, способностима, интересовањима са једне стране и потребама 

друштва са друге стране. 

           Општи задаци у раду на професионалној   оријентацији 

1.Упознавање,  праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика ученика 

значајним за усмеравање њиховог професионалног развоја као и њихово подстицање да 

сами свесно доприносе сопственом професоионалном развоју. 

2.Упознавање ученика са занимањима, системом средњег образовања и оспособљавања за 

самостално прикупљање података. 

3.Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење 

реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног 

оспособљавања. 

4.Успостављање сарадње са родитељима и њихово осопособљавање за пружање помоћи 

деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја. 

5.Успостављање сарадње са установама и институцијама која могу допринети 

професионалном  развоју ученика. 

           Остваривање професионалне орјентације у основној школи обавља се кроз следеће 

облике рада: 

a)        Редовна настава 

Кроз наставне предмете  треба давати ближе и потпуније информације о различитим 

делатностима. Тако на пример  кроз наставу математике, физике и техничког образовања, 

треба подробније обавештавати о образовним профилима и занимањима у машинству, 

електроници и електротехници, геодезији, грађевинарству, шумарству итд. Кроз наставу 

српског језика, страних језика,  и историје давати информације о занимањима из облсти 

културе, уметности, јавног информисања . 

Програмске садржаје појединих наставних подручја и области као што су биологија, 

физичко васпитање, ликовна и музичка култура, поред упознавања са одговарајућим 

подручјима рада и занимања треба више користити за давање података о здравственим 

захтевима појединих подручја рада. Потребно је подстицати ученике да захтеве изабраних 

занимања ускладе са својим индивидуалним могућностима и бирају она занимања која им 
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највише одговарају. Коришћењем одговарајућих програмских садржаја техничког 

образовања  детаљније и потпуније упознати ученике са производним подручјима и 

занимањима и утицати на превазилажење одређених заблуда и предрасуда које постоје о 

неким производним подручјима. 

Кроз програмске садржаје историје, а нарочито оне које се односе на факторе развоја 

људског друштва , узроке поделе рада, појаву индустријске производње,  упознати 

ученике са историјским развојем појединих подручја рада и занимања. 

б)       Остали  облици ваннаставних активности 

У оквиру  слободних активности и осталих облика ваннаставног рада у које се ученици  

укључују према интересовањима ,треба давати потпуније и детаљније информације о 

карактеристикама и захтевима одговарајућих подручја рада, образовних профила и 

занимања. 

Подстицати ученике да и сами учествују у прикупљању информација о појединим 

подручјима рада и те информације упоређују са својим могућностима. Омогућити 

ученицима да се у оквиру рада појединих ученичких организација и културне делатности 

школе баве одређеним активностима како би практично проверили своје интересовање и 

способности и одабрали она занимања која њима највише одговарају.           

 в)     Рад одељењске заједнице 

Кроз разговор на часовима одељењских заједница сагледати у којој су мери ученици 

упознати са фактором битним за успешан избор занимања и по потреби давати 

одговарајуће допунске информације и објашњења. 

Применом групних облика рада, односно давањем ученицима одговарајућих задужења, 

организовати упознавање са појединим подручјима рада и занимања.  

Подстицати ученике да и сами стичу знања о подручјима рада за која показују посебна 

интересовања 

г)               Посебни облици рада на професионалној оријентацији 

        У оквиру овог поља рада педагошко-психолошка служба извршиће тестирање 

Професионалних интересовања свих ученика 8.разреда током другог 

полугодишта.Након обављеног тестирања,обавиће  индивидуалне разговоре са сваким 

учеником, са циљем да се обједине информације о способностима ученика, школском 

успеху и израженим жељама у погледу уписа одређене школе. 

Директор школе и одељењске старешине осмих разреда ће организовати предавања и 

разговоре са  родитељима у којима ће бити обавештени о програмима средњих школа, 

критеријумима уписа, начинима полагања завршног испита. 
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За ученике који имају здравствене сметње (које ограничавају могућност уписа у среду 

школу) педагошко-психолошка служба ће упутити на  тестирања у Центар за 

информисање и професионалну оријентацијуа при Националној служби за запошљавање. 

Заводу за професионалну оријентацију. 

Као и претходне године, школа ће омогућити мултимедијалну презентацију рада средњих 

школа за ученике осмих разреда. 

Област 
Садржај активности 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

 

 

 

 

Професионални 

развој 

 

Развијање свести о вредности 

људског рада 
ОС 

 Наставници 

     Током године 

Развијање радних навика и  

културе рада  
ОС 

Наставници 

Утицање на превазилажење 

предрасуда о појединим 

занимањима 

ОС 

Наставници 

Откривање, подржавање и 

усмеравање индивидуалних 

склоности ученика 

Наставници 

ПП служба 

Реализација програма 

професионалне оријентације за 7. и 

8. разред, предвиђеног ЧОС 

ОС  

Предметни 

наставници 

 ПП служба 

Септембар, 

Октобар, 

Новембар 

 

 

Професионално 

информисање 

 

Израда паноа за ПО Тим за ПО 
Друго 

полугодиште 

Информисање о занимањима, 

каријери и путевима образовања 

ОС 

Предметни 

наставници 

ППслужба 

Новембар, 

Децембар, 

Јануар, Фебруар 

Испитивање  професионалних 

интересовања тестом  Психолог Фебруар 

 

Реални сусрети са 

светом рада 

Посете сајму образовања, средњим 

школама и предузећима 
ОС  

Тим за ПО 

Март, Април, 

Мај 
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Представљање стручњака разних 

занимања 
ОС 

Тим за ПО 

Март, Април, 

Мај 

Професионално 

саветовање 

Професионално саветовање: 

Свих ученика осмог разреда 
ПП служба Март-Април 

 

Рад са 

родитељима 

 

Упознавање родитеља са 

образовним профилима и системом 

средњег образовања 

 ОС 

ПП служба 

 

Мај 

Оспособљавање родитеља за 

пружање помоћи деци у 

подстицању и усмеравању њиховог 

професионалног развоја  

ОС 

ПП служба 

 

Током године 

 

 

Припрема ученика 

осмих разреда 

Информисање ученика о завршном 

испиту. 
ОС 

ПП служба 
Април-Мај 

Сачињавање планова рада са 

ученицима ради припреме за 

завршни испит 

Предметни 

наставник 
Април-Мај 

Анализа постигнутих резултата на 

активима српског језика, 

математике, природних и 

друштвених наука  

Стручна већа 

за област 

предмета 

Јун 

Предлог мера за постизање бољих 

резултата у даљем раду 

Стручна већа 

за област 

предмета 

Јун 

 

 

7.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе стара се о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета обаразовно – васпитног рада установе, прати остваривање школског програма, 

стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује 

рад наставника, прати и утврђује разултате рада ученика. 

Чланови Тима: Виолета Марковић, директор школе; Душица Павловић, наставник 

разредне наставе; Биљана Мицковић Миловановић, наставник ликовне културе; Славица 

Вићетнић, наставник математике; Сања Пантелић, наставник немачког језика., Санела 

Рончевић-представник Савета родитеља. 
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План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

за школску 2022/23. годину 

временски оквир 

остваривања 

активности и циљеви носиоци активности потврда 

реализације 

септембар - Конституисање Тима 

- Усвајање плана рада и 

активности за школску 2022/23. 

годину 

чланови Тима записник Тима, 

Годишњи план 

рада Тима за 

школску 

2022/23. год. 

октобар - 

новембар 

- Вредновање квалитета 

Школског програма  

- Процењивање квалитета 

Годишњег плана рада школе 

- Процењивање усклађености 

Школског програма и Годишњег 

плана рада школе 

чланови Тима, 

стручни сарадници 

школе,  

чланови Тима за 

самовредновање 

записник Тима 

децембар-јануар - Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

полугодишта 

чланови Тима,  

стручни сарадници 

школе 

записник Тима 

фебруар-март - Утврђивање стручног 

усавршавања наставника и 

стручних срадника школе 

- Процењивање сарадње са 

родитељима ученика 

чланови Тима, 

чланови Тима за 

стручно 

усавршавање 

 

април - мај  - Анализа васпитно-образовног 

рада и остварености циљева, 

стандарда постигнућа и исхода 

образовања и васпитања 

- Утврђивање остварености 

Школског програма  

чланови Тима, 

стручни сарадници 

школе 

 

записник Тима 

 

јун - август - Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају школске године 

- Анализа постигнућа ученика 

осмог разреда на завршном 

испиту 

- Израда Годишњег плана рада за 

наредну школску годину 

чланови Тима, 

стучана већа осмог 

разреда  

извештај о раду 

Тима, 

Годишњи план 

рада за шк. 

2023/24. год. 

По потреби Тим ће давати стручно мишљење у поступцима за стицање звања наставника и 

стручног сарадника и учествовати у активностима за које је потребно ангажовање Тима.  

8.ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

План тима за развој међупредметних компетенција у школској 2022/23. години 

Р.бр. Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Динамика 

1. Формирање тима  -Подела Одабир на Директор IX 
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задужења 

 

 

основу учешћа 

на семинарима и 

анализе 

професионалне 

компетенције 

школе  

 

Чланови 

Тима 

 

2. Подстицање 

наставника да 

користе ИКТ 

-Употреба 

ИКТ-а 

 

Анкета за 

наставнике 

Чланови 

тима 

 

X 

3. Подстицање 

ученика да 

користе ИКТ 

-Употреба 

ИКТ-а 

Анкета за 

ученике 8. 

разреда 

Чланови 

тима 

XI 

4. Презентовање 

резултата анкете 

-Статистичка 

обрада 

података 

добијених 

анкетом 

Писана форма Чланови 

тима 

 

 

XII 

5. Развој 

међупредметних 

компетенција кроз 

различите 

пројекте 

-Обележавања 

дана Св. Саве  

Припрема и 

реализација 

тематског дана 

кроз пројекте 

ученика 

Чланови 

тима 

 

Предметни 

наставници 

I 

6. Унапређење 

међупредметне 

компетенције – 

одговоран однос 

према здрављу 

-Рад на 

очувању 

здравља и 

безбедности 

ученика у 

школи и ван ње 

Разговор са 

ученицима  

Чланови 

тима 

 

Предметни 

наставници 

Током 

целе 

године 

7. Развој 

међупредметних 

компетенција кроз 

реализацију 

различитих 

пројеката 

-Дефинисање 

пројеката 

Индивидуални 

или тимски рад 

ученика на 

пројектима 

Чланови 

тима 

 

Предметни 

наставници 

II - III – IV 

- V 

 

8. Усмеравање 

пажње ученика на 

значај очувања 

природе и 

спречавање 

негативних 

последица по 

животну средину 

-Обележавање 

Дана планете 

Земље 

Припрема и 

реализација 

тематског дана 

кроз пројекте 

ученика 

Чланови 

тима 

 

Наставници 

биологије и 

географије 

22. IV 

2023. 

9.  Праћење и 

вредновање 

резултата рада 

-Анализа 

ангажованости 

ученика у 

пројектима 

-Анализа рада 

тима и израда 

годишњег 

извештаја 

Анализа 

спроведених 

активности и 

учешћа чланова 

тима 

Чланови 

тима 

 

Педагог 

VI 
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Чланови тима: Саша Пеневски, Наташа Љубеновић, Весна Петровић, Биљана Ковачић, 

Јелена Војиновић-представник Савета родитеља. 

 

 

 
9.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

План рада Тима за професионални развој 

Чланови Тима: Светлана Којић, Јелена Којић Павлови, Марија Павловић, Јелена 

Кнежевић-представник Савета родитеља 

 

Месец  Активност - циљ Носиоци 

активности 

Докази 

реализације 

Септембар  1.Конституисање тима и 

усвајање плана рада за школску 

2022 – 2023. 

1.Сви чланови 

тима 

1.Записник тима 

Октобар - 

јануар 

1.Праћење остваривања програма 

стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

1.Сви чланови 

тима 

1.Записник тима 

Фебруар  1.Анализа стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

током првог полугодишта 

школске 2022 – 2023. 

2. Израда извештаја о стручном 

усавршавању наставника и 

стручних сарадника током првог 

полугодишта школске 2021 – 

2022. 

3.Израда плана усавршавања 

нсатавника и стручних сарадника 

за друго полугодиште 2021 – 

2022 на основу анализе 

усавршавања током првог 

полугодишта. 

1.Сви чланови 

тима 

2.Руководилац 

тима 

3.Сви чланови 

тима  

1.Записник тима 

2. Извештај 

3.План стручног 

усавршавања за 

друго 

полугодиште 

школске 2022 – 

2023. 

Март  1.Организација семинара у 

школи 

1. Руководилац 

тима 

1.Записник тима 

Април - 

август 

1.Реализација семинара у школи 

2.Анализа стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

током другог полугодишта 

школске 2022 – 2023.  

3.Израда извештаја о стручном 

усавршавању наставника и 

стручних сарадника током другог 

полугодишта школске 2022 – 

2023. 

1.Сви чланови 

тима 

2.Сви чланови 

тима 

3.Руководилац 

тима 

4.Руководилац 

тима 

5.Сви чланови 

тима 

1.Семинар 

2.Записник тима 

3.Извештај 

4. Извештај о 

раду тима у 

школској 2022 – 

2023. 

5.План рада за 

школску 2023 – 

2024. 
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4.Припремање извештајао раду 

тима у школској 2022 – 2023. 

5.Израда плана рада за школску 

2023 – 2024. 

                                                                                   

По потреби чланови тима ће учествовати у активностима у школи за које је неопходна 

подршка Тима за стручно усавршавање. 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.годину, 

у прилогу овог документа. 

10. ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Тим за кризне интервенције постоји са циљем да оснажи и помогне учесницима  наставног 

процеса (ученицима, родитељима и наставницима) када наступе нагли и неочекивано 

непријатни догађаји, било да их је изазвала природа (земљотреси, поплаве, пожари) или 

човек (насилна или природна смрт, сукоби, туче већих размера, самоубиства). 

Такви догађаји, у зависности од њиховог интезитета и утицаја на свакодневно 

функционисање, различито се и називају:стрес, траума и криза. Разлике међу њима 

постоје и нису мале. 

Стрес и стресни догађаји - промене у спољашњем окружењу које особа процењује као 

угрожавајуће или опасне по сопствени живот, живот њему важних људи, материјалних 

добара, положаја у породици, друштву и сл. 

Траума, односно трауматске реакције – склоп осећања, мисли и поступака који се 

јављају за време трајања трауматског догађаја или непосредно након њега, а циљ им је да 

ублаже ужас таквог догађаја (обамрлост, осећање да се све то не дешава, губитак свести. 

Криза – стање психичке пометње, које се налази на прекретници нормалног и 

патолошког реаговања. Трауматски догађаји и реакције на њих могу да доведу до трајног 

нарушавања менталног здравља особе.  

Да се то не би догодило, трауматизоване особе се подвргавају специфичном психолошком 

третману који се назива интервенцијом у кризи или психолошким кризним 

интервенцијама, што јесте циљ постојања овог Тима. 

Програм рада тима за кризне интервенције за школску 2022/2023.годину 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦ

И 

 

ДИНАМИКА 

(време 

реализације) 

 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

Формирање Тима , израда плана 

рада и договор о раду 

Чланови 

тима 

Септембар 

 

Записник 

 

Предавање «Психолошке кризне Бранка Октобар Записник 
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интервенције у основно – 

васпитним установама» за 

чланове тима  

Мицковски

, психолог 

 

  

Планирање сусрета са 

представницима институција за 

кризне инетрвенције на 

општини и договор о задацима 

чланова Тима на тим сусретима 

Чланови 

тима 

 

По потреби  

Састанак тима како би се 

размотриле могуће новине у 

интервенцијама 

Чланови 

тима 

По потреби Записник 

 

Укључивање спољних 

сарадника ,ватрогасци,полиција 

итд, и организација 

трибина,показних вежби и 

кампања везаних за безбедност 

ученика 

Чланови 

тима 

 

Октобар до мај 

 ( у зависности од 

епидемиолошке 

ситуације) 

Записник 

 

Израда флајера/летака за : 

-ученике 

-родитеље 

-наставнике 

Које би биле спремне уколико 

наступи кризна ситуација и 

имати материјал за део кризне 

интервенције 

Чланови 

тима 

По потреби 

 

 

Записник 

Састанак ради интервенције Чланови 

тима 

По потреби 

 

 

Записник 

                                                                                                         

Чланови тима :Виолета Марковић, директор школе; Бранка Мицковски, психолог школе; 

Снежана Јојић, педагог школе, Јармила Стевановић, наставник музичке културе, 

Алеклсандра Хрехоровић, секретар школе 
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VI                 ПОСЕБНИ  ПРОГРАМИ  

 

1. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕЊУ 

 

Област 

 

Активност 

 

Носиоци 

активности 

 

Време 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКЕ  УЧЕЊА 

1.Припрема материјала о 

ефикасним техника учења ( 

за први и други циклус ) 

 

2.Обука ученика за 

примену ефикасних 

техника учења 

 

3.Савети и информисање 

родитеља путем сајта 

школе 

 

ПП-служба 

 

 

Одељењске 

старешине  уз 

помоћ ПП-

службе 

 

ПП-служба 

Септембар 

Октобар 

 

 

Током 

првог 

полуг. 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

1.У  припреми и 

реализацији часа узети  у 

обзир карактеристике 

одељења и карактеристике 

ученика 

 

2.Посете часова ( директор 

и пп-служба) посветити 

праћењу реализације 

индивидуализације 

 

3.Размена примера добре 

праксе 

 

4.Праћење оцењивања 

постигнућа ученика, које 

узима у обзир 

индивидуалне 

карактеристике ученика 

 

Наставници 

 

 

 

Директор и 

 ПП-служба 

 

 

Стручна већа 

за област 

предмета 

Наставници 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ 

 

1.Примена активних 

метода у настави 

 

2.Промоција ученичких 

успеха (награде, 

информације путем сајта 

школе, разгласа и паноа) 

Наставници 

 

Наставници и 

ученици 

 

 

Наставници 

 

 

Током 

школске 

године 
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3.Оцењивање активности 

ученика на часу 

 

 

 

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋА У 

УЧЕЊУ 

1.Израда и реализација 

ИОП-а 

 

2.Додатна поршка у учењу, 

ученицима из осетљивих 

друштвених група  ( 

допунски и додатни рад ) 

 

3.Вршњачка помоћ 

(организовати вршњачку 

помоћ ученицима на нивоу 

одељења ) 

 

4.Обезбеђивање спољних 

ресурса посредством 

Школске управе  

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке 

Педагошки 

асистент 

 

 

Наставници 

 

 

 

Дефектолог 

 

Током 

школске 

године 

 

2.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА 

Разумети улогу и 

значај личног 

ангажоваања у 

заштити животне 

средине 

 

Изложба радова ученика 

 

Спровођење акција 

рециклаже 

ЧОС 

 

Наставници, 

ученици и 

родитељи 

 

Током школске 

године 

 

 

Стицање знања у 

вези са 

последицама 

угрожавања 

животне средине 

 

Организовање предавања и 

трибина и радионица 

 

Учешће у локалним ЕКО 

акцијама 

 

Наставници, 

ученици и 

родитељи и 

локална 

самоуправа 

 

Током школске 

године 

 

Развијање умења, 

вештина 

неопходна за 

заштиту животне 

средине 

 

Предавања, филмови и 

радионице 

Ваннаставне активности 

 

 

Организације за 

заштиту животне 

средине, 

наставници  

 

Током школске 

године 

Естетско     
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хигијенско 

уређење простора 

за рад у школи и 

уопште културе 

живљења 

Уређење учионица, 

дворишта и терена 

Ученици, 

родитељи и 

техничко особље 

Током школске 

године 

Упознавање 

природних ресурса 

и стицање знања 

за рационално 

коришћење 

 

Излети, екскурзије и 

настава у природи 

 

Наставници , 

ученици 

 

Време излета, 

екскурзија 

 

Обележавање 

значајних датума у 

еко развоју 

 

Изложбе поводом значајних 

датума у екологији (Светски 

дан образовања о заштити 

животне средине, Дан 

енергетске ефикасности, 

Дан планете Земље, Светски 

дан заштите животиња) 

 

Ученици и 

наставници 

 

26. јануар,  

5. март,  

22. април, 

 2. октобар   

 

Учешће у свим 

активностима на 

нивоу локалне и 

градске 

самоуправе у 

очувању животне 

средине 

 

Учешће у локалним еко 

акцијама, конкурсима, 

трибинама 

 

 

Ученици, 

наставници, 

локална 

самоуправа 

 

Током школске 

године 

 

 

3.ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ  

 
Сви ученици од првог до осмог разреда биће обухваћени здравствном заштитом. 

Једна смена ићи ће на лекарску контролу, а друга смена на систематски преглед. 

Школа ће организовати осигурање ученика. 

 

ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА 

Здравствена 

заштита ученика и 

систематско 

праћење здравља 

ученика 

 

Систематски прегледи 

-вакцинација ученика 

-редовни прегледи код  

стоматолога 

-лекарска контрола 

 

Педијатријска служба, 

родитељи и 

одељењске старешине 

 

Према календару 

здравствених 

установа 

Развијање свести о    
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здравим 

стиловима живота 

( здрава 

исхрана,хигијена и 

физичка 

активност) и 

стицање знања о 

здравим 

стиловима живота 

Предавања, трибине 

ЧОС, ваннаставне 

активности 

Педијатријска служба 

ДЗ 

Током школске 

године 

Развој 

хуманизације 

односа међу 

људима (односи 

међу половима, 

сарадња у 

породици, 

промене у 

пубертету) 

 

 

ЧОС,ГВ,ВН,филмови 

 

Наставници, ПП-

служба,представници 

ДЗ 

 

Током школске 

године 

 

План превенције употребе дрога 

 Циљ активности Врста активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

А
к

т
и

в
н

о
ст

и
 у

см
ер

ен
е 

н
а
 

у
ч

ен
и

к
е 

Развијање 

одговорности за 

сопствено здравље 

Реализација 

интерактивних 

радионица са циљем 

развоја личних и 

социјалних вештина 

Ангажовање ученика у 

раду секција 

Развој критичког 

мишљења у оквиру 

редовне наставе 

 Предавања обучених 

едукатора  

 

 

Одељенске 

старешине 

Наставници 

ПП служба 

Едукатори из 

ДЗ „ Др Сима 

Милошевић“ 

Едукатори ПУ 

Београд 

 

Током 

школске 

године 
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А
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

у
см

ер
ен

е 
н

а
 

р
о
д

и
т
ељ

е 

Унапређивање 

родитељских 

компетенција 

- Трибине 

- Тематски 

родитељски 

састанци 

- Радионице 

Одељенске 

старешине 

Родитељи – 

стручњаци 

Савет родитеља 

 

Током 

школске 

године 
А

к
т
и

в
н

о
ст

и
 

у
см

ер
ен

е 
н

а
 

н
а
ст

а
в

н
и

к
е 

 

Развијање 

компетенција за 

превентивни рад са 

ученицима и 

родитељима 

 

Стручно усавршавање 

путем адекватних 

семинара 

 

Директор  

 

Педагошки 

колегијум 

 

Октобар-мај  

 

*Програм подразумева и константно унапређивање хигијенских услова  школе и 

елиминисања утицаја који штетно делују на здравље, а учесници су сви актери живота и 

рада школе, са акцентом на сарадњи техничког особља са ученицима. Сарадња са 

развојним саветовалиштем ДЗ „Симо Милошевић“ и  трибине, предавања и радионице 

које су у складу са овим Програмом. 

 

4.ПРОГРАМ   КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  

Време остваривања задатака и постизања циљева овог програма је током школске године 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Представити школу као значајан 

фактор утицаја на културна дешавања 

унутар средине  

Песничке вечери 

Изложбе 

Концери 

Сајт школе 

Наставници школе 

Песници  

Ученици и наставници 

МШ „Ватрослав 

Лисински“ 

 

Организовање прослава:  почетак и 

крај школске године, обележавање 

школских и државних празника 

Приредбе  

Изожбе  

Новогодишњи вашар  

Ускршњи вашар 

рукоотворина 

Одељенски старешина,  

Ученици 

Родитељи 
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Омогућавања ученицима да упознају 

културна добра и дешавања 

(позоришта, изложбе,концерти, 

путујуће учионице)  

Посете културним 

установама 

Путујуће учионице 

Одлазак у биоскоп, 

позориште, излиожбу... 

 

Одељенски старешина у 

сарадњи са локалном 

заједницом 

Интеграција школе у културни живот 

града 

Ликовни и књжевни 

конкурс и такмичења 

Музичка такмичења 

 

Наставници српског језика 

Наставници ликовне и 

музичке културе 

Ученици 

 

Промоција школе Радионице, трибине, 

концерти, у просторијама 

школе 

Сајт школе 

Представе у КЦЧ 

Приредбе у школи 

Гостовање у другим 

установама  

Директор 

Наставници школе 

Одељенски старешина и 

ученици у сарадњи са 

локалном заједницом 

Развијање емпатије и разумевање 

различитости 

Приредбе  хуманитарног 

карактера  

Наставници школе 

Ученици 

Детаљан план активности, за реализацију Програма културних активности,  је у поглављу 

План реализације школских екскурзија, наставе у природи, излета, овог документа. 

 

5.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Школа(Савет родитеља, Школски одбор, директор школе) ће настојати да обезбеди 

подршку локалне заједнице у активностима за побољшање услова рада за ученике и 

запослене. 

Школа ће учествовати у разним активностима локалне заједница које имају за циљ 

промоцију успеха и знања ( учешће на конкурсима као и активностима везаним за 

добробит ученика и средине у којој живе) 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА 

 

Сарадња са 

организацијом Пријатељи 

деце Чукарица 

 

 

Учествовање у 

смотрама, акцијама 

и такмичењима 

 

Руководилац 

Пријатеља деце, 

ученици 

 

Током школске 

године 

 

У договору са локалном 

самоуправом 

усаглашавање ставова о 

намени текућих 

инвестиција  

  

 

Састанци и 

конструктивни 

разговори  

 

Управа школе 

Предсатвници 

локалне самоуправе и 

друштвених 

делатности 

 

Током школске 

године 

 

Сарадња са Ватрогасним 

савезом Чукарица 

 

 

Учествовање у 

такмичењима 

Предавања 

 

Чланови ватрогасног 

савеза,Наставници и 

ученици 

 

Током школске 

године 

 

Сарадња са Црвеним 

крстом Чукарица 

 

 

Учествоваање у 

акцијама Црвеног 

крста 

 

 

Чланови ЦК, 

наставници и 

ученици 

 

Током школске 

године 

 

 

 

Коришћење културно-

образовних институција 

које постоје у средини у 

којој се школа налази ( 

библиотека „“,суседна 

основна и средња 

школа;архив Србије) 

 

Посета Сајму књига 

Упис у библиотеку 

Посета Сајму 

образовања 

Посета Фестивалу 

науке 

Учешће у акцији 

Мај месец 

математике 

Учешће у акцији 

„Заштитимо птице 

Београда“ 

Књижевне вечери у 

организацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

родитељи, ученици, 

институције културе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током целе године 

према календару 

догађаја 
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локалне самоуправе 

Путујуће учионице 

Сарадња са Центром 

за таленте 

Посете 

позориштима и 

биоскопима 

Сарадња са 

пројектима Ноћ 

музеја и Ноћ 

истраживача 

 

 

6.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Општи циљ Програма сарадње са породицом је узајамно деловање школе и породице  на 

унапређивању квалитета образовања и васпитања и обезбеђивање свеобухватности и 

трајности образовног утицаја.    

Активности Програма сарадње са породицом су:  

-информисање родитеља  о животу и раду школе, 

-саветовање родитеља у остваривању васпитно-образовне фунције и породице и школе 

-консултовање са родитељима у доношењу и решавању безбедносних, финансијских 

питања школе 

 

ОБЛАСТ 

САРАДЊЕ 

САДРЖАЈ САРАДЊЕ ОБЛИК САРАДЊЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА 

Организација 

рада школе 

Упознавање родитеља са 

школским календаром  

Информисање о начину рада 

Савета родитеља 

Информисање родитеља о  

начину на који могу и морају 

бити информисани о животу и 

раду  ученика у школи 

Ућешће родитеља у пројектима и 

акцијама школе 

Родитељски састанак 

 

Родитељски 

састанак,Савет 

родитеља 

Разговор, писмено, 

телефонским 

путем,емаил... 

 

Одељењски 

старешина 

 

Члан Савета 

родитеља 



100 

 

  

-Чланови Савета 

родитеља (ШРП) 

-Хуманитарне 

акције,превоз 

ученика,посета 

радном месту 

родитеља,излет... 

 

Безбедност 

ученика 

Упознавање родитеља са 

програмом Тима за заштиту од 

насиља  

Упознавање родитеља са 

Правилником о понашању 

ученика и свим Правилницима 

који се тичу безбедности 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика који нарушавају 

безбедност у школи, као и 

родитељима ученика који трпе 

насиље 

 

Родитељски састанак 

 

Индивидуални 

разговори 

Директор школе 

 

ПП служба 

 

Одељенски 

старешина 

 

Чланови Тима за 

заштиту од насиља 

 

Етос 

 

Рад на неговању културе 

понашања уз међусобно 

уважавање свих актера школског 

живота 

 

Неговање уважавања 

различитости 

 

Час  одељенсог 

старешине,  

Грађанско васпитање 

 

Одељенски 

старешина 

 

Наставници 

грађанског 

васпитања 

Подршка 

ученицима 

Размена информација и давање 

препорука за даљи напредак 

ученика 

 

Индивидуални 

Одељенски 

старешина  
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Сви облици саветодавног рада, у 

зависности од проблема и 

информација 

 

Организовање активности у 

школи и ван школе на предлог 

ученика а у сарадњи са 

родитељима 

 

Информисање родитеља и 

ученика осмог разреда о 

начинима спровођења и 

реализације ЗИ 

 

разговори 

 

 

 

 

Хуманитарне акције, 

посете 

 

Родитељски 

састанци 

 

 

Одењенски 

старешина 

 

ПП служба 

 

Родитељи 

  

Ученици 

Настава и 

учење 

Редовно информисање родитеља 

о наставним и ваннаставним 

активностима 

 

Редовно информисање родитеља 

о успеху и напредовању ученика 

 

Саветодавни рад са родитељима  

 

Информисање родитеља о начину 

и поступку оцењивања знања 

ученика 

 

Отворен дан школе сваког месеца 

26.септембар,понедељак 

25.октобар,уторак 

 

Родитељски састанак 

 

Родитељски састанак 

 

Индивидуални 

разговори 

 

 

Отворена врата 

 

Посета настави 

 

Директор 

 

Одељенски 

старешина  

 

Родитељи 

 

ППслужба 

 

Предметни 

наставници 

 

Присуство на 

настави, по избору 

родитеља у 
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23.новембар,среда 

22.децембар,четвртак 

24.фебруар,петак 

27.март,понедељак 

25.април, уторак 

31.мај,среда 

 

- Информисање родитеља о 

наставним и ваннаставним 

активностима 

 

одељењу које 

похађа њихово дете 

 

 

 

 

Израда распореда 

чаасова, распореда 

секција, допунске и 

додатне наставе, 

писмених задатака 

и контролних 

вежби, и 

презентовање истих 

на паноу и сајту 

школе 

 

 

 

Ради унапређиваања сарадње са родитељима као и праћења реализације Програма сарадње 

са породицом, школа ће организовати анкетирање родитеља.Сви предвиђени садржаји ће 

се реализовати током школске године. 

 

7.ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА 
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Сарадња са Градским 

центром за социјални 

рад,  

ради пружања помоћи 

ученицима у личном и 

социјалном 

функционисању 

 

 

Сарадња са Градским 

центром за социјални 

рад, ради обезбеђивања 

личних пратиоца 

ученицима 

 

 

- благовремено 

обавештавање пп 

службе о проблему у 

функционисању 

породице или ученика 

- учествовање у 

изради плана мера за 

превазилажење 

проблема 

 

-  саветодавни рад са 

ученицима 

 

-  рад на уважавању 

различитости 

уклањањем ризичних 

фактора у  школској 

средини 

 

-одељењске 

старешине у 

сарадњи са пп 

службом, и 

родитењи и 

ученици 

 

-одељењске 

старешине у 

сарадњи са пп 

службом, 

родитељима и 

социјалним 

радницима 

-одељењске 

старешине 

-Ученички 

парламент и 

Клуб УН (израда 

паноа,школски 

разглас) 

 

-СТИО Тим 

 

 

Током школске 

године, по потреби 

Сарадња са Градским 

центром за социјални 

рад,  у оснаживању 

родитеља за 

продуктиван живот 

-упознавање и 

праћењем социјалних 

прилика породице и 

упућивањем на 

остваривање 

социјалне заштите 

-упућивање родитеља 

на извршење 

родитељских обавеза 

-одељењски 

старешина и 

Центар за 

социјални рад, 

педагошки 

асистент 

 

-одељењски 

старешина у 

сарадњи са 

Током школске 

године, по потреби 
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Центром за 

социјални рад 

Реализован Програм 

заштите ученика од 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

-све превентивне и 

интервентне 

активности које су 

предвиђене 

Програмом заштите...а 

у циљу доприноса 

сигурној средини за 

рад и развој 

-сарадња свих 

актера васпитно 

образовног 

процеса 

Током школске 

године, по 

Програму 

заштите....  

Брига о ученицима из 

осетљивих друштвених 

група 

 

Хуманитарне акције Одељенски 

старешина, 

ученици, 

родитељи  

Током школске 

године 

Обезбедити осигурање 

ученика 

Квалитетна понуда 

осигуравајућег 

друштва  

 

Директор школе и 

родитељи 

У септембру 

 

*Сарадња са Градским центром за социјални рад  се активира дописом који упућује 

школа, у коме се налази мишљење о ситуацији у породици или о понашању ученика, 

након чега Центар упућује свог сарадника у школу или породицу и обавештава школу о 

даљим корацима. 

8.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ    

АКТИВНОСТИ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА 

Развијање свести и 

стицање знања о 

спортској активности 

као здравом стилу 

живота 

Предавања, посете  Одењенски 

старешина 

Наставници физичког 

васпитања 

 

Током школске 

године 

 

Развијање љубави и 

навика према 

спортским 

Учешће у 

спортским 

активностима 

Клубови, одељенски 

старешина 

Наставници физичког 
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активностима  васпитања 

Недеља спорта Учешће у 

спортским 

активностима 

Одељенски 

старешина, ученици, 

наставници физичког 

васпитања 

У јесен, у пролеће 

Стицање знања о 

правилној и здравој 

исхрани и схватање 

значаја исте за лепоту 

живљења 

Предавања  Одељенски 

старешина, 

Здравствени радник 

 

Током школске 

године 

 

Спорт као превенција 

од деликвентних 

облика понашања и 

болести зависности 

Предававања  Одељенски 

старешина, 

Здравствени радник,  

Недеља спорта 

 

 

*Реализација овог Програма подразумева учешће свих ученика, развијања моторичке 

спретности и физичке способности ученика, развијање здравих стилова живота и неговање 

другарства. 

 

9.ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Програм обухвата заједничке активности школе, родитеља и јединице локалне 

самоуправе, у циљу развоја свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља 

на раду. 

 

АКТИВНОСТИ И ОБАВЕЗЕ 

лица за безбедност и 

здравље на раду 

ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање, избор, 

коришћење и одржавање 

средстава за рад и средстава 

и опреме за личну заштиту 

на раду 

Обезбедити благовремени 

увид у постојећестање и 

планиран епотребе 

По расходу постојећих 

средстава личне заштите 

Опремање и уређивање 

радних места –набавка 

нових 

средстава за рад, измене у 

организацији рада и наставе 

Праћење тржишта 

средстава за рад, по 

потреби школе набавка 

Сталан задатак  

Превентивна и периодична 

испитивања услова радне 

средине 

Праћење термина за 

реализацију  

Сваке треће године 
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Превентивни и периодични 

прегледи и испитивања 

опреме з арад 

Праћење термина за 

реализацију 

Сваке треће године 

Мере за побољшање услова 

рада –унапређење начина 

комуникације са ученицима, 

запосленима и родитељима, 

 

Унапређење комуникације, 

путем похађања адекватних 

семинара 

Израда паноа са правилима 

понашања 

 

Стални задатак 

Оспособљавање запослених 

за безбедан и здрав рад 

Благовремено 

обавештавање лица за 

БЗНР пре ступања на рад 

Стални задатак  

Припрема упутстав аза 

безбедан рад и контрола 

њихове примене 

Праћење рада запослених  Сталан задатак 

Забрана рада на радном 

месту или употребе средства 

 

По потреби Сталан задатак 

Сарадња и координација са 

службом медицине рада 

По потреби Сталан задатак 

Провера исправности и 

присутности ПП опреме и 

ознака путева евакуације 

Праћење стања Сталан задатак 

Обука запослених за ПП 

заштиту 

Праћење стања Сталан задатак 

Реализација вежбе 

евакуације запослених и 

ученика у ванредним 

ситуацијама (пожар, 

природна катастрофа) 

Да омогући реализацију 

истих на захтев лица за 

БЗНРП 

Сталан задатак 

Набавка и опремање 

сандучића за средства прве 

помоћи 

По потреби Сталан задатак 

Обезбеђење равних, сувих и 

неклизајућихподних 

површина у целокупном 

простору  школе 

Праћење стања  Стално 

Обезбеђење довољне 

проветрености, 

темперираности и 

осветљености свих 

просторија школе са 

могућношћу провере истих 

Праћење стања  Стално 

Набавка нових средстава 

личне заштите на раду за све 

запослене као и 

континуирана замена 

постојећих СЛЗ у 

случајевима када су 

Праћење стања  Стално 
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оштећени 

Редован, свакодневни 

обилазак објеката школе 

Стално Стално 

Све побројане активности представљају скуп континуираних актвности лица за БЗНР и 

послодавца које се реализују често и као интервентне у складу са новонасталим 

ситуацијама, те су као такве, део процеса који траје и непрестано 

се развија 

10.ПРОГРАМ  ОСНОВИ  БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ  РЕАЛИ 

ЗАТОРИ 

 

Безбедност деце у саобраћају 

 

Стицање и унапређивање постојећих знања, 

вештина и ставова ради подизања нивоа 

безбедносне културе ученика  

П
р
и

п
ад

н
и

ц
и

 о
д

го
в
ар

ај
у
ћ
ег

 с
ек

то
р
а 

М
У

П
-а

 и
 о

д
ељ

ењ
ск

е 
ст

ар
еш

и
н
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Полиција у служби грађана 

 

Развијање сарадње и партнерства МУП-а са 

грађанима у циљу стварања повољнијег 

безбедносног амбијента у заједници 

 

Насиље као негативна појава 

 

Изградња јасних ставова и опредељења у погледу 

насиља у демократско безбедном друштву 

 

Превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола 

 

Изградња јасних ставова и опредељења у погледу 

психоактивних супстанци у демократско 

безбедном друштву 

 

Безбедно коришћење 

интернета и друштвених 

мрежа 

 

Изградња јасних ставова и опредељења у погледу 

злоупотребе интернета у демократско безбедном 

друштву 

 

Превенција и заштита деце од 

трговине људима 

 

Стицање и унапређивање постојећих знања, 

вештина и ставова ради подизања нивоа 

безбедносне културе ученика и упознавање са 

безбедносним ризицима којима су изложена и деца 

 

Заштита од пожара 

 

Стицање и унапређивање постојећих знања, 

вештина и ставова ради подизања нивоа 

безбедносне културе ученика 

 

Заштита од техничко 

Стицање и унапређивање постојећих знања, 

вештина и ставова ради подизања нивоа 
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технолошких опасности и 

природних непогода 

 

безбедносне културе ученика 

Контролни прегледи возила приликом одласка на излете, матуре,наставу у природи. 

Динамика рада биће утврђена током школске године, у договору са едукаторима ПУ 

Београд 

 

11.ПРОГРАМ ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ 

Примена програма „Покренимо нашу децу“ има за циљ да се отклоне проблеми деце 

млађег школског узраста који се тичу неправилног држања тела, гојазности и 

хипокинезије, како би се превентивно отклонио настанак деформитета кичменог стуба и 

тела уопште, применом одговоарајућих превентивних вежби у складу са узрастом 

ученика.  

Ученици ће са својим учитељима свакога дана вежбати по 15 минута према разноврсним 

моделима вежби које је за потребе програма осмислио Српски савез професора физичког 

васпитања и спорта. Користиће предвиђена три модела рада у складу са условима рада, 

потребама деце и временским приликама.  

Први модел: ВЕЖБЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ – вежбе у учионици са столицом под 

називом „Весела столица“ (основни модел овог програма) и три подмодела: драматизација 

„Причам ти причу“ (вођена фантазија), превентивне вежбе за стопало „Здрава стопалца“  и 

вежбе са палицама „Разиграна палица“. 

Други модел: ВЕЖБЕ УЗ МУЗИКУ: „Музичка гимнастика“ и „Плеши и заледи се“. Овај 

модел састоји се од две варијанте вежби уз музику. Основни модел садржи елементарне 

покрете, кретања (аеробик за децу), а варијанта представља имитацију различитих 

спортова кроз игру. 

Трећи модел: ИГРЕ НА ОТВОРЕНОМ – три варијанте комплекса игара. Сваки комплекс 

се састоји од три игре које се играју на отвореним теренима и прате годишња доба (јесење 

играрије, зимске играрије, пролећне играрије). 

 

12.ПРОГРАМ   ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 

Руководиоци: Слађана Колунџић и Сања Ромчевић  

СЕПТЕМБАР              

- Изложбе дечијих радова и  музички програм  поводом пријема првака 

- Припреме за обележавање Дечије недеље  

ОКТОБАР  

- Обележавање Дечије недеље 

- Програм поводом светског Дана детета и акција солидарности, односно сабирање 

акције и сакупљање секундарних сировина 
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- Учествовање на  литерарним и ликованим конкурсима 

НОВЕМБАР  

- Активности поводом Дана школе: литерарно-ликовни конкурс посвећен Дану 

школе, уређење школског дворишта и ентеријера.  

- Свечана приредба поводом Дана школе 

- Песнички сусрети деце и младих Чукарице-општинско такмичење 

- Соло певачи „ЗЛАТНА СИРЕНА“ - школско такмичење. 

ДЕЦЕМБАР  

-  „ЗЛАТНА СИРЕНА“ и мали вокални састави- општинско такмичење 

- „НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ“- школско такмичење 

- Припрема за обележавање Дана Светог Саве. 

- Новогодишњи програм 

ЈАНУАР  

- Прослава Дана Светог  Саве 

- „НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ“- општинско такмичење 

ФЕБРУАР         

- „МАЛИ ПЈЕР“- општинско такмичење 

- Школско такмичење рецитатора 

- Програм за време зимског распуста (Зимска језичка радионица) 

МАРТ 

- Општинско такмичење рецитатора  

- Фестивал кратке драмске форме 

- Такмичење група певача и хорова 

- Ликовни конкурс поводом ускршњих празника 

- Изложба цртежа и осликаних јаја поводом Ускршњих празника 

АПРИЛ  

- Позоришне игре деце и младих Чукарице 

МАЈ- ЈУН             

- Дан изазова - рекреативне и забавне активности.           

АВГУСТ 

- Припрема програма за свечани пријем првака 

-  Програм рада Пријатељи деце за наредну школску годину 
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13.ПРОГРАМ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Чланове Ученичког парламента чине по два представника сваког одељења седмог и осмог 

разреда, који су изабрани на одељенској заједници. 

Чланови Парламента бирају по два представника који учествују у раду Школског одбора и 

Наставничког већа. 

Одабрани чланови Парламента су и чланови Тима за самовредновање, Тима за заштиту 

ученика од насиља и Тима за развојно планирање. 

Чланови Парламента ће преносити искуства и закључке са састанака у своја одељења. 

Програм рада Парламента 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР - Добродошлица новим члановима. 

- Избор руководства Парламента 

- Израда и усвајање програма рада 

Парламента 

- Избор два представника који 

учествују у раду школског одбора 

и Наставничког већа 

- Избор представника који ће бити 

чланови тима за самовредновање, 

Тима за заштиту ученика од 

насиља и Тима за развојно 

планирање 

 

 

ОКТОБАР - Дискусија на тему „Проблеми у 

школском животу“ 

- Анализа првог месеца у школи 

- Сајам књига 

- Измене и допуне Статута и 

Правилника Ученичког 

парламента, по потреби 

- Разно 

НОВЕМБАР - Обележавање Дана школе (14. 11) 

- Обележавање Дана толеранције 

(16. 11) 

- Обележавање Светског дана деце 

(20. 11) 

- Разно 

ДЕЦЕМБАР - Хуманитарне акције, спровођење, 

узимање учешћа 
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- Дискусија на тему „Како ћемо 

прославити школску славу, Светог 

Саву“ 

- Дискусија о одлукама које 

доносимо за сопствено здравље 

- Разно  

ФЕБРУАР/МАРТ - Анализа рада Парламента у првом 

полугодишту 

- Анализа првог полугодишта  

- Дискусија на тему „Коришћење 

друштвених мрежа“ 

- Узимање учешћа у различитим 

културним манифестацијама 

- разно 

АПРИЛ - Присуствовање презентацијама 

средњих школа у просторијама 

наше школе 

- Изношење мишљења о избору 

уџбеника 

- Посета Сајму образовања 

- Разно 

МАЈ – ЈУН  - Учешће у реализацији 

Координације уписа ученика у 

средње школе 

- Давање мишљења о кандидатима 

за Ђака генерације 

- Акција „Поздрав осмацима“ 

- Извештај о резултатима рада 

школског Тима за 

самовредновање, ШРП-а 

- Извештај о реализацији Програма 

ученичког парламента 

 

У току рада Парламента могуће су измене у Програму на иницијативу неког ученика или 

радног тела. 

Учесници су свих активности за промоцију школе. 

Одабрани чланови имају право присуства састанцима Школског одбора, Наставничког 

већа и осталих тела према потреби. 
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 14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 1. Ин т е р н и    м а р к е т и н г 

 Школа ће путем сајта школе www.osbracajerkovic.edu.rs , књиге обавештења, и 

огласне табле обавештавати ученике и родитеље о свим питањима који су значајни за 

организацију васпитно-образовног рада и живота школе (као нпр:кућни ред, похвале 

ученика и др.).              

Пошто у школи постије панои који служе за излагање ученичких радова, како ликовних 

тако и литерарних, поставке тих радова мењаће се једанпут месечно, и остале 

карактеристичне поруке биће излагане на паноима школе. 

 Ђачке трибине на којима ће се ученици сусретати са књижевницима, глумцима и другим 

личностима, одвијаће се у школи и то у свечаној сали или библиотеци. 

2.  Е к с т е р н и    м а р к е т и н г 

 Рад школе биће доступан  јавности и  отворен за сарадњу са локалном средином.  

 Сарађиваћемо са позориштима, библиотекама и музејима града Београда. Радио 

телевизијске куће биће драги гости наше школе које буду хтеле да упознају живот и рад 

школе. 

 Бићемо отворени и према дневној и стручној штампи у којима ћемо износити наше 

утиске. 

 Развијаћемо сарадњу са школама у Железнику и на општини, како на стручном 

тако и на културно-спортском плану. 

Развијање сарадње са иностраним школама у оквиру пројекта „ Еразмус +“ и 

наставак активности на платформи еТвининг. 

План   промоције  школе   

Септмбар: свечани пријем   првака 

Октобар: активности  везане  за  обележавање Дечје недеље   

Новембар: приредба  поводом  дана школе 

Децембр: у  сусрет  новогодишњим  празницима,  хуманитарна  акција, изложба 

новогодишњих  и божићних  украса  и честитки 

Јануар: светосавска  приредба 

Април: презентација  постигнутих  резултата  са такмичења; ускршњи  концерт 

Мај: трибина за родитеље будућих првака (припрема родитеља за полазак ђака првака)  

Јун: свечани испраћај ученика осмог разреда 

Поред наведених активности, својим радом, залагањем и постигнутим резултатима, сви 

запослени у школи доприносе угледу и промоцији школе. 

 

 

http://www.osbracajerkovic.edu.rs/
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15. ПРОГРАМ  УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА-ПРИПРАВНИКА 

Област рада Извршиоци посла 

 

1. Планирање, програмирање, остваривање и 

вредновање образовно-васпитног рада 

 

 

Наставник-приправник у сарадњи са 

ментором 

 

2. Праћење развоја и постигнућа ученика 

 

Наставник-приправник у сарадњи са 

ментором, педагогом и психологом 

 

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном 

заједницом 

 

 

Наставник-приправник у сарадњи са 

ментором 

 

4. Рад са ученицима са сметњама у развоју 

 

Наставник-приправник у сарадњи са 

ментором и психологом 

 

5. Професионални развој 

 

 

Наставник-приправник у сарадњи са 

ментором  

 

 

6. Документација 

 

Наставник-приправник у сарадњи са 

ментором, педагогом 

Временска динамика: у току трајања приправничог стажа у установи, током школске 

године. 

План рада ментор, план рада и  писане припреме за час  наставника приравника, су 

сатавни део портфолија ментора и наставника приправника. План  рада садржи детаљно 

разрађене области рада са утврђеним исходима. 

 

Наставник -приправник сачињава годишњи и месечни оперативни план,   

води евиденцију о свом раду  кроз дневник рада (износи запажања о свом раду и 

раду са ученицима, о посећеним часовимао ), израђује припреме за одржавање часа, 

односно активности. 

Наставник –приправник, након савладаности програма, приступа провери савладаности 

програма пред школском комисијом. 

 

Ментор води евиденцију о раду приправника, кроз дневник рада који садржи податке о 

временској динамици у коме је радио са приправником, темама  посећених часова, тј. 

активности, запажањима о раду приправника у савладавању програма, препорукама за 

унапређивање образовно васпитног рада.  

Ментор подноси извештај директору, о оспособљености приправника за самостално извођење 

образовно-васпитног рада. 
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VII       ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ШКОЛСКИХ  ЕКСКУРЗИЈА,   

             НАСТАВЕ  У  ПРИРОДИ и ИЗЛЕТА 
 
Екскурзије, излети и настава у природи  ученика у овој школској години,  организоваће се у 

границама наше земље.  

Циљ им је да ученици упознају историјске и културне споменике Србије. Екскурзије, излети и 

настава у природи  имају тачан план и програм који одобрава Наставничко веће и Савет родитеља. 

Наставници су дужни да после изведене екскурзије, излета и наставе у природи,  поднесу извештај 

Наставничком већу , Савету родитеља и Школском одбору.  

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ученика 5. разреда у школској 2022 – 2023.  

Образовни и васпитни циљеви екскурзије 

Циљ екскурзије ученика петог разреда је непосредно упознавање појава и односа у 

природној и друштвеној средини града Новог Сада и околине, упознавање културног 

наслеђа и природних знаменитости ове области Републике Србије а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

Истовремено са предходно наведеним циљевима ова екскурзија жели да развије 

позитиван однос према националним, културним и естетским вредностима као и да 

прошири постојеће и учествује у стицању нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу. 

Садржаји екскурзије 

Екскурзија ученика петог разреда предвиђа посету манастиру Крушедол, Сремским 

Карловцима, обиласци и посете Капела Мира, Саборна црква, Карловачка гимназија, 

Богословија, чесма Четири лава, Патријаршиски двор, Дворска башта, одлазак у Нови Сад, 

ручак, обилазак Новог Сада, посета Петроварадину..  

Предвиђени садржаји екскурзије су у складу са узрастом ученика и са садржајима 

програма наставе и учења за пети разред основне школе. Такође су у скалду са садржајима 

екскурзије прописаних Правилником а посебно у делу који се односи на уочавање облика 

рељерфа и природно географских одлика Републике Србије, упознавање са прошлошћу и 

културном баштином отаџбине. 

Садржај екскурзије омогућава упознавање са природним лепотама Републике 

Србије, обилазак  средњовековних и нововековних локалитета Републике Србије, 

обилазак установа културе и подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживњаја, 

Планирани обухват ученика 

Предвиђено је да на екскурзију крене између 60% и 80 % ученика петог разреда 

што је између 73 и 98 ђака. 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 

Носиоци организације екскурзије ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на самој екскурзији су директор школе, стручни вођа пута, одељенске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  
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Ради остваривања веће безбедности ученика предвићено је да на екскурзију поред 

стручног вође пута и одељенских старешина на пут крене још један наставник који 

предаје ученицима а кога ће директор одредити. 

Путни правац 

За екскурзију ученика петог разреда предвиђена је једнодневна екскурзија. 

 Полазак је из Београда у јутарњим часовима. Путује се према Фрушкој гори, 

обилази се манастир Крушедол, затим Сремски Карловци,Нови Сад и Петроварадин. 

Остварују се предвиђене посете и обиласци. У вечерњим часовима поврата у Београд. 

Начин финансирања 

Екскурзију ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у ратама. У 

договору са ученицима одељенске старешине ће извршити поделу гратиса ученицима који 

нису у могућности да финансирају екскурзију у потпуности. 

Време реализације – предвиђено је да се екскурзија реализује у априлу или мају 2023. 

Дежурство наставника 

Одељенске стерешине, стручни вођа пута и наставник пратилац прате понашање 

ученика и њихове потребе у аутобусу и током обилазака.  

Техничка организација 

Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и Правилнику. У поступку 

јавне набавке за реалзацију ове екскурзије неопходно је да понуђач испуни следеће 

услове: 

- Превоз високоподним аутобусима не стријим од пет година на релацији Београд 

– манастир Крушедол – Сремски Карловци – Нови Сад - Београд 

- Ручак у Новом Саду. 

- Обилазак маснастира Крушедол, посета Сремским Карловцима - обиласци и 

посете Капела Мира, Саборна црква, Карловачка гимназија, Богословија, чесма 

Четири лава, Патријаршиски двор, Дворска башта, обилазак Новог Сада – 

Градска кућа, споменик Светозару Милетићу, Матица Српска, Галерија Матице 

српске, Српско народно позориште... Након обиласка Новог Сада посета 

Петроварадину.У свим обилсацима и посетама неопходно је присуство 

стручног водича који ће ученицима представити садржаје које ће посетити. 

- Присуство лекара током трајања екскурзије 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% попуста за децу 

радника школе. 

Наканду за чување ученика током екскурзије одређује Сват родитеља. 

Након одабира агенције и потписивања уговора одељенске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

екцкурзије – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји екскурзије. 

Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхрани, здравственој заштити 

ученика на екскурзији, могућности комуникације са децом.  

Током припрема за екскурзију наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реалзовале у 

потпуности. На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће 

се спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 
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одредити контакт особа којој се могу јавити неке друге непредвиђене околности а која ће 

бити задужена за њихово решавање. 

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на екскурзију 

Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на екскурзију организује 

се родитељски састанак на коме се родитељи упознају како да припреме ученике за 

екскурзију, правилима понашања током екскурзије и законском одговорношћу родитеља 

за понашање ученика током екскурзије. Родитељи ће такође бити обавештени да је 

потребно да дођу на индивидуални разговор са одељенским старешиним уколико ученик 

има одређене здравствене и психофиозичке потребе на које је потребно обратити пажњу 

током извођења екскурзије. 

Са ученицима се на часу одељенског старешине реализује се припрема кратких 

презентација о местима која ће посетити и садржајима које ће видети као и и правилима 

понашања током екскурзије. 

Активности са ученицима и родитељима након екскурзије 

Након реализације екскурзије ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута.  

Након спроведене екскурзије и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом екскурзије и утисцима ученика и 

наставника. Родитељима ће бити прочитан и извештај са екскурзије који саставља стручни 

вођа пута. 

На часу одељенског старешине ученици ће урадити кратке презентације о знањима 

и искуствима стеченим на екскурзији. 

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА у школској 2022. – 2023. години  

Образовни и васпитни циљеви екскурзије и задаци 

Циљ екскурзије ученика шесог разреда је непосредно упознавање појава и односа у 

природној и друштвеној средини Врњачке бање и околине, упознавање културног наслеђа 

и природних знаменитости ове области Републике Србије, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

Истовремено са претходно наведеним циљевима, ова екскурзија жели да развије 

позитиван однос према националним, културним и естетским вредностима, као и да 

прошири постојеће и учествује у стицању нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу. 

 

Садржаји екскурзије 

            Екскурзија ученика шестог разреда предвиђа посете: Природњачки музеј – 

Свилајнац, Музеју воштаних фигура - Јагодина, обилазак: Цркве Лазарица - Крушевац, 

Манастира Љубостиња, Врњачке бање - посета - завичајном музеју Белимарковић и 

извору хладне воде ,,Слатина".  

Предвиђени садржаји екскурзије су у складу са садржајима програма наставе и 

учења за шести разред основне школе, посебно са предметима:  
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- географија: уочавање облика рељефа и природно географских одлика Републике Србије, 

бањски туризам, туристички, привредни и образовни центар: Јагодина - привредни, 

културни и административни центар поморавског округа; Врњачка бања, најпосећеније 

место у континенталном делу Балканског полуострва, обилазак извора хладне воде 

"Слатина";  

- историја: упознавање са прошлошћу и културном баштином отаџбине, Црква Лазарица је 

сазидана 1375. у славу прворођеног сина кнеза Лазара и уједно наследника престола , 

деспота Стефана. Посвећена је архиђакону Стефану, заштитнику династије Немањића. 

На левој обали Љубостињске реке, налази се манастир Љубостиња, са црквом Успења 

Пресвете Богородице. Манастир је задужбина књегиње Милице, подигнут крајем 14. и 

почетком 15. века. Врњачка бања - развој бање после 1. светског рата ...... 

- ликовна култура :  ученици ће се упознати са првим музејом у Србији у коме су 

изложене фигуре значајних личности Србије , од Светог Саве до Новака Ђоковића....... 

- српски језик : српска средњовековна књижевност - Јефимија - прва српска песникиња 

,,Похвала кнезу Лазару"............... 

Садржај екскурзије омогућава упознавање са природним лепотама Републике 

Србије, обилазак античких, средњовековних и нововековних локалитета Републике 

Србије, обилазак установа културе и подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживљаја. 

 

Планирани обухват ученика 

Предвиђено је да на екскурзију крене између 60% и 80 % ученика шестог разреда што је 

између 73 и 100 ђака. 

 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 

Носиоци организације екскурзије ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на самој екскурзији су директор школе, стручни вођа пута, одељенске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  

Ради остваривања веће безбедности ученика предвићено је да на екскурзију поред 

стручног вође пута и одељенских старешина на пут крене још један наставник који 

предаје ученицима а кога ће директор одредити. 

 

Путни правац и трајање екскурзије 

За екскурзију ученика шестог разреда предвиђена је дводневна екскурзија. 

 Полазак је из Београда у јутарњим часовима. Путује се према Свилајнцу уз посету 

Природњачком музеју, затим у Јагодину уз посету Музеју воштаних фигура и обилазак 

парка . Пут се наставља према Крушевцу у коме се посећује и обилази црква Лазарица и 

центар Крушевца. Долазак и смештај у хотел ,,Бреза" у Врњачкој бањи. Следећег дана 

следи обилазак Врњачке бање , посета завичајном музеју Белимарковић и обилазак извора 

хладне воде ,,Слатина", након тога следи посета Манастиру Љубостиња и повратак за 

Београд. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Начин финансирања 

 

Екскурзију ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у ратама. У договору са 

ученицима одељенске старешине ће извршити поделу гратиса ученицима који нису у 

могућности да финансирају екскурзију у потпуности. 

 

Дежурство наставника 

Како су ученицима седмог разреда развојне компетенције за одлучивање још на ниском 

нивоу на овој екскурзији неће бити организовано дежурство ученика. Одељенске 

стерешине, стручни вођа пута и наставник пратилац прате понашање ученика и њихове 

потребе у аутобусу и током обилазака. Прве вечери ученици ће имати дружење у 

дискотеци у хотелу у којој дежурају сви наставници који су кренули на екскурзију. Током 

ноћења у хотелу, а у зависности од тога у ком делу хотела су ученици смештени, 

наставници састављају план дежурства који подразумева да у сваком тренутку барем један 

наставник надгледа понашање ученика. 

 

Техничка организација 

Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и Правилнику. У поступку јавне 

набавке за реализацију ове екскурзије неопходно је да понуђач испуни следеће услове: 

- Превоз високоподним аутобусима не старијим од пет година на релацији 

Београд - Свилајнац - Јагодина - Крушевац - Врњачка бања – Љубостиња - 

Београд. 

- Пун пансион у хотелу ( вечера, доручак и ручак); 

- Дружење ученика у хотелу у периоду од 21:00 до 24:00 часа. 

-     Посета Природњачком музеју у Свилајнцу, посета музеја, обилазак парка у 

Јагодини, посета цркве Лазарица, обилазак Крушевца, обилазак Врњачке бање , посета 

завичајном музеју Белимарковић и обилазак извора хладне воде "Слатина", посета 

манастиру Љубостиња . У свим обиласцима и посетама неопходно је присуство стручног 

водича који ће ученицима представити садржаје које ће посетити. 

- Присуство лекара током трајања екскурзије. 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% попуста за децу 

радника школе. 

Накнаду за чување ученика током екскурзије одређује Савет родитеља. 

Након одабира агенције и потписивања уговора, одељенске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

екскурзије – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји екскурзије. 

Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхрани, здравственој заштити 

ученика на екскурзији, могућности комуникације са децом.  

Током припрема за екскурзију наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реализовале у 

потпуности. На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће 

се спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 
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одредити контакт особа којој се могу јавити неке друге непредвиђене околности а која ће 

бити задужена за њихово решавање. 

 

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на екскурзију 

 

Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на екскурзију, организује се 

родитељски састанак на коме се родитељи упознају са тиме како да припреме ученике за 

екскурзију, правилима понашања током екскурзије и законском одговорношћу родитеља 

за понашање ученика током екскурзије. Родитељи ће такође бити обавештени да је 

потребно да дођу на индивидуални разговор са одељенским старешином уколико ученик 

има одређене здравствене и психофизичке потребе на које је потребно обратити пажњу 

током извођења екскурзије. 

Са ученицима се на часу одељенског старешине реализује припрема кратких 

презентација о местима која ће посетити и садржајима које ће видети као и о правилима 

понашања током екскурзије. 

 

Активности са ученицима и родитељима након екскурзије 

Након реализације екскурзије ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута.  

Након спроведене екскурзије и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом екскурзије и утисцима ученика и 

наставника. Родитељима ће бити прочитан и извештај са екскурзије који саставља стручни 

вођа пута. 

На часу одељенског старешине ученици ће урадити кратке презентације о знањима 

и искуствима стеченим на екскурзији. 

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ  

2022 – 2023.  

Образовни и васпитни циљеви екскурзије 

Циљ екскурзије ученика седмог разреда је непосредно упознавање појава и односа 

у природној и друштвеној средини града Ниша и околине, упознавање културног наслеђа 

и природних знаменитости ове области Републике Србије а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

Истовремено са претходно наведеним циљевима ова екскурзија жели да развије 

позитиван однос према националним, културним и естетским вредностима као и да 

прошири постојеће и учествује у стицању нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу. 

Садржаји екскурзије 
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Екскурзија ученика седмог разреда предвиђа посету манастиру Манасија, Ресавској 

пећини, обилазак Нишке тврђаве, Меморијалног комплекса „12. фебруар“, Медијане, Ћеле 

куле, археолошког музеја у Нишу, града Ниша и Чегра.  

Предвиђени садржаји екскурзије су у складу са узрастом ученика и са садржајима 

програма наставе и учења за седми разред основне школе, посебно са предметима: 

- географија:уочавање облика рељефаи природно географских одлика Републике 

Србије, бањски туризам(Нишка бања),туристички привредни и образовни центар Ниш је 

највећи град на југу Републике Србије и седиште Нишавског управног округа. Ресавска 

пећина је вреднована као природно добро од изузетног значаја 

- ликовна култура:музеји и културна добра- Ћеле кула (споменик из првог српског 

устанка), Нишка тврђава представља комплексни споменик културе и најмонументалнију 

урбанистичку доминанту централног подручја града Ниша. Комплекс некадашњег 

кионцентрационог логора “Црвени крст” у Нишу утврђен је за споменик културе од 

изузетног значаја за Републику Србију, Археолошко налазиште “Медијана“( непокретно 

културно добро од изузетног значаја) 

- српски језик и кљижевност: инспирацију и надахнуће за песму „Манасија“ Васко 

Попа је пронашао у манастиру Манасија, епска поезија(циклус о ослобађању Србије(јунак 

Стеван Синђелић)) 

- историја:упознавање са прошлошћу и културном баштином отаџбине(Ћеле кула 

(споменик из првог српског устанка) ,битка на Чегру је једна од пресудних битака вођених 

у  Првом српском устанку између српских устаника и Турака. Битка се одиграла 31. 

маја 1809. године на брду Чегар  код села Каменица надомак Ниша). 

- верска настава: српска црква кроз векове (Манастир Манасија или Ресава, је један 

од најзначајнијих споменика српске средњовековне културе и најзначајнија грађевина која 

припада такозваној „Моравској школи“. Припада Епархији браничевској Српске 

православне цркве. 

Садржај екскурзије омогућава упознавање са природним лепотама Републике 

Србије, обилазак античких, средњовековних и нововековних локалитета Републике 

Србије, обилазак установа културе и подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживњаја. 

Планирани обухват ученика 

Предвиђено је да на екскурзију крене између 60% и 80 % ученика седмог разреда 

што је између 62 и 85 ђака. 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 

Носиоци организације екскурзије ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на самој екскурзији су директор школе, стручни вођа пута, одељењске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  

Ради остваривања веће безбедности ученика предвиђено је да на екскурзију поред 

стручног вође пута и одељењских старешина на пут крене још један наставник који 

предаје ученицима а кога ће директор одредити. 

Путни правац 

За екскурзију ученика седмог разреда предвиђена је дводневна екскурзија. 

Време реализације екскурзије: друга половина маја 2023. године. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1809
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D1%88)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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 Полазак је из Београда у јутарњим часовима. Путује се према Нишу уз обилазак 

манастира Манасије и Ресавске пећине. Долазак и смештај у хотелу „Видиковац“ у  

 Нишу. Следећег дана следи обилазак Ниша и ликалитета који су наведени у садржајима 

екскурзије, након тога следи посета Чегру и повратак за Београд. 

Начин финансирања 

Екскурзију ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у ратама(4-5 рата) . 

У договору са ученицима одељенске старешине ће извршити поделу гратиса ученицима 

који нису у могућности да финансирају екскурзију у потпуности. 

Дежурство наставника 

Како су ученици седмог разреда још увек мали на овој екскурзији неће бити 

организовано дежурство ученика. Одељењске стерешине, стручни вођа пута и наставник 

пратилац прате понашање ученика и њихове потребе у аутобусу и током обилазака. Прве 

вечери ученици ће имати дружење у дискотеци у хотелу у којој дежурају сву наставници 

који су кренули на екскурзију. Током ноћења у хотелу, а у зависности од тога у ком делу 

хотела су ученици смештени наставници састављају план дежурства који подразумева да у 

сваком тренутку барем један наставник надгледа понашање ученика. 

Техничка организација 

Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и Правилнику. У поступку 

јавне набавке за реалзацију ове екскурзије неопходно је да понуђач испуни следеће 

услове: 

- Превоз високоподним аутобусима не стријим од пет година на релацији Београд 

– манастир Манасија – Ресавска пећина – Ниш – Чегар – Београд. 

- Вечера првог дана, доручак и ручак следећег дана у хотелу. 

- Дружење ученика у хотелу у периоду од 21:00 до 24:00 часа. 

- Обилазак маснастира Манасјие, посета Ресавској пећини, посета Меморијалном 

комплексу „12. фебруар“, посета археолошком музеју, обилазак Нишке тврђаве, 

посета Медијани, посета Ћеле кули, поста Чегру. У свим обилсацима и 

посетама неопходно је присуство стручног водича који ће ученицима 

представити садржаје које ће посетити. 

- Присуство лекара током трајања екскурзије 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% поуста за децу 

радника школе. 

- Гратис за 4  одељењске старешине и  још једног наставника кога ће директор 

одредити 

Наканду за чување ученика током екскурзије одређује Сват родитеља. 

Након одабира агенције и потписивања уговора одељењске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

екскурзије – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји екскурзије. 

Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхрани, здравственој заштити 

ученика на екскурзији, могућности комуникације са децом.  

Током припрема за екскурзију наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реалзовале у 

потпуности. На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће 

се спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 
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одредити контакт особа којој се могу јавити неке друге непредвиђене околности а која ће 

бити задужена за њихово решавање. 

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на екскурзију 

Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на екскурзију организује 

се родитељски састанак на коме се родитељи упознају са томе како да припреме ученике 

за екскурзију, правилима понашања током екскурзије и законском одговорношћу 

родитеља за понашање ученика током екскурзије. Родитељи ће такође бити обавештени да 

је потребно да дођу на индивидуални разговор са одељењским старешиним уколико 

ученик има одређене здравствене и психофиозичке потребе на које је потребно обратити 

пажњу током извођења екскурзије. 

Са ученицима се на часу одељењског старешине реализује се припрема кратких 

презентација о местима која ће посетити и садржајима које ће видети као и и правилима 

понашања током екскурзије. 

Активности са ученицима и родитељима након екскурзије 

Након реализације екскурзије ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута.  

Након спроведене екскурзије и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом екскурзије и утисцима ученика и 

наставника. Родитељима ће бити прочитан и извештај са екскурзије који саставља стручни 

вођа пута.На часу одељењског старешине ученици ће урадити кратке презентације о 

знањима и искуствима стеченим на екскурзији. 

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА у школској 2022 – 2023. години 

Образовни и васпитни циљеви екскурзије и задаци 

Циљ екскурзије ученика осмог разреда је непосредно упознавање појава и односа у 

природној и друштвеној средини Врњачке бање и околине, упознавање културног наслеђа 

и природних знаменитости ове области Републике Србије, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

Истовремено са претходно наведеним циљевима, ова екскурзија жели да развије 

позитиван однос према националним, културним и естетским вредностима, као и да 

прошири постојеће и учествује у стицању нових знања и искустава о непосредном 

природном и друштвеном окружењу. 

 

Садржаји екскурзије 

Екскурзија ученика осмог разреда предвиђа посете: Музеју воштаних фигура -

Јагодина , обилазак : Цркве Лазарица - Крушевац, Манастира Љубостиња, Врњачке бање - 

посета - завичајном музеју Белимарковић и извору хладне воде ,,Слатина".  

Предвиђени садржаји екскурзије су у складу са садржајима програмима наставе и 

учења за осми разред основне школе, посебно са предметима:  

- географија: уочавање облика рељефа и природно географских одлика Републике Србије, 

бањски туризам, туристички, привредни и образовни центар: Јагодина - привредни, 
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културни и административни центар поморавског округа; Врњачка бања, најпосећеније 

место у континенталном делу Балканског полуострва, обилазак извора хладне воде 

"Слатина";  

- историја: упознавање са прошлошћу и културном баштином отаџбине, Црква Лазарица је 

сазидана 1375. у славу прворођеног сина кнеза Лазара и уједно наследника престола , 

деспота Стефана. Посвећена је архиђакону Стефану, заштитнику династије Немањића. 

На левој обали Љубостињске реке, налази се манастир Љубостиња, са црквом Успења 

Пресвете Богородице. Манастир је задужбина књегиње Милице, подигнут крајем 14. и 

почетком 15. века. Врњачка бања - развој бање после 1. светског рата ...... 

- ликовна култура :  ученици ће се упознати са првим музејом у Србији у коме су 

изложене фигуре значајних личности Србије , од Светог Саве до Новака Ђоковића....... 

- српски језик : српска средњовековна књижевност - Јефимија - прва српска песникиња 

,,Похвала кнезу Лазару"............... 

Садржај екскурзије омогућава упознавање са природним лепотама Републике 

Србије, обилазак античких, средњовековних и нововековних локалитета Републике 

Србије, обилазак установа културе и подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживљаја. 

Планирани обухват ученика 

Предвиђено је да на екскурзију крене између 60% и 80 % ученика осмог разреда 

што је између 75 и 100 ђака. 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 

Носиоци организације екскурзије ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на самој екскурзији су директор школе, стручни вођа пута, одељенске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  

Ради остваривања веће безбедности ученика предвићено је да на екскурзију поред 

стручног вође пута и одељенских старешина на пут крене још један наставник који 

предаје ученицима а кога ће директор одредити. 

 

Путни правац и трајање екскурзије 

За екскурзију ученика осмог разреда предвиђена је дводневна екскурзија. 

 Полазак је из Београда у јутарњим часовима. Путује се према Јагодини уз посету 

Музеју воштаних фигура и обилазак парка . Пут се наставља према Крушевцу у коме се 

посећује и обилази црква Лазарица и центар Крушевца. Долазак и смештај у хотел,,Бреза" 

у Врњачкој бањи. Следећег дана следи обилазак Врњачке бање , посета завичајном музеју 

Белимарковић и обилазак извора хладне воде ,,Слатина", након тога следи посета 

Манастиру Љубостиња и повратак за Београд. 

 

Начин финансирања 

Екскурзију ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у ратама. У 

договору са ученицима одељенске старешине ће извршити поделу гратиса ученицима који 

нису у могућности да финансирају екскурзију у потпуности. 

 

Дежурство наставника 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Како су ученицима осмог разреда развојне компетенције за одлучивање још на 

ниском нивоу на овој екскурзији неће бити организовано дежурство ученика. Одељенске 

стерешине, стручни вођа пута и наставник пратилац прате понашање ученика и њихове 

потребе у аутобусу и током обилазака. Прве вечери ученици ће имати дружење у 

дискотеци у хотелу у којој дежурају сви наставници који су кренули на екскурзију. Током 

ноћења у хотелу, а у зависности од тога у ком делу хотела су ученици смештени, 

наставници састављају план дежурства који подразумева да у сваком тренутку барем један 

наставник надгледа понашање ученика. 

 

Техничка организација 

Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и Правилнику. У поступку 

јавне набавке за реализацију ове екскурзије неопходно је да понуђач испуни следеће 

услове: 

- Превоз високоподним аутобусима не старијим од пет година на релацији 

Београд - Јагодина - Крушевац - Врњачка бања – Љубостиња - Београд. 

- Пун пансион у хотелу ( вечера, доручак и ручак); 

- Дружење ученика у хотелу у периоду од 21:00 до 24:00 часа. 

-     Посета музеја, обилазак парка у Јагодини, посета цркве Лазарица, обилазак 

Крушевца, обилазак Врњачке бање , посета завичајном музеју Белимарковић и обилазак 

извора хладне воде "Слатина", посета манастиру Љубостиња . У свим обиласцима и 

посетама неопходно је присуство стручног водича који ће ученицима представити 

садржаје које ће посетити. 

- Присуство лекара током трајања екскурзије. 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% попуста за децу 

радника школе. 

Накнаду за чување ученика током екскурзије одређује Савет родитеља. 

Након одабира агенције и потписивања уговора, одељенске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

екскурзије – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји екскурзије. 

Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхраном, здравственом 

заштитом ученика на екскурзији, могућностима комуникације са децом.  

Током припрема за екскурзију наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реализовале у 

потпуности. На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће 

се спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 

одредити контакт особе којој се могу јавити уколико се десе неке друге непредвиђене 

околности а која ће бити задужена за њихово решавање. 

 

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на екскурзију 

Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на екскурзију, 

организује се родитељски састанак на коме се родитељи упознају са тиме како да 

припреме ученике за екскурзију, правилима понашања током екскурзије и законском 

одговорношћу родитеља за понашање ученика током екскурзије. Родитељи ће такође бити 

обавештени да је потребно да дођу на индивидуални разговор са одељенским старешином 
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уколико ученик има одређене здравствене и психофизичке потребе на које је потребно 

обратити пажњу током извођења екскурзије. 

Са ученицима се на часу одељенског старешине реализује припрема кратких 

презентација о местима која ће посетити и садржајима које ће видети као и о правилима 

понашања током екскурзије. 

 

Активности са ученицима и родитељима након екскурзије 

Након реализације екскурзије ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута.  

Након спроведене екскурзије и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом екскурзије и утисцима ученика и 

наставника. Родитељима ће бити прочитан и извештај са екскурзије који саставља стручни 

вођа пута. 

На часу одељенског старешине ученици ће урадити кратке презентације о знањима 

и искуствима стеченим на екскурзији. 

 

 

ПЛАН ИЗЛЕТА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС школске 2022/2023. године 

Разред  Садржај Корелација са 

наставним 

предметом 

Методе  Време 

реализације 

V 

 

 

1.Археолошко 

налазиште Винча 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позориште/биоскоп 

 

 

 

 

Историја – 2 

часа(Балканско 

полуострво у 

праисторији), 

Физичко и 

здравствено 

васпитање(штафете, 

игре спретности)- 2 

часа 

 

2.Српски језик и 

књижевност –

драмски текст и 

сцена 

Амбијентална 

настава и 

демонстративна 

метода 

 

 

 

 

Настава која 

користи 

образовне 

локалне 

потенцијале; 

дивергентно 

учење 

Друго 

полугодиште 
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1.Планина Авала, 

манастир Раковица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позориште/биоскоп 

 

 

 

Историја – 1 час 

(Историјски извори), 

Биологија – 1час 

(Биљни и 

животињски свет), 

Физичко и 

здравствено 

васпитање – 2 часа 

(Штафетне игре и 

полигони) 

2.Српски језик и 

књижевност –

драмски текст и 

сцена 

Амбијентална 

настава, 

демонстративна 

метода 

 

 

 

 

 

 

 

Настава која 

користи 

образовне 

локалне 

потенцијале; 

дивергентно 

учење 

Прво 

полугодиште 

 

 

VI 

1. Ботаничка башта  

 

2.Позориште/биоскоп 

 

 

1. Биологија 

(Заштита природе-1 

час) 

2. Српски језик и 

књижевност –

драмски текст и 

сцена 

Амбијентална 

настава 

 

 

Настава која 

користи 

образовне 

локалне 

потенцијале; 

дивергентно 

учење 

Друго 

полугодиште 

1. Планина Авала, 

манастир Раковица 

 

 

 

 

 

2.Позориште/биоскоп 

 

 

 

1. Историја ( Први 

српски устанак -2 

часа), Биологија 

(Дефиниција 

здравља-1 час), 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

(Штафетне игре, 

полигони-2 часа) 
 

2. Српски језик и 

књижевност –

драмски текст и 

сцена 

Амбијентална 

настава 

 

 

Настава која 

користи 

образовне 

локалне 

потенцијале; 

дивергентно 

учење 

Прво 

полугодиште 
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VII 

1. Археолошко 

налазиште Винча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позориште/биоскоп 

Историја – 2 

часа(Балканско 

полуострво у 

праисторији), 

Физичко и 

здравствено 

васпитање(штафетне, 

игре )- 1 час; 

Биологија :Културна 

еволуција човека -2 

часа 

2.Српски језик и 

књижевност 

.књижевност и 

теорија 

књижевности, 

филмса и драмска 

уметност 2 час 
 

Амбијентална 

настава 

Друго 

полугодиште 

 

1.Планина Авала, 

манастир Раковица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позориште/биоскоп 

 

 

 

Историја ( Први 

српски устанак -2 

часа), Биологија 

(Дефиниција 

здравља-1 час), 

Физичко и 

здравствено 

васпитање(Штафетне 

игре, полигони-2 

часа) 

2.Српски језик и 

књижевност- 

Књижевност и 

теорија 

књижевности, 

филмса и драмска 

уметност 2 часа 

 

Амбијентална 

настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава која 

користи 

образовне 

локалне 

потенцијале; 

дивергентно 

учење 

Прво 

полугодиште 

 

VIII 

 

 

 

1. Ботаничка башта 

 

 

 

 

 

 

1. Биологија 

(Заштита природе-1 

час) 

2.Српски језик и 

књижевност-

Kњижевност и 

теорија књижевности 

Амбијентална 

настава 

 

Настава која 

користи 

образовне 

локалне 

Друго 

полугодиште 
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2.Позориште/биоскоп (филмска и драмска 

уметност -2 часa) 

 

потенцијале; 

дивергентно 

учење 

 

1.Планина Авала, 

манастир Раковица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позориште/биоскоп 

 

 

 

Историја ( Први 

српски устанак -2 

часа), Биологија 

(Дефиниција 

здравља-1 час), 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

(Штафетне игре, 

полигони-2 часа) 

 

2.Српски језик и 

књижевност- 

Књижевност и 

теорија 

књижевности, 

филмса и драмска 

уметност 2 часа 
 

Амбијентална 

настава 

 

 

Настава која 

користи 

образовне 

локалне 

потенцијале; 

дивергентно 

учење 

Прво 

полугодиште 

 

 

ПЛАН  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

Дестинација: ЗЛАТИБОР, објекат „Голија“ 

Време реализације: мај/јун 2023.године 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из 

плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у 

климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 

Циљ наставе у природи 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног развоја; 
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– 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 који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:  

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања 

и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

– 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; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 
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– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 

прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– 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; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

Садржаји наставе у природи 

Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни су 

део годишњег плана рада школе. Настава у природи за ученике 3.разреда предвиђа 

боравак на  Златибору.      

Приликом планирања и остваривања програма наставе у природи што више наставних и 

ваннаставних активности треба реализовати у природном окружењу – уз смењивање 

редовне наставе, самосталних активности ученика, спортско-рекреативних и културних 

активности, игре и забаве, пасивног и активног одмора. 

Садржаји наставе у природи се односе на : 

     – уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

одлика Златибора; 

– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и 

животиња); 

– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици 

природе и др.); 
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– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја Златибора и околине ; 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 

– обилазак разних типова пољопривредних површина  (упознавање с производњом здраве 

хране); 

Историјат Златибора 

   Златибор је планина изузетне лепоте. То велико пространство благо заталасане 

висоравни карактеришу бујни пашњаци, испресецани речицама и потоцима. Златиборски 

пејзажи несвакидашњи су доживљај за љубитеље шетњи и уживања у мирисима 

расцветалог планинског биља и шума богатих златним бором, јелама и смрекама.                                                                                       
Златибор се налази у југозападној Србији,територијално је омеђен Креманском котлином  

на северозападу,долином реке Сушице и Мачкастом површи на северу,планином 

Муртеницом на југоистоку и реком Увац на југу.Од Београда је удаљен 230км.До 

одредишта се стиже за око 3 сата. Златибор је таласаста планина,оивичена планинским 

врховима и испресецана бројним рекама и потоцима.Централни део планине је благо 

заталасан,док се по ободу налазе дубоки кланци,најчешче тешко приступачни,који су 

покривени боровом шумом. Посебну драж представљају планински врхови: Торник ( 

1496м), уједно и највиши врх Златибора,Чигота ( 1422м), Бријач на Муртеници        ( 

1480м) и други,са којих се пружа невероватан поглед на Златиборску висораван. Када је о 

клими реч, Златибор одликују алпска и субалпска клима,са својим посебним 

обележјима.Лета су пријатна,са умерено топлим данима и хладним ноћима. Златиборске 

зиме су по правилу дуге и снежне.Овде снег пада од октобра до априла са краћим или 

дужим прекидима. Управо ова околност утиче да се Златибор последњих година 

афирмисао као зимски центар, а нарочито након изградње модерног скијашког комплекса 

на Торнику.Оно што Златибор посебно издваја од других планинских центара у Србији и 

окружењу је велика осунчаност ове планине, која може да се похвали са просечно 2000 

сунчаних сати током године, што је приближава медитеранској клими.                                                                                                                          

Планирани обухват ученика 

Настава у природи ће се организовати  и рализовати , уз претходну писмену сагласност 

родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) за најмање 

80% ученика истог разреда, . Изузетно, настава у природи, може да се организује за 

ученике одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 

Носиоци организације наставе у природи ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на наставе у природи  су директор школе, стручни вођа пута, одељенске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  
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Путни правац 

За наставу у природи ученицима трећег  разреда је предвиђен осмодневни боравак, са 

седам пуних пансиона. Полазак је из Београда у јутарњим часовима., првог дана, а 

повратак  са Златибора у вечерњим часовима последњег, осмог дана.                                                                                                                         

Начин финансирања 

  Наставу у природи ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у вишемесечним 

ратама. У договору са родитељима ученика, одељенске старешине ће извршити поделу 

гратиса ученицима који нису у могућности да финансирају наставу у природи  у 

потпуности. 

 Надокнаду наставницима за чување ученика - дневнице, током наставе у природи  

одређује Савет родитеља. 

Дежурство наставника 

 Наставник се стара о организацији и реализацији редовне наставе и предвиђених 

активности, као и о безбедности ученика за време трајања наставе у природи. Одељенске 

стерешине и стручни вођа пута  прате понашање ученика и њихове потребе у аутобусу и 

током целокупног боравка на Златибору. Сваке  вечери ученици ће имати дружење у 

дискотеци у хотелу у којој дежурају сви наставници који су реализују наставу у природи. 

Током ноћења у смештају, а у зависности од тога у ком делу хотела су ученици смештени 

наставници састављају план дежурства који подразумева да у сваком тренутку барем један 

наставник надгледа понашање ученика у сваком делу смештаја.  

Техничка организација  наставе у природи 

Приликом организације наставе у природи, наставник треба да уважава индивидуалне 

карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да подстиче 

сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност. 

Избор агенције за реализацију наставе у природи  спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и 

Правилнику. Наставу у природи, , може да реализује искључиво агенција која поседује 

законом прописану лиценцу за организовање туристичког путовања. 

У поступку јавне набавке за реализацију наставе у природи неопходно је да понуђач 

испуни следеће услове: 

Први дан : Долазак групе у поподневним сатима. Смештај. Вечера. Дискотека са 

анимацијом рекреатора. 
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Други- седми дан : Смештај на бази пуног пансиона са ужином. Рекреатор организује све 

преподневне и поподневне активности  и шетње. Наставник реализује редовну наставу 

.Након вечере дискотека са анимацијом рекреатора. 

Осми дан : Доручак. Напуштање соба. Шетња. Ручак. Ужина  Одлазак 

-Изабрана туристичка агенција дужна је да обезбеди лекара – пратиоца, уколико у 

местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба. 

- Превоз високоподним аутобусима не старијим од пет година на релацији Београд – 

Златибор – Београд 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% попуста за децу радника 

школе. 

- Седам пуних пансиона са ужином 

- У свим шетњама и рекреативно – спортским активностима , неопходно је присуство 

стручног водича-рекреатора, који ће ученицима  организовати све преподневне и 

поподневне активности  и шетње, као и анимацију током вечерњих активности. 

- Дневне активности утврђене програмом наставе у природи, морају бити реализоване до 

22 часа. 

      Након одабира агенције и потписивања уговора одељенске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

наставе у природи – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји наставе 

у природи. Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхрани, 

здравственој заштити ученика , могућности комуникације са децом. 

Током припрема за наставу у природи, наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реализовале у 

потпуности. Индивидуална припрема обухвата добро информисање наставника о 

географским и геолошким карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским 

подацима, значајним културним, привредним и другим објектима који се могу посетити, 

обичајима и етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће се одвијати 

настава у природи. 

 На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће се 

спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 

одредити контакт особа којој се могу јавити неке друге непредвиђене околности а која ће 

бити задужена за њихово решавање. 
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Директор школе обавезан је да обезбеди да се путовање изврши у складу са прописима 

којима се уређује начин обављања организованог превоза деце. 

Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку 

неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности 

возача, директор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклањања 

утврђених недостатака. 

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путов  

Припрема наставе у природи – 

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на наставу у природи 

Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на наставу у природи, 

организује се родитељски састанак на коме се родитељи упознају о основним географским 

карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује настава у природи, 

времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима 

смештаја, исхране, здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима 

комуникације са децом и како да припреме ученике за екскурзију, правилима понашања 

током наставе у природи и законском одговорношћу родитеља за понашање ученика 

током наставе у природи. 

 Неопходно је да родитељ достави податке о здравственом, физичком и психичком стању 

ученика, које издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог картона. 

 Припрема ученика подразумева да се путем кратких презентација,ученици унапред 

упознају са местом у које одлазе, садржајима које ће видети као и  правилима понашања 

током наставе у природи.,условима живота у којима се организује настава у природи, 

облицима и садржајима рада, начином превоза и понашањем у току пута, потребним 

књигама, прибору, одећи, обући, појединим спортско-рекреативним активностима које ће 

се тамо реализовати. 

Родитељи ће такође бити обавештени да је потребно да дођу на индивидуални разговор са 

одељенским старешиним уколико ученик има одређене здравствене и психофиозичке 

потребе на које је потребно обратити пажњу током извођења екскурзије.   

Извештај о извођењу наставе у природи – 

Активности са ученицима и родитељима након наставе у природи 

Након реализације наставе у природи, ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута. 
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Након спроведене наставе у природи и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом наставе у природи као и стеченим 

знањима и искуствима са путовања, начин њихове интеграције у наставни процес, утиске 

ученика и наставника о реализованом путовању. Родитељима ће бити прочитан и извештај  

који саставља стручни вођа пута. 

На часу одељенског старешине ,ученици ће урадити кратке представљање  знања и 

искустава стеченим на настави у природи својим друговима и учитељици, 

  ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  ЗА УЧЕНИКЕ 2. РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

Дестинација: РОЖАНСТВО-ЗЛАТИБОР 

Време реализације: мај/јун 2023.године 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из 

плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у 

климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 

Циљ наставе у природи 

– 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. 
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Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:  

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања 

и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

– 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; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 

прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– 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; 
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– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

Садржаји наставе у природи 

Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни су 

део годишњег плана рада школе. Настава у природи за ученике 3.разреда предвиђа 

боравак на  Златибору.      

Приликом планирања и остваривања програма наставе у природи што више наставних и 

ваннаставних активности треба реализовати у природном окружењу – уз смењивање 

редовне наставе, самосталних активности ученика, спортско-рекреативних и културних 

активности, игре и забаве, пасивног и активног одмора. 

Садржаји наставе у природи се односе на : 

     – уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

одлика Златибора; 

– 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 Златибора и околине ; 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 

– обилазак разних типова пољопривредних површина  (упознавање с производњом здраве 

хране); 

Историјат  

    Рожанство је насеље у Србији  у општини Чајетина у Златиборском округу. Према 

попису из 2011. било је 387 становника. 

Постоји више легенди о постанку имена Рожанства, али највише се спомињу ове четири: 

једна каже да то име потиче од ријечи божанство; друга од ријечи рождество, што је 

старији словенски облик именице рођење, али и имена празника Божића; трећа да су 

Глумци, први досељеници у Рожанство, повикали: „Ово је право божанство!", на шта је 
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неко рекао: „Какво божанство, урожићемо се од рада, па ће бити право рожанство!"; а 

четврта да оно потиче од састава овдашњег земљишта – рожнаце. 

Подручје Рожанства обухвата Рожањско и Радибратовића поље и околна шумовита 

подручја: Омар, Јелава, Велики храст, Осоје, Велико брдо, Васовића и Ковчића градина, 

Глиза, Радибратовића и Јосиповића градина, Лупоглава, Јанково брдо и Боричја. Дијели се 

на осам заселака: Вилотијевина, Радибратовина, Ристановина, Мићићи (са центром села), 

Поповина, Лазовина, Ковчићи-Утробе (први дио) и Меловићи-Утробе (други дио). 

Село је познато по производњи буради и каца. У близини су Стопића пећина и бања Вапа. 

Кроз Рожанство пролази ријека Приштавица. 

Овде се налази Тошина бања. На локалитету Змајевац сваке године се одржавају Сусрети 

на змајевцу.                                                             

Планирани обухват ученика 

Настава у природи ће се организовати  и рализовати , уз претходну писмену сагласност 

родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) за најмање 

80% ученика истог разреда, . Изузетно, настава у природи, може да се организује за 

ученике одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 

Носиоци организације наставе у природи ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на наставе у природи  су директор школе, стручни вођа пута, одељенске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  

Путни правац 

За наставу у природи ученицима трећег  разреда је предвиђен осмодневни боравак, са 

седам пуних пансиона. Полазак је из Београда у јутарњим часовима., првог дана, а 

повратак  са Златибора у вечерњим часовима последњег, осмог дана.                                                                                                                         

Начин финансирања 

  Наставу у природи ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у вишемесечним 

ратама. У договору са родитељима ученика, одељенске старешине ће извршити поделу 

гратиса ученицима који нису у могућности да финансирају наставу у природи  у 

потпуности. 

 Надокнаду наставницима за чување ученика - дневнице, током наставе у природи  

одређује Савет родитеља. 
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Дежурство наставника 

 Наставник се стара о организацији и реализацији редовне наставе и предвиђених 

активности, као и о безбедности ученика за време трајања наставе у природи. Одељенске 

стерешине и стручни вођа пута  прате понашање ученика и њихове потребе у аутобусу и 

током целокупног боравка на Златибору. Сваке  вечери ученици ће имати дружење у 

дискотеци у хотелу у којој дежурају сви наставници који су реализују наставу у природи. 

Током ноћења у смештају, а у зависности од тога у ком делу хотела су ученици смештени 

наставници састављају план дежурства који подразумева да у сваком тренутку барем један 

наставник надгледа понашање ученика у сваком делу смештаја.  

Техничка организација  наставе у природи 

Приликом организације наставе у природи, наставник треба да уважава индивидуалне 

карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да подстиче 

сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност. 

Избор агенције за реализацију наставе у природи  спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и 

Правилнику. Наставу у природи, , може да реализује искључиво агенција која поседује 

законом прописану лиценцу за организовање туристичког путовања. 

У поступку јавне набавке за реализацију наставе у природи неопходно је да понуђач 

испуни следеће услове: 

Први дан : Долазак групе у поподневним сатима. Смештај. Вечера. Дискотека са 

анимацијом рекреатора. 

Други- седми дан : Смештај на бази пуног пансиона са ужином. Рекреатор организује све 

преподневне и поподневне активности  и шетње. Наставник реализује редовну наставу 

.Након вечере дискотека са анимацијом рекреатора. 

Осми дан : Доручак. Напуштање соба. Шетња. Ручак. Ужина  Одлазак 

-Изабрана туристичка агенција дужна је да обезбеди лекара – пратиоца, уколико у 

местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба. 

- Превоз високоподним аутобусима не старијим од пет година на релацији Београд –

Рожанство Златибор – Београд 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% попуста за децу радника 

школе. 
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- Седам пуних пансиона са ужином 

- У свим шетњама и рекреативно – спортским активностима , неопходно је присуство 

стручног водича-рекреатора, који ће ученицима  организовати све преподневне и 

поподневне активности  и шетње, као и анимацију током вечерњих активности. 

- Дневне активности утврђене програмом наставе у природи, морају бити реализоване до 

22 часа. 

      Након одабира агенције и потписивања уговора одељенске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

наставе у природи – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји наставе 

у природи. Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхрани, 

здравственој заштити ученика , могућности комуникације са децом. 

Током припрема за наставу у природи, наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реализовале у 

потпуности. Индивидуална припрема обухвата добро информисање наставника о 

географским и геолошким карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским 

подацима, значајним културним, привредним и другим објектима који се могу посетити, 

обичајима и етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће се одвијати 

настава у природи. 

 На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће се 

спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 

одредити контакт особа којој се могу јавити неке друге непредвиђене околности а која ће 

бити задужена за њихово решавање. 

Директор школе обавезан је да обезбеди да се путовање изврши у складу са прописима 

којима се уређује начин обављања организованог превоза деце. 

Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку 

неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности 

возача, директор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклањања 

утврђених недостатака. 

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путов  

Припрема наставе у природи – 

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на наставу у природи 
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Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на наставу у природи, 

организује се родитељски састанак на коме се родитељи упознају о основним географским 

карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује настава у природи, 

времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима 

смештаја, исхране, здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима 

комуникације са децом и како да припреме ученике за екскурзију, правилима понашања 

током наставе у природи и законском одговорношћу родитеља за понашање ученика 

током наставе у природи. 

 Неопходно је да родитељ достави податке о здравственом, физичком и психичком стању 

ученика, које издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог картона. 

 Припрема ученика подразумева да се путем кратких презентација,ученици унапред 

упознају са местом у које одлазе, садржајима које ће видети као и  правилима понашања 

током наставе у природи.,условима живота у којима се организује настава у природи, 

облицима и садржајима рада, начином превоза и понашањем у току пута, потребним 

књигама, прибору, одећи, обући, појединим спортско-рекреативним активностима које ће 

се тамо реализовати. 

Родитељи ће такође бити обавештени да је потребно да дођу на индивидуални разговор са 

одељенским старешиним уколико ученик има одређене здравствене и психофиозичке 

потребе на које је потребно обратити пажњу током извођења екскурзије.   

Извештај о извођењу наставе у природи – 

Активности са ученицима и родитељима након наставе у природи 

Након реализације наставе у природи, ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута. 

Након спроведене наставе у природи и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом наставе у природи као и стеченим 

знањима и искуствима са путовања, начин њихове интеграције у наставни процес, утиске 

ученика и наставника о реализованом путовању. Родитељима ће бити прочитан и извештај  

који саставља стручни вођа пута. 

На часу одељенског старешине ,ученици ће урадити кратке представљање  знања и 

искустава стеченим на настави у природи својим друговима и учитељици, 
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ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  ЗА УЧЕНИКЕ 3. РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

Дестинација: ЗЛАТИБОР-РОЖАНСТВО 

Време реализације: мај/јун 2023.године 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из 

плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у 

климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 

Циљ наставе у природи 

– 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 који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:  

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања 

и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 
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– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

– 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; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 

прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– 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; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

Садржаји наставе у природи 
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Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни су 

део годишњег плана рада школе. Настава у природи за ученике 3.разреда предвиђа 

боравак на  Златибору.      

Приликом планирања и остваривања програма наставе у природи што више наставних и 

ваннаставних активности треба реализовати у природном окружењу – уз смењивање 

редовне наставе, самосталних активности ученика, спортско-рекреативних и културних 

активности, игре и забаве, пасивног и активног одмора. 

Садржаји наставе у природи се односе на : 

     – уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

одлика Златибора; 

– 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 Златибора и околине ; 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 

– обилазак разних типова пољопривредних површина  (упознавање с производњом здраве 

хране); 

Историјат Златибора 

   Златибор је планина изузетне лепоте. То велико пространство благо заталасане 

висоравни карактеришу бујни пашњаци, испресецани речицама и потоцима. Златиборски 

пејзажи несвакидашњи су доживљај за љубитеље шетњи и уживања у мирисима 

расцветалог планинског биља и шума богатих златним бором, јелама и смрекама.                                                                                       
Златибор се налази у југозападној Србији,територијално је омеђен Креманском котлином  

на северозападу,долином реке Сушице и Мачкастом површи на северу,планином 

Муртеницом на југоистоку и реком Увац на југу.Од Београда је удаљен 230км.До 

одредишта се стиже за око 3 сата. Златибор је таласаста планина,оивичена планинским 

врховима и испресецана бројним рекама и потоцима.Централни део планине је благо 

заталасан,док се по ободу налазе дубоки кланци,најчешче тешко приступачни,који су 

покривени боровом шумом. Посебну драж представљају планински врхови: Торник ( 

1496м), уједно и највиши врх Златибора,Чигота ( 1422м), Бријач на Муртеници        ( 

1480м) и други,са којих се пружа невероватан поглед на Златиборску висораван. Када је о 

клими реч, Златибор одликују алпска и субалпска клима,са својим посебним 
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обележјима.Лета су пријатна,са умерено топлим данима и хладним ноћима. Златиборске 

зиме су по правилу дуге и снежне.Овде снег пада од октобра до априла са краћим или 

дужим прекидима. Управо ова околност утиче да се Златибор последњих година 

афирмисао као зимски центар, а нарочито након изградње модерног скијашког комплекса 

на Торнику.Оно што Златибор посебно издваја од других планинских центара у Србији и 

окружењу је велика осунчаност ове планине, која може да се похвали са просечно 2000 

сунчаних сати током године, што је приближава медитеранској клими.                                                                                                                          

Планирани обухват ученика 

Настава у природи ће се организовати  и рализовати , уз претходну писмену сагласност 

родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) за најмање 

80% ученика истог разреда, . Изузетно, настава у природи, може да се организује за 

ученике одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 

Носиоци организације наставе у природи ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на наставе у природи  су директор школе, стручни вођа пута, одељенске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  

Путни правац 

За наставу у природи ученицима трећег  разреда је предвиђен осмодневни боравак, са 

седам пуних пансиона. Полазак је из Београда у јутарњим часовима., првог дана, а 

повратак  са Златибора у вечерњим часовима последњег, осмог дана.                                                                                                                         

Начин финансирања 

  Наставу у природи ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у вишемесечним 

ратама. У договору са родитељима ученика, одељенске старешине ће извршити поделу 

гратиса ученицима који нису у могућности да финансирају наставу у природи  у 

потпуности. 

 Надокнаду наставницима за чување ученика - дневнице, током наставе у природи  

одређује Савет родитеља. 

Дежурство наставника 

 Наставник се стара о организацији и реализацији редовне наставе и предвиђених 

активности, као и о безбедности ученика за време трајања наставе у природи. Одељенске 

стерешине и стручни вођа пута  прате понашање ученика и њихове потребе у аутобусу и 

током целокупног боравка на Златибору. Сваке  вечери ученици ће имати дружење у 
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дискотеци у хотелу у којој дежурају сви наставници који су реализују наставу у природи. 

Током ноћења у смештају, а у зависности од тога у ком делу хотела су ученици смештени 

наставници састављају план дежурства који подразумева да у сваком тренутку барем један 

наставник надгледа понашање ученика у сваком делу смештаја.  

Техничка организација  наставе у природи 

Приликом организације наставе у природи, наставник треба да уважава индивидуалне 

карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да подстиче 

сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност. 

Избор агенције за реализацију наставе у природи  спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и 

Правилнику. Наставу у природи, , може да реализује искључиво агенција која поседује 

законом прописану лиценцу за организовање туристичког путовања. 

У поступку јавне набавке за реализацију наставе у природи неопходно је да понуђач 

испуни следеће услове: 

Први дан : Долазак групе у поподневним сатима. Смештај. Вечера. Дискотека са 

анимацијом рекреатора. 

Други- седми дан : Смештај на бази пуног пансиона са ужином. Рекреатор организује све 

преподневне и поподневне активности  и шетње. Наставник реализује редовну наставу 

.Након вечере дискотека са анимацијом рекреатора. 

Осми дан : Доручак. Напуштање соба. Шетња. Ручак. Ужина  Одлазак 

  

-Изабрана туристичка агенција дужна је да обезбеди лекара – пратиоца, уколико у 

местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба. 

- Превоз високоподним аутобусима не старијим од пет година на релацији Београд – 

Златибор – Београд 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% попуста за децу радника 

школе. 

- Седам пуних пансиона са ужином 
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- У свим шетњама и рекреативно – спортским активностима , неопходно је присуство 

стручног водича-рекреатора, који ће ученицима  организовати све преподневне и 

поподневне активности  и шетње, као и анимацију током вечерњих активности. 

- Дневне активности утврђене програмом наставе у природи, морају бити реализоване до 

22 часа. 

      Након одабира агенције и потписивања уговора одељенске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

наставе у природи – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји наставе 

у природи. Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхрани, 

здравственој заштити ученика , могућности комуникације са децом. 

Током припрема за наставу у природи, наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реализовале у 

потпуности. Индивидуална припрема обухвата добро информисање наставника о 

географским и геолошким карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским 

подацима, значајним културним, привредним и другим објектима који се могу посетити, 

обичајима и етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће се одвијати 

настава у природи. 

 На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће се 

спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 

одредити контакт особа којој се могу јавити неке друге непредвиђене околности а која ће 

бити задужена за њихово решавање. 

Директор школе обавезан је да обезбеди да се путовање изврши у складу са прописима 

којима се уређује начин обављања организованог превоза деце. 

Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку 

неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности 

возача, директор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклањања 

утврђених недостатака. 

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путов  

Припрема наставе у природи – 

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на наставу у природи 

Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на наставу у природи, 

организује се родитељски састанак на коме се родитељи упознају о основним географским 

карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује настава у природи, 
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времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима 

смештаја, исхране, здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима 

комуникације са децом и како да припреме ученике за екскурзију, правилима понашања 

током наставе у природи и законском одговорношћу родитеља за понашање ученика 

током наставе у природи. 

 Неопходно је да родитељ достави податке о здравственом, физичком и психичком стању 

ученика, које издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог картона. 

 Припрема ученика подразумева да се путем кратких презентација,ученици унапред 

упознају са местом у које одлазе, садржајима које ће видети као и  правилима понашања 

током наставе у природи.,условима живота у којима се организује настава у природи, 

облицима и садржајима рада, начином превоза и понашањем у току пута, потребним 

књигама, прибору, одећи, обући, појединим спортско-рекреативним активностима које ће 

се тамо реализовати. 

Родитељи ће такође бити обавештени да је потребно да дођу на индивидуални разговор са 

одељенским старешиним уколико ученик има одређене здравствене и психофиозичке 

потребе на које је потребно обратити пажњу током извођења екскурзије.   

Извештај о извођењу наставе у природи – 

Активности са ученицима и родитељима након наставе у природи 

Након реализације наставе у природи, ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута. 

Након спроведене наставе у природи и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом наставе у природи као и стеченим 

знањима и искуствима са путовања, начин њихове интеграције у наставни процес, утиске 

ученика и наставника о реализованом путовању. Родитељима ће бити прочитан и извештај  

који саставља стручни вођа пута. 

На часу одељенског старешине ,ученици ће урадити кратке представљање  знања и 

искустава стеченим на настави у природи својим друговима и учитељици, 
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ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

Дестинација: ЗЛАТИБОР, објекат „Голија“ 

Време реализације: мај/јун 2023.године 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из 

плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у 

климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 

Циљ наставе у природи: 

– 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 који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:  

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања 

и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 
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– 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; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 

прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– 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; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

Садржаји наставе у природи 

Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни су 

део годишњег плана рада школе. Настава у природи за ученике 4.разреда предвиђа 

боравак на  Златибору.         

Приликом планирања и остваривања програма наставе у природи што више наставних и 

ваннаставних активности треба реализовати у природном окружењу – уз смењивање 

редовне наставе, самосталних активности ученика,спортско-рекреативних и културних 

активности, игре и забаве, пасивног и активног одмора. 

Садржаји наставе у природи се односе на: 

 – уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских 

одлика Златибора; 
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– 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 Златибора и околине ; 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 

– обилазак разних типова пољопривредних површина  (упознавање с производњом здраве 

хране); 

Историјат Златибора 

   Златибор је планина изузетне лепоте. То велико пространство благо заталасане 

висоравни карактеришу бујни пашњаци, испресецани речицама и потоцима. Златиборски 

пејзажи несвакидашњи су доживљај за љубитеље шетњи и уживања у мирисима 

расцветалог планинског биља и шума богатих златним бором, јелама и смрекама.  

Златибор се налази у југозападној Србији,територијално је омеђен Креманском котлином  

на северозапад , долином реке Сушице и Мачкастом површи на северу,планином 

Муртеницом на југоистоку и реком Увац на југу.Од Београда је удаљен 230км.До 

одредишта се стиже за око 3 сата. Златибор је таласаста планина,оивичена планинским 

врховима и испресецана бројним рекама и потоцима.Централни део планине је благо 

заталасан,док се по ободу налазе дубоки кланци,најчешче тешко приступачни,који су 

покривени боровом шумом. Посебну драж представљају планински врхови: Торник ( 

1496м), уједно и највиши врх Златибора,Чигота ( 1422м), Бријач на Муртеници ( 1480м) и 

други,са којих се пружа невероватан поглед на Златиборску висораван. Када је о клими 

реч, Златибор одликују алпска и субалпска клима,са својим посебним обележјима.Лета су 

пријатна,са умерено топлим данима и хладним ноћима. Златиборске зиме су по правилу 

дуге и снежне.Овде снег пада од октобра до априла са краћим или дужим прекидима. 

Управо ова околност утиче да се Златибор последњих година афирмисао као зимски 

центар, а нарочито након изградње модерног скијашког комплекса на Торнику.Оно што 

Златибор посебно издваја од других планинских центара у Србији и окружењу је велика 

осунчаност ове планине, која може да се похвали са просечно 2000 сунчаних сати током 

године, што је приближава медитеранској клими.                                                                                                                          

Планирани обухват ученика 

Настава у природи ће се организовати  и рализовати , уз претходну писмену сагласност 

родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) за најмање 

80% ученика истог разреда, . Изузетно, настава у природи, може да се организује за 

ученике одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

Носиоци реализације предвиђених садражаја и активности 
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Носиоци организације наставе у природи ученика и реализације предвиђених садржаја и 

активности на наставе у природи  су директор школе, стручни вођа пута, одељенске 

старешине ученика и агенција преко које ће се екскурзија реализовати.  

Путни правац 

За наставу у природи ученицима 4.  разреда је предвиђен осмодневни боравак, са седам 

пуних пансиона. Полазак је из Београда у јутарњим часовима., првог дана, а повратак  са 

Златибора у вечерњим часовима последњег, осмог дана.                                                                                                                         

Начин финансирања 

  Наставу у природи ученика финансирају родитељи ученика. Плаћање је у вишемесечним 

ратама. У договору са родитељима ученика, одељенске старешине ће извршити поделу 

гратиса ученицима који нису у могућности да финансирају наставу у природи  у 

потпуности. 

 Надокнаду наставницима за чување ученика - дневнице, током наставе у природи  

одређује Савет родитеља. 

Дежурство наставника 

 Наставник се стара о организацији и реализацији редовне наставе и предвиђених 

активности, као и о безбедности ученика за време трајања наставе у природи. Одељенске 

стерешине и стручни вођа пута  прате понашање ученика и њихове потребе у аутобусу и 

током целокупног боравка на Златибору. Сваке  вечери ученици ће имати дружење у 

дискотеци у хотелу у којој дежурају сви наставници који су реализују наставу у природи. 

Током ноћења у смештају, а у зависности од тога у ком делу хотела су ученици смештени 

наставници састављају план дежурства који подразумева да у сваком тренутку барем један 

наставник надгледа понашање ученика у сваком делу смештаја.  

Техничка организација  наставе у природи 

Приликом организације наставе у природи, наставник треба да уважава индивидуалне 

карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да подстиче 

сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност. 

Избор агенције за реализацију наставе у природи  спроводи се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. Школа спроводи поступак јавне набавке према Закону и 

Правилнику. Наставу у природи, , може да реализује искључиво агенција која поседује 

законом прописану лиценцу за организовање туристичког путовања. 

У поступку јавне набавке за реализацију наставе у природи неопходно је да понуђач 

испуни следеће услове: 

Први дан : Долазак групе у поподневним сатима. Смештај. Вечера. Дискотека са 

анимацијом рекреатора. 
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Други- седми дан : Смештај на бази пуног пансиона са ужином. Рекреатор организује све 

преподневне и поподневне активности  и шетње. Наставник реализује редовну наставу 

.Након вечере дискотека са анимацијом рекреатора. 

Осми дан : Доручак. Напуштање соба. Шетња. Ручак. Ужина  Одлазак 

  

-Изабрана туристичка агенција дужна је да обезбеди лекара – пратиоца, уколико у 

местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба. 

- Превоз високоподним аутобусима не старијим од пет година на релацији Београд – 

Златибор – Београд 

- Гратис за близанце, један гратис на 10 плативих ученика, 50% попуста за децу радника 

школе. 

- Седам пуних пансиона са ужином 

- У свим шетњама и рекреативно – спортским активностима , неопходно је присуство 

стручног водича-рекреатора, који ће ученицима  организовати све преподневне и 

поподневне активности  и шетње, као и анимацију током вечерњих активности. 

- Дневне активности утврђене програмом наставе у природи, морају бити реализоване до 

22 часа. 

         Након одабира агенције и потписивања уговора одељенске старешине организују 

родитељски састанак на коме упознају родитеље са основним информација о реализацији 

наставе у природи – време одласка, дужина боравка, цена, путни правац, садржаји наставе 

у природи. Родитељи ће такође бити упознати и са условима смештаја, исхрани, 

здравственој заштити ученика , могућности комуникације са децом. 

Током припрема за наставу у природи, наставници ће имати неколико краћих састанака са 

директором и представницима агенције како би се предвиђене активности реализовале у 

потпуности. Индивидуална припрема обухвата добро информисање наставника о 

географским и геолошким карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским 

подацима, значајним културним, привредним и другим објектима који се могу посетити, 

обичајима и етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће се одвијати 

настава у природи. 

 На једном од састанака направиће се и алтернативни план активности који ће се 

спровести уколико дође до неких непредвићених околности као што је лоше време и 

одредити контакт особа којој се могу јавити неке друге непредвиђене околности а која ће 

бити задужена за њихово решавање. 

Директор школе обавезан је да обезбеди да се путовање изврши у складу са прописима 

којима се уређује начин обављања организованог превоза деце. 
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Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку 

неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности 

возача, директор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклањања 

утврђених недостатака. 

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путовaња.  

Припрема наставе у природи  

Активности са ученицима и родитељима пре одласка на наставу у природи 

Уколико се довољан број родитеља изјасни да ће деца ићи на наставу у природи, 

организује се родитељски састанак на коме се родитељи упознају о основним географским 

карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује настава у природи, 

времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима 

смештаја, исхране, здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима 

комуникације са децом и како да припреме ученике за екскурзију, правилима понашања 

током наставе у природи и законском одговорношћу родитеља за понашање ученика 

током наставе у природи. 

 Неопходно је да родитељ достави податке о здравственом, физичком и психичком стању 

ученика, које издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог картона. 

 Припрема ученика подразумева да се путем кратких презентација,ученици унапред 

упознају са местом у које одлазе, садржајима које ће видети као и  правилима понашања 

током наставе у природи.,условима живота у којима се организује настава у природи, 

облицима и садржајима рада, начином превоза и понашањем у току пута, потребним 

књигама, прибору, одећи, обући, појединим спортско-рекреативним активностима које ће 

се тамо реализовати. 

Родитељи ће такође бити обавештени да је потребно да дођу на индивидуални разговор са 

одељенским старешиним уколико ученик има одређене здравствене и психофиозичке 

потребе на које је потребно обратити пажњу током извођења екскурзије. 

   

Извештај о извођењу наставе у природи  

Активности са ученицима и родитељима након наставе у природи 

Након реализације наставе у природи, ученици попуњавају анкетни лист који ће саставити 

стручни вођа пута. 

Након спроведене наставе у природи и анализе анкете одржаће се родитељски састанак на 

коме ће родитељи бити упознати са реализацијом наставе у природи као и стеченим 

знањима и искуствима са путовања, начин њихове интеграције у наставни процес, утиске 
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ученика и наставника о реализованом путовању. Родитељима ће бити прочитан и извештај  

који саставља стручни вођа пута. 

На часу одељенског старешине ученици ће урадити краткo представљање  знања и 

искустава стеченим на настави у природи својим друговима и учитељици.                                 

У току зимског и летњег распуста ученицима наше школе  ће бити доступан програм 

,,МОЈ СУПЕР РАСПУСТ” , као и бесплатан летњи камп у Пионирском граду. 

                                                                                                                                                                                                                       

ПЛАН ИЗЛЕТА, први циклус,  школска 2022/2023. година 

ПРВИ РАЗРЕД 

Разред Садржај Корелација са 

наставним 

предметом 

Методе Време 

реализације 

I Путујућа 

учионица: 

Етнографски 

музеј-Зоолошки 

врт 

-ПиД – Прошлост 

Србије 

-ПиД – Моја 

домовина – 

природне и 

друштвене одлике 

Србије 

ПиД – Животињски 

свет 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање - Основе 

тимских, спортских 

и елементарних 

игара 

-Српски језик –

Језичка култура - 

Описивање 

-Народна традиција 

Амбијетална 

настава 

Прво 

полугодиште 

Позоришна 

представа 

-Српски језик – 

Књижевност -

изражајно казивање 

драмских текстова 

Амбијентална 

настава 

Прво 

полугодиште 

Путујућа 

учионица: Авала –

Манастир 

Раковица 

-ПиД – Моја 

домовина 

-Верска настава- 

манастири Србије 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Моторичке 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 
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вештине, 

елементарне игре 

-Ликовна култура – 

Споразумевање, 

слика, фотографија 

-Српски језик – 

Језичка култура -

говорна вежба 

Биоскоп, 

пројекција филма 

за децу 

-Српски језик- 

Језичка култура-

Причање 

-Музичка култура –

Слушање музичких 

композиција 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 
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Путујућа учионица  Етнографски музеј – Зоолошки врт 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОВЕ ПУТУЈУЋЕ УЧИОНИЦЕ КРОЗ 4 НАСТАВНА ЧАСА : 

1.Свет око нас – 1 час                                                                                                                           

тема: Култура живљења , Природа                                                                                                               

наставна јединица: Култура живљења, Животињски свет 

2.Српски језик -1 час                                                                                            

тема:Језичка култура 

наставна јединица: Животиња коју волим 

                                                                                    

 

3.Физичко и здравствено васпитање   - 2 часа                

тема: Моторичке вештине                                                                                                                             

наставна јединица : Полигон                                                                                                                                           

наставна јединица :Трчање у природи 

 

 

Путујућа учионица  А в а л а  - манастир Р а к о ви ц а 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОВЕ ПУТУЈУЋЕ УЧИОНИЦЕ КРОЗ 4 НАСТАВНА ЧАСА : 

1.Свет око нас – 2  часа                                                                                                                                  

тема: Култура живљења                                                                                                                                                      

наставна јединица :  Изглед нашег насеља и околине                                                                                                         

тема: Разноврсност природе                                                                                                                                                         

наставна јединица : Чувајмо природу 

 

2.Српски језик – 1 час                                                                                                                                                  

тема: Језичка култура                                                                                                                                                           

наставна јединица : Говорна вежба'' Слатко сам се насмејао'' 

 

3.Физичко и здравствено васпитање -1 час                                                                                                        

тема :  Моторичке вештине                                                                                                                                                                                        

наставна јединица : Елементарне игре у природи 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

Разред Садржај Корелација са 

наставним 

предметом 

Методе Време 

реализације 

II Путујућа 

учионица:  

Огледно добро 

Мали Дунав-

Радмиловац 

-ПиД – Прошлост 

Србије 

-ПиД – Моја 

домовина – 

природне и 

друштвене одлике 

Србије 

ПиД – 

Животињски свет 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање - 

Основе тимских, 

спортских и 

елементарних 

игара 

-Српски језик –

Језичка култура - 

Описивање 

-Народна 

традиција 

Амбијетална 

настава 

Прво 

полугодиште 

Позоришна 

представа 

-Српски језик – 

Књижевност -

изражајно 

казивање 

драмских 

текстова 

Амбијентална 

настава 

Прво 

полугодиште 
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Путујућа 

учионица: 

Авала –

Манастир 

Раковица 

-ПиД – Моја 

домовина 

-Верска настава- 

манастири Србије 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Моторичке 

вештине, 

елементарне игре 

-Ликовна култура 

– Споразумевање, 

слика, 

фотографија 

-Српски језик – 

Језичка култура -

говорна вежба 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 

Биоскоп, 

пројекција 

филма за децу 

-Српски језик- 

Језичка култура-

Причање 

-Музичка култура 

–Слушање 

музичких 

композиција 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 

 

1. Посета Огледном добру „Радмиловац“ Пољопривредног факултета у Београду. 

У саставу огледног добра постоје специјализовани центри, за воћарство, за пчеларство и 

центар за рибарство и примењену хидробиологију-Мали Дунав. 

Овом посетом деца стичу нова знања о флори и фауни Дунава, имаће приликуда се возе 

чамцем, пецају, виде Водену ботаничку башту, Зоо врт, Пачарник, Сојеницу-кућа на води, 

Акваријуме са дунавским рибама, језера ,баре, висећи мост, Аласку колибу-мали музеј 

рибарства,летњу учионицу, кутак за водене гмизавце, кутак за мале истраживаче, острво 

еволуције. 
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1. Планина Авала поред идеалних услова за време проведено у природи на 

надморској 

висини од 511 метара нуди и интересантне садржаје из области културе. Тако да би деца 

овом посетом видела споменик Незнаном јунаку –дело вајара Ивана Мештровића. 

Авалски торањ један од заштитних знакова Србије, висине 204 метра где би деца са 122. 

Метра посматрала Београд. 

А затим би посетили и манастир Раковица, основан у XIV веку, који се налази између два 

брда Пружевице и Стражевице. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Разред Садржај Корелација са 

наставним 

предметом 

Методе Време 

реализације 

III Позоришна 

представа 

-Српски језик – 

Књижевност -

изражајно 

казивање 

драмских текстова 

Амбијентална 

настава 

Прво 

полугодиште 

Путујућа 

учионица:  

Фарма „Стари 

Тамиш” - 

Народна башта 

-ПиД  

– Биљни и 

животињски свет 

– Од њиве до 

трпезе  

– Машине и алати 

за обраду 

земљишта 

– Фарма(начин 

добијања готовог 

производа) 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 
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Моторичке 

вештине, 

елементарне игре, 

полигон 

-Ликовна 

култура – 

Споразумевање, 

слика, 

фотографија 

-Српски језик – 

Језичка култура -

говорна вежба 

-причање 

Путујућа 

учионица: 

Јавни 

акваријум и 

тропикаријум-

парк Топчидер 

-ПиД 

 – Биљни и 

животињски свет 

 – Прошлост и 

садашњост 

Топчидерског 

парка 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Моторичке 

вештине, 

елементарне игре, 

полигон 

-Ликовна 

култура – 

Споразумевање, 

слика, 

фотографија 

-Српски језик – 

Језичка култура -

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 
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говорна вежба 

Биоскоп, 

пројекција 

филма за децу 

-Српски језик- 

Језичка култура-

Причање 

-Музичка 

култура –

Слушање 

музичких 

композиција 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Разред Садржај Корелација са 

наставним 

предметом 

Методе Време 

реализације 
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IV Позоришна 

представа 

 

 

Новогодишња  

представа 

-Српски језик – 

Књижевност -

изражајно 

казивање 

драмских текстова 

 

-Српски јзик- 

Амбијентална 

настава 

 

 

-Амбијентална 

настава 

Прво 

полугодиште 

 

 

Прво 

полугодиште 

Путујућа 

учионица 

Радмиловац- 

Мали Дунав 

-ПиД – Биљни и 

животињски свет 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Моторичке 

вештине, 

елементарне игре 

-Ликовна култура 

– Споразумевање, 

слика, 

фотографија 

-Српски језик – 

Језичка култура -

говорна вежба 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 
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Биоскоп, 

пројекција 

филма за децу 

-Српски језик- 

Језичка култура-

Причање 

-Музичка култура 

–Слушање 

музичких 

композиција 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 

Позоришна 

представа 

-Српски језик- 

Језичка култура-

Причање 

-Музичка култура 

–Слушање 

музичких 

композиција 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 
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VIII   ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

    

У циљу јачања образовно - васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као 

и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства 

и пријатељства, школа  реализује слободне активности ученика. 

Слободне активности организују се у области науке, технике, културе, уметности и 

спорта. 

Слободне активности у нашој школи обухватају активности ученика које доприносе 

испољавању и даљем развоју друштвености, индивидуалних склоности, способности и 

интересовања ученика. 

Васпитно-образовни задаци слободних активности ученика су: 

- Изградња правилног односа према раду и учењу, производима људског рада и 

формирање радних навика. 

- Подстицање и развијање  самосталности и стваралаштва, интелектуалне радозналости, 

истраживачких склоности и жеље за новим сазнањима у свим областма науке, технике, 

културе, уметности, спорта и друштвеног живота. 

- Оспособљавање ученика за рационалну организацију и планирање свог слободног 

времена 

- Подстицање разноврсних позитивних интересовања и склоности ученика и њихово 

професионално усмеравање. 

- Развијање еколошке свести и активан однос према заштити и унапређењу животне 

средине. 

- Развијање љубави и поштовања према човеку, неговање разумевања за проблеме својих 

другова, развијање племенитих осећања, пажње и бриге за млађе и за старе и немоћне 

особе. 

- Развијање физички здраве, емоционално стабилне и одговорне личности 

 

ПРОГРАМ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

( ДРУШТВЕНЕ,  ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И   КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ) 

1.разред - Лепо писање 

ЦИЉ   Лепог писања је оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за 

препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање читког 
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и уредног писања; затим усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, 

усправних и положених линија;  развијање способности за обједињавање линија у слова; 

развијање способности повезивања слова у речи и реченице;  упућивање ученика у 

коришћење различитих материјала и подлога за писање; оспособљавање ученика за 

припремање материјала за писање; развијање моторичких способности у процесу лепог 

писања.  

2.разред - Играоница - радионица 

ЦИЉ  предвиђених активности је развој интелектуалних, социјалних, емотивних, 

физичких, креативних   потенцијала ученика; подстицање и даље развијање интересовања 

ученика и мотивације за сазнавањем и личним испољавањем,развијање моторичких 

способности шаке , развијање естетике, прецизности, педантности и истрајности, 

Проширивање интересовања ученика, креативно испољавање ,интеракција са другим 

учесницима, активно учешће, као и осамостављивање. Активности  у оквиру Радионице-

играонице пружају могућност велике интеграције и корелације са свим другим 

предметима, свакодневним искуством ученика, њиховим интересовањима и подстицање 

социјалног развоја. Продукти неких слободних активности ученика ће бити коришћени у 

настави, као наставна средства. Изложбе школске и одељенске, учешће на смотрама и 

конкурсима 

3.разред - Чувари природе  

ЦИЉ ваннаставне активности Чувари природе је да ученике упозна са законитостима 

природе и узрочно – последичним везама у животној средини, посматрањем природе и 

односа у њој, доносиће закључке и судове о узајамној повезаности живе и неживе 

природе. Извођењем експеримената, анализом, теренским, групним, тимским и 

самосталним радом, кроз пројекте, ученик  ће стицати свест и навику да води здрав живот 

у очуваном окружењу.  

 

4.разред - Народна традиција 

ЦИЉ ваннаставне  активности Народне традиције је да најмлађе нараштаје уведе у 

традицијску културу кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију традиције, 

како би се спречило убрзано одумирање многих важних елемената традицијске културе и 

њихов нестанак из праксе , односно из самог живота. Да ученици стекну свест о себи 

самом, својим коренима и прецима кроз непосредно упознавање материјалне и духовне 

традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу    

Секција за програмирање 

Намењена је ученицима од петог до осмог разреда.  

Секцију воде наставници информатике. 

Програм рада секције подржава остваривање следећих исхода код ученика: 

• Развој критичког мишљења, решавања проблема и програмирања 
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• Надограђивање исхода редовне наставе информатике, математике и физике 

• Популаризација информатике, математике и физике и мотивисање за учење ових 

предмета. 

• Ученици кроз практичне и примењене задатке обогаћују знања, вештине и 

способности. 

• Оспособљавање за извођење занимљивих демонстрационих огледа, експеримената, 

модела, мерила и сл. 

• Развој научне мисли и примене истраживачког метода. 

Организација рада и активности: 

Секција подразумева редовне часовее на којима ће бити  решавани и презентовани 

различити занимљиви практични проблеми уз помоћ микробит и МБот уређаја. Часови ће 

бити организовани од два до четири пута месечно у међусмени у трајању једног школског 

часа. Садржај секције ће бити прилагођен узрасту и интересовањима ученика. Практични 

задаци биће формулисани тако да развијају логичко, критичко и стваралачко мишљење и 

не буду стриктно везани за редовну наставу. У оквиру секције биће организоване посете 

различитим  манифестацијама . 

Драмска активност  

Драмска секција се одржава једном недељно.О терминима одржавања секције се 

договарамо и они зависе од тога кад су ученици слободни у односу на редовну наставу. 

Ученици који се уписују на драмску секцију: гласни,упорни,немају трему од јавног 

наступа,воле да се друже,имају смисла за хумор,воле да читају. План рада секције 

осмишљава наставник,а о одабиру текста за драматизацију разговарамо током нашег 

дружења. 

Циљеви  

-          упознавање са културом драмског стваралаштва 

-          упознавање са основама драмског изражавања 

-          развијање стваралачке способности 

-          богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења 

-          развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе 

-          стицање способности лепог,течног и креативног импровизованоф изражавања 

-          стицање искустав и навика за колективни рад 

-          развој опажања,размишљања и слободног изражавања 

-          емоционално сазревање 

-          развијање осећаја за лепо 

-          развијање критичког мишљења 

-          развијање способности за 

самоконтролу,досетљивост,комбиновање,замишљање 

-          подстицање способности за истраживање 

-          неговање језичке културе 

-          богаћење речника и маште ученика 

Напомена:Планирано је да се током године посете позоришне представе као и сусрет са 

истакнутим глумцем или режисером.  
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Литерарна активност 

Циљ  

-          да кроз литерарно стваралаштво доприноси развијању активног односа према 

књизи и писаној речи 

-          да развија афинитете према естетским и етичким вредностима литературе 

-          да афирмише стваралаштво ученика и развија стваралачке способности 

-          да развија радозналост, слободу и самосталност у стварању, да развија 

критички став, мишљење и однос према стварности 

-          да развија дивергентно мишљење и усмерава на креативност 

-          да развија неконформизам, отвореност као први захтев креативности као и да 

развија стваралачко посматрање и имагинативне усмерености мишљења 

-          да развија и негује посебности код ученика, богати интелектуалне и 

емоционалне доживљаје 

-          да подстакне ученике на проширивање и продубљивање вредности уметничког 

текста и литерарног образовања својих чланова 

-          да прати достигнућа савремене науке о књижевности и језику 

-          да допринесе развијању културе коришћења слободног времена код ученика 

-          да развија толеранцију, интерактивне односе и односе поверења и сарадње 

Рецитаторска  активност  

Циљ  

- развијање љубави према поезији; 

 - оспособљавање ученика за правилан изговор гласова и речи; 

 - разликовање дугих и кратких акцената; 

 - увежбавање реченичне интонације; 

 - развијање такмичарског духа; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

 - подстицање, неговање и вредновањеученичкихваннаставнихактивности 

- развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у 

лирском тексту; 

 - навикавањенаредовнопраћење и критичкопроцењивањеемисијазадецунарадију и 

телевизији. 

Напомена: могуће су корекције у плану рада рецитаторске секције у зависности од 

потреба ученика и тока организовања школских свечаности, такмичења и приредби. 

Клуб за УН 

Циљ: подстицање младих на глобално промишљање и активан однос према савременом 

свету. Разумевање глобалних токова у свету инеопходност сарадње људи, народа и држава 

у духу мира, толеранције и поштовања људских права. 

Редни 

број 

Тема 

 

Начин рада Реализатори 

1. Систем УН и глобална светска 

питања 

Разговор 

Радионица 

Дискусија 

 

Ученици 7. и 8. разреда 

Наставник историје 

2. Циљеви одрживог развоја Разговор  
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Практичан рад Ученици 7. и 8.разреда 

Наставник историје 

Наставник ликовне 

културе 

3. Толеранција и култура мира Практичан рад 

Радионица 

Дискусија 

 

Ученици 7. и 8. разреда 

Наставник историје  

Наставник ликовне 

културе 

Наставник српског језика 

4. Људска права за све Практичан рад 

Разговор 

Радионица 

Дискусија 

 

Ученици 7. и 8.разреда 

Наставник историје 

Наставник српског језика 

Наставник ликовне 

културе 

5. Светска културна и природна 

баштина УНЕСКА 

 

 

 

 

Разговор 

Презентација 

Практичан рад 

 

Ученици 7. и 8.разреда 

Наставник историје 

Наставник географије 

Наставник ликовне 

културе 

6. Климатске промене и одрживи 

развој 

 

 

 

 

Разговор 

Практичан рад 

Дискусија 

Радионица 

 

Ученици 7.и 8.разреда 

Наставник историје 

Наставник биологије 

7. Програм УН за контролу дрога 

 

Разговор 

Практичан рад 

 

 

 

Ученици 7. и 8. разреда 

Наставник историје 

Наставник ликовне 

културе 

Наставник српског језика 

8. Агенда за 21.век 

 

 

 

Разговор 

Дискусија 

 

Ученици 7. и 8.разреда 

Наставник историје 

 

Литература: Сви потребни материјали су доступни као резултат сарадње са Клубом за УН 

Београда и УЗУНС, Коришћење интернета, разни сајтови.  

Немачки језик  “theater ag“ 

ЦИЉЕВИ 

-          упознавање са културом драмског стваралаштва немачког говорног подручја 

-          упознавање са основама драмског изражавања 
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-          упознавање са савременом литературом за младе 

-          развијање стваралачке способности 

-          богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења 

-          развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе 

-          стицање способности лепог, течног и интонативног изражавања на страном 

језику 

-          стицање искустава и навика за колективни рад 

-          развој опажања, размишљања и слободног изражавања 

-          емоционално сазревање 

-          развијање осећаја за лепо 

-          развијање критичког мишљења 

-       развијање способности за самоконтролу, досетљивост, комбиновање, 

замишљање 

-          подстицање способности за истраживање 

-          неговање језичке културе и изражавања на страном језику 

-          богаћење речника и маште ученик 

 

 

 

1. Уводни час-формирање секције Српски језик и 

књижевност 

 

Историја 

2. Доношење оријенационог плана 

3. Основни појмови из позоришне уметности 

4. Гледање позоришног дела за младе 

5. Кратак прегледа историје драме  -рад по групама-

ПП през. 

6. Кратак прегледа историје драме  -рад по групама-

ПП през. 

7. Из историје позоришне уметности код нас и у 

Немачкој 

8. Одабирање драмског текста за извођење 

9. Превођење и тумачење драме 

10. Превођење и тумачење драме 

11. Проучавање текста 

12. Проучавање текста 

13. Подела улога 

14. Сценографија у представи  

15. Музика у представи  

16. Кореографија у представи 

17. Вежбе покрета и гестова 

18. Вежбе покрета и гестова 

19. Вежбе изговора и интонације 
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20. Вежбе изговора и интонације 

21. Читалачка проба 

22. Читалачка проба 

23. Читалачка проба 

24. Читалачка проба 

25. Увежбавање јавног наступа 

26. Увежбавање јавног наступа 

27. Увежбавање јавног наступа 

28. Увежбавање јавног наступа 

29. Генерална проба представе за младе 

30. Снимање генералне пробе и анализа грешака 

31. Јавни наступ-Приредба за крај школске године 

32. Гледање снимка јавног наступа 

33. Сумирање резултата рада секције 

34. Филм о глумици Марлене Дитрих 

 

 ЛИТЕРАТУРА-Драма за младе „Hau ab mit ‚verliebt’!“  писац: Markus Mohr 

https://theaterverlag.eu/BV044, Речници 

Папирно моделарство 

Циљ:  Стицање посебних знања, вештина и умења као и развијање спретности при изради 

модела у овој области. Навикавање на тимски и екипни рад. Међусобна сарадња. 

Израда модела од папира по алгоритму од идеје до реализације. Правилно кориштење 

прибора и алата. Приликом израде модела води се рачуна о економичности и рационалном 

коришћењу материјала. 

Упознавање са термином предузетништво. 

Архитектура и грађевинарство 

Циљ:  Стицање посебних знања, вештина и умења као и развијање спретности при изради 

модела у овој области. Навикавање на тимски и екипни рад. Међусобна сарадња. 

Разрада пројектног задатка, од израде плана до представљања решења. Реализација 

пројеката израде макета из области грађевинарства, модела неке грађевинске или 

пољопривредне машине, или модела објекта  који користи обновљиве изворе енергије 

Спортске aктивности 

Узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, као и узрасне карактеристике и 

способности ученика, ове активности ће бити реализоване кроз следеће секције: мали 

фудбал, кошарку, одбојку, рукомет. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад 

секције 

https://theaterverlag.eu/BV044
https://theaterverlag.eu/BV044
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Читалачки  клуб - енглески  језик 

Кроз различите активности ученици ће читати доле наведене књиге, 

размењивати их, дискутовати о њима. У књигама постоје вежбања у којима 

се проверава да ли су разумели прочитано. Ученици на овај начин обогаћују 

свој речник, упознају се са разним структурама реченица, усвајају многе 

граматичке структуре, уче како се пишу речи на енглеском, уче о култури и 

обичајима људи енглеског говорног подручја, упознају се са класицима 

енглеске и америчке књижевности и развијају љубав према читању и 

књигама. 

Starter 

King Arthur, Janet Hardy-Gould 

Stage 1 

1. Mary, Queen of Scots, Tim Vicary 

2. Aladdin and the Enchanted Lamp, retold by Judith Dean 

3. Mutiny on the Bounty, Tim Vicary 

4. The Phantom of the Opera, Jennifer Bassett 

5. Pocahontas, retold by Tim Vicary 

6. Japan, Rachel Bladon 

7. Les Miserables, retold by Jennifer Bassett 

Stage 2 

8. The Jungle Book, Rudyard Kipling 

9. Marco Polo and the Silk Road, Janet Hardy-Gould 

10. Much Ado About Nothing, William Shakespeare 

11. Dracula, Bram Stoker 

12. The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde 

13. Romeo and Juliet, William Shakespeare 

14. William Shakespeare, Jennifer Bassett 

15. Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll 

16. Henry VIII and his Six Wives, Janet Hardy-Gould 

17. Agatha Christie, Woman of Mystery, John Escott 

18. Rainforests, Rowena Akinyemi 

19. Hucklberry Finn, Mark Twain 

Stage 3 

20. The Call of the Wild, Jack London 

21. The Brontë Story, Tim Vicary 
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22. A Christmas Carol, Charles Dickens 

23. The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde 

24. Martin Luther King, Alan C. McLean 

25. A Midsummer Night’s Dream, William Shakespeare 

Stage 4 

26. Nelson Mandela, Rowena Akinyemi 

Stage 5 

27. The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald 

28. Great Expectations, Charles Dickens 

29. Sense and Sensibility, Jane Austen 

30. Wuthering Heights, Emily Brontë 

31. Pinocchio 

32. Snow White and the Seven Dwarfs 

Stage 6 

33. A Passage to India, E. M. Forster 

34. Oliver Twist, Charles Dickens 

35. Pride and Prejudice, Jane Austen 

Vanity Fair, William Thackeray 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКАУ РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

ПРВИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК - 1.разред 

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.                                                          

Годишњи фонд:  180 часова    Недељни фонд: 5 часова 

  

ОБЛАСТ / ТЕМА 

/ МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБРА

ДА 

УТВРЂ 

ИВАЊ

Е 

  

СВЕГА 

  

IX X XI XII I II III IV V VI   

  

1. 

  

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

12 22 16 19 15 2          45  41  86   

  

2. 

  

КЊИЖЕВН

ОСТ 

    2  1 1 5 10 9 15 2 37 8 45   
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3. 

  

 ЈЕЗИК ( 

ГРАМАТИК

А, 

ПРАВОПИС 

И 

ОРТОЕПИЈ

А) 

            6 3 2 2 9 4 13   

  

4. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

(ГОВОРЕЊЕ

, 

СЛУШАЊЕ, 

ПИСАЊЕ, 

ЧИТАЊЕ) 

  

9 1 2    1 2 6 4 3 8  5  31  36   

УКУПНО 21 23 20 20 17 9 22 16 20 12  96  84  180   

                   

                           

  

  

  

Р.БР. 

  

  

ОБЛАСТ / ТЕМА 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. 

  

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

комуникација, дигитална, 

сарадња 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.2.1. 

1СЈ.1.3.1. 

  

  

  

Разликује изговорене 

речи и реченице. 

Пише елементе слова. 

Уочава позицију 

гласова у речи која је 

изговорена и позицију 

слова у речи која је 

написана. Раставља 

речи на гласове. Речи 

које су растављене на 

гласове слива у целину. 

Разликује изговорени 

глас и написано слово. 

Правилно пише 

штампана слова 

ћириличног писма. 

Разликује написане 

речи и реченице. 

Влада основном 

техником писања 

штампаног ћириличног 

текста. Пише читко и 

уредно. 

Влада основном 

техником читања 

штампаног ћириличног 

текста. Гласно чита, 

правилно са 

разумевањем. Тихо 

чита са разумевањем 

прочитаног. 

Разуме оно што 

прочита. 

Правилно изговара све 

гласове. 

Правилно пише писана 

слова ћириличног 

писма. 

Влада  основном 
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техником писања 

писаног ћириличног 

текста. Пише читко и 

уредно 

Влада основном 

техником читања 

писаног ћириличног 

текста. 

Гласно чита, правилно 

са разумевањем. Тихо 

чита са разумевањем 

прочитаног. 
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2. 

  

КЊИЖЕВНОСТ комуникација, дигитална, 

сарадња 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.4. 

1СЈ.0.1.5. 

1СЈ.1.2.1. 

1СЈ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.3. 

1СЈ.1.2.4. 

1СЈ.1.2.5. 

1СЈ.1.2.6. 

1СЈ.1.2.8. 

1СЈ.1.3.3. 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.5.2. 

1СЈ.1.5.3. 

1СЈ.1.5.4. 

1СЈ.2.2.2. 

1СЈ.2.2.3. 

1СЈ.2.2.7. 

1СЈ.2.2.8. 

1СЈ.2.5.2. 

1СЈ.2.5.3. 

1СЈ.2.5.4. 

1СЈ.2.5.5. 

  

  

Активно слуша и 

разуме садржај 

књижевноуметничког 

текста који му се чита. 

Препознаје песму. 

Напамет говори краће 

песме. 

Проналази 

информације 

експлицитно изнете у 

тексту. 

Уочава битне 

појединости у описима 

бића и природе. 

Уочава стих и строфу. 

Уочава непознате речи 

у песми  и  пита 

учитеља за њихово 

објашњење. 

Препознаје и 

доживљава 

мелодичност песме. 

Доводи садржај песме у 

везу са илустрацијама. 

Препознаје причу. 

Одређује главни 

догађај, време 

(редослед  догађаја) и 

место дешавања у вези 

са прочитаним текстом. 

Уочава ликове и прави 

разлику између 

позитивних и 

негативних оспобина. 

Изражава своје 

мишљење о понашању 

ликова у књижевном 

делу. 
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Проналази 

информације 

експлицитно изнете у 

тексту. 

Препознаје басну и 

разуме њено значење. 

Обликује усмену 

поруку служећи се 

одговарајућим речима. 

Препознаје загонетку и 

разуме њено значење. 

Препознаје драмски 

текст. Зна правила 

понашања у 

позоришту. 

Реализује стваралачке 

активности (сценски 

наступ, драмска игра, 

драмски дијалози, 

коментарисање и сл.) 

Упознаје живот 

знаменитих личности 

српске културе. 

Стиче читалачке 

навике. 

Уочава  догађаје, 

просторне и временске 

односе и битне 

појединости у описима 

бића и природе. 
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3. 

  

ЈЕЗИК 

 (ГРАМАТИКА, 

ПРАВОПИС, 

ОРТОЕПИЈА) 

  

комуникација, дигитална, 

сарадња 

1СЈ.1.3.1. 

1СЈ.1.3.5. 

Разликује реченице као 

обавештења, питања и 

заповести према 

изговору и 

препознавањем у 

тексту. 

Правилно употребљава 

велико слово (на 

почетку реченице, у 

писању личних имена и 

презимена, једночланих 

назива  насеља). 

Зна правилно 

потписивање (име, па 

презиме). 

Правилно употребљава 

тачку, упитник и 

узвичник на крају 

реченице, односно зна 

место и функцију 

тачке, упитника и 

узвичника. 
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4. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

  

(ГОВОРЕЊЕ, 

СЛУШАЊЕ, 

ПИСАЊЕ, 

ЧИТАЊЕ) 

  

комуникација, дигитална, 

сарадња 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.2. 

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.4. 

1СЈ.0.1.6. 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.3.9. 

  

Усавршава говор, 

слушање, читање и 

писање. 

Развија комуникативне 

способности (у 

вођеном разговору о 

одређеној теми 

одговара на питања, 

поставља питања и 

износи своје мишљење 

и ставове; учтиво 

започиње разговор; 

размењује 

информације, обликује 

усмену поруку). 

Прича о доживљајима и 

догађајима. 

Саставља и прича 

причу на основу слика. 

Рецитује. 

Богати речник (усваја 

нове речи). 

Учествује у  сценском 

извођењу драмских 

текстова из школске 

лектире. 

Препричава краће 

текстове из школске 

лектире. 

Описује бића, предмете 

и природу  на основу 

слика и/или сопственог 

искуства. 

Пажљиво и културно 

слуша саговорника. У 

наставном контексту 

слуша интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова, 

шта други говоре и то 

потврђује 
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репродуковањем или 

парафразирањем 

слушне поруке, као и 

поступањем по 

усменим 

инструкцијама и 

молбама одраслих и 

вршњака. 

Репродукује аудио-

визуелне записе. 

Пише реченице/кратак 

текст по диктату. 

Пише краће текстуалне 

целине о сликама, 

поводом књижевног 

текста, о сопствениом 

искуству, о доживљају. 

Решава ребусе и 

укрштене речи. 

Спаја више реченица у 

целину. 

Пише поруке којима 

износи информације из 

свакодневног школског 

живота. 

Пише списак за 

куповину. 

Чита књижевне 

текстове, позивнице, 

спискове, текстове у 

табели, распоред 

часова. 
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 Кључне речи: : почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура 

  

  

  

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК – ДОПУНСКА НАСТАВА- 1.разред 

Годишњи фонд: 18 часова  Недељни фонд: ½ часа 

  

Ред.бр. 

ТЕМА/ ОБЛАСТ НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

ИСХОДИ 

 

УКУПНО 
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1. ПОЧЕТНО  

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

Основе читања 

и писања 

Припрема за 

читање и 

писање 

 

 

● Визуелне и 

акустичке 

вежбе 

● Графомоторичк

е вежбе 

●   

Почетно читање 

и писање 

 

 

● Познавање 

слова, читање и 

писање 

*Постиже напредак у 

развијању визуелног 

опажања и вештине 

слушања. 

  

*Постиже напредак у 

развијању моторичких 

способности. 

  

* Влада основном 

техником читања 

ћириличног текста. 

Пише штампана слова 

ћирилице. 

12 
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2. КЊИЖЕВНОСТ  

 

● Појмови: текст 

(песма, прича) 

● тумачење 

текстова 

(остваривање 

комуникације 

са текстом) 

* Разликује песму од 

приче; одговара на 

једноставна питања у 

вези са текстом;  

  

*Познаје и користи 

основне делове текста 

(наслов, име аутора, 

садржај текста);  

  

*Препознаје основну 

тему текста;  

  

*Процењује да ли му се 

садржај текста допада. 

2 
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3. ЈЕЗИК, 

ГРАМАТИКА, 

ПРАВОПИС И 

ОРТОЕПИЈА 

 

 

● Реченица, реч, 

глас, слово – 

препознавање 

● Препознавање 

реченица као 

обавештења, 

питања и 

заповести; 

употреба тачке, 

упитника и 

узвичника 

● Употреба 

великог слова 

на почетку 

реченице, у 

писању личних 

имена и 

презимена и 

назива насеља 

*Препознаје реченице, 

речи, гласове и слова. 

  

*Препознаје врсте 

реченица по 

комуникативној 

функцији (обавештајне, 

упитне, заповедне). 

*Почиње реченицу 

великим словом, 

завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијским 

знаком; *Употребљава 

велико слово приликом 

писања личних 

имена/презимена и 

назива насеља. 

2 
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4. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА-

ГОВОРЕЊЕ, 

СЛУШАЊЕ , 

ПИСАЊЕ и 

ЧИТАЊЕ 

 

 

● Усмено 

причање о 

догађајима и 

доживљајима 

● Препричавање 

● Описивање 

*Постиже напредак у 

развијању слободе у 

вербалној 

комуникацији и развоју 

комуникативних 

способности. 

 *Уме својим речима да 

прича на задату тему.  

*Уме да преприча 

краћи текст на основу 

датог плана 

препричавања. 

*Уме својим речима да 

описује илустрацију, 

предмет, биће. 

2 

 

УКУПНО 

  

18 

  

  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - Први разред 

Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

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

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. Опште предметне компетенције:  

развијање свести о језику као средству комуникације, остваривање елементарне усмене 

комуникације уз коришћење једноставних језичких израза и разумевање основних појмова циљне 

културе. 

 

Специфичне предметне компетенције: разумевање говора, усмено изражавања, медијација, 

лингвистичка и интеркултурна компетенција. 
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Кључни појмови: упознавање, основни поздрави, представљање, именовање школског прибора,  

препознавање и именовање боја и облика, бројање до 10, захваљивање, препознавање и 

једноставно описивање бића и предмета, изражавање количине, уочавање сличности и разлика у 

обележавању празника( Божић, Нова година, Ускрс, рођендан)  у циљној култури и код нас, 

именовање и једноставно описивање одеће, препознавање и именовање делова тела, препознавање 

и именовање играчака, препознавање  и једноставно описивање животиња, именовање чланова 

породице, именовање осећања,именовање и једноставно описивање дома и просторија у дому. 

 

 

Ред. 

бр. 

Тема Исход Обрада Утврђивање Остало Међупредме

тне 

компетенциј

е 

Укупно 

часова 

        

1  Увод у 

предмет- 

Поздравља

ње и 

представља

ње 

Ученици: знају 

да кажу и 

питају како се 

зову; користе 

неформалне 

поздраве. 

0  1 0 Комуникациј

а и сарадња, 

дигитална 

компетенциј

а, рад са 

подацима и 

информациј

ма 

1 

2 Здраво-

Hello 

Ученици: знају 

да се 

представе, 

користе 

формалне и 

неформалне 

поздраве; 

разумеју и 

реагују на 

једноставне 

наредбе и 

упутства; 

поштују 

правила учтиве 

комуникације. 

2 2 

 

Комуникациј

а и сарадња, 

дигитална 

компетенциј

а, рад са 

подацима и 

информација

ма, естетичка 

компетенциј

а, 

компетенциј

а за учење 

4 
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3 Моја 

учионица- 

My 

classroom 

Ученици: 

препознају и 

именују 

предмете из 

учионице; 

разумеју изразе 

за захваљивање 

и упућују 

захвалност; 

описују место 

користећи 

најједноставниј

а језичка 

средства. 

2  2 1 Комуникациј

а и сарадња, 

дигитална 

компетенциј

а, естетичка 

компетенциј

а,, 

орјентација 

ка 

предузетниш

тву, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

5 

4 Моје 

играчке- My 

toys 

Ученици: 

препознају и 

именују 

играчке; знају 

да кажу чије је 

нешто; умеју да 

изразе 

захвалност. 

2   3 1 Комуникациј

а, дигитална 

компетенциј

а, 

компетенциј

а за учење, 

рад са 

подацима и 

информација

ма 

6 

5 Понављање

-Review 1 

Ученици: 

разумеју 

једноставне 

исказе који се 

односе на 

поздрављање и 

представљање; 

размењују 

информације 

личне природе; 

разумеју 

једноставна 

упутства и 

реагују на њих. 

0   1 0 Комуникациј

а, 

компетенциј

а за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву, 

естетичка 

компетенциј

а 

1 
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6 Моје 

ствари-My 

things 

Ученици: 

препознају и 

именују 

школски 

прибор; знају 

да питају и 

кажу колико 

имају година; 

разликују 

једнину и 

множину 

именица. 

2 2 1 Комуникациј

а, рад са 

подацима и 

информација

ма, 

орјентација 

ка 

предузетниш

тву, 

компетенциј

а за учење 

5 

7 Боје и 

облици-

Shapes and 

colours 

Ученици: 

препознају и 

именују боје и 

облике; знају 

да питају и 

кажу које је 

боје предмет; 

могу да 

разумеју опис 

који чују. 

2 2  1 Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

компетенциј

а за учење, 

комуникациј

а, естетичка 

компетенциј

а 

5 

8 Моја 

фарма- My 

farm 

Ученици: 

препознају и 

именују домаће 

животиње и 

појмове који се 

односе на 

сеоско 

домаћинство; 

описују место 

користећи 

најједноставниј

а језичка 

средства. 

2 2 1 Дигитална 

компетенциј

а, рад са 

подацима и 

информација

ма, 

одговоран 

однос према 

здрављу, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

5 
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9 Понављање 

2- Review 2 

Ученици: 

разумеју 

једноставан 

опис предмета 

и места; 

описују 

предмете и 

места 

користећи 

најједноставниј

а језичка 

средства. 

0 1 0 Комуникациј

а, 

компетенциј

а за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву, 

естетичка 

компетенциј

а 

1 

10 Пројекат 1- 

Project 1 

Ученици: 

препознају и 

именују 

бројеве до 10; 

разумеју 

једноставне 

исказе који се 

односе на 

количине и 

изражавају 

количине. 

1 1 0 Естетичка 

компетенциј

а, 

комуникациј

а, 

компетенциј

а за учење, 

предузимљи

вост и 

орјентација 

ка 

предузетниш

тву 

2 

11 Срећан 

Божић- 

Merry 

Christmas 

Ученици: 

препознају 

сличности и 

разлике у 

начину 

прославе 

Божића код нас 

и у В.Б.; 

препознају и 

именују речи 

које се односе 

на Божић; 

умеју да 

честитају 

Божић и 

отпрвају 

традиционалне 

песме сходно 

празнику 

1 2 0 Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

компетенциј

а за учење, 

комуникациј

а, естетичка 

компетенциј

а, одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

3 
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12 Моја одећа- 

My clothes 

Ученици: 

препознају и 

именују делове 

одеће; умеју да 

кажу и питају 

какве је боје 

нешто; могу да 

пронађу, 

преброје и 

кажу колико 

нечега има. 

2 3 1 Естетичка 

компетенциј

а, 

комуникациј

а, 

компетенциј

а за учење, 

предузимљи

вост и 

орјентација 

ка 

предузетниш

тву 

6 

13 Моје тело- 

My body 

Ученици: 

препознају и 

именују делове 

тела; разумеју 

једноставан 

опис људи; 

описују себе 

користећи 

најједноставниј

а језичка 

средства. 

2 3 1 Комуникациј

а, дигитална 

компетенциј

а, 

компетенциј

а за учење, 

рад са 

подацима и 

информација

ма, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

6 

14 Срећан 

Васкрс- 

Happy 

Easter 

Ученици: 

препознају и 

именују речи 

које се односе 

на Васкрс; 

препознају 

сличности и 

разлике у 

прослави 

празника код 

нас и у В.Б.; 

умеју да 

честитају 

празник и 

отпевају 

традиционалну 

песму сходно 

празнику. 

1 2 0 Естетичка 

компетенциј

а, 

комуникациј

а, 

компетенциј

а за учење, 

предузимљи

вост и 

орјентација 

ка 

предузетниш

тву, рад са 

подацима и 

информација

ма, 

дигитална 

компетенциј

а 

3 
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15 Моја 

породица- 

My family 

Ученици: 

препознају и 

именују 

чланове 

породице; 

умеју да 

представе и 

опишу чланове 

своје породице. 

2 2 1 Компетенциј

а за учење, 

рад са 

подацима и 

информација

ма, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

5 

16 Понављање 

3- Review 3 

Ученици: 

разумеју 

једноставан 

опис предмета 

и места; 

разумеју и 

упућују позив 

на заједничку 

активност. 

0 1 0 Естетичка 

компетенциј

а, 

комуникациј

а, 

компетенциј

а за учење 

1 

17 Моја 

журка- My 

party 

Ученици: 

препознају и 

именују храну 

и пиће; 

разумеју 

једноставне 

исказе за 

изражавање 

допадања и 

недопадања и 

реагују на њих; 

изражавају 

допадање и 

недопадање; 

разумеју и 

упућују 

једноставне 

честитке. 

2 2 1 Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

комуникациј

а, 

компетенциј

а за учење, 

дигитална 

компетенциј

а 

5 
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18 Моја 

осећања- 

My feelings 

Ученици: 

препознају и 

именују речи 

које се односе 

на тему; 

изражавају 

основне 

потребе и 

осећања 

кратким 

језичким 

средствима. 

2 2 0 Дигитална 

компетенциј

а, рад са 

подацима и 

информација

ма, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

4 

19 Пројекат 2- 

Project 2 

Ученици: 

описују биљку 

користећи 

најједноставниј

а језичка 

средства. 

0 1 0 Компетенциј

а за учење, 

рад са 

подацима и 

информација

ма, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

1 

20 Моја соба- 

My room 

Ученици: 

препознају и 

именују речи 

које се односе 

на тему; траже 

и пружају 

кратка и 

једноставна 

обавештења о 

положају у 

простору. 

2 1 0 Одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву, 

рад са 

подацима и 

информација

ма, 

дигитална 

компетенциј

а, естетичка 

компетенциј

а 

3 

        27 37 9       72 
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ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА- 1.разред 

 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 

  Годишњи фонд: 180 часова    Недељни фонд: 5 часова                                                         

 ОБЛАСТ / 

ТЕМА / МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ ОБРА

ДА 

УТВ

РЂ 

ИВА

ЊЕ 

СВЕ

ГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

  

1. 

  

Геометрија – 

предмети у 

простору и 

односи међу 

њима 

11                 1 5 5+2 12 

  

2. 

  

Геометрија – 

линија и 

област 

9                 1 4 5+`1 10 

  

3. 

  

Геометрија – 

класификаци

ја предмета 

према 

својствима 

1 6                 3 3+1 7 

  

4. 

  

Природни 

бројеви до 

100 

  17 20 20 17 9 22 16 18 5 54 90 144 

  

5. 

Мерење и 

мере 

                2 5 2 5 7 
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УКУПНО 

  

21 23 20 20 17 9 22 16 20 12 68 112 180 

                   

  

  

  

  

  

Р.БР. 

  

  

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 
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1. 

  

Геометрија – 

предмети у 

простору и односи 

међу њима 

- Kомуникација 

- Компетенција за 

учење 

- Рад са подацима и 

информацијама 

-Решавање проблема 

-Дигитална 

компетенција 

 -Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 -Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Предузетничка 

-За одговоран однос 

према здрављу 

-За одговоран однос 

према околини 

1.МА.1.2.1. уме да 

именује геометријске 

објекте у равни 

(квадрат, 

круг, правоугаоник, 

тачка, дуж); 

1.МА.2.2.1. уочава 

међусобне односе 

геометријских 

објеката у 

равни 

  

- одреди међусобни 

положај предмета и бића и 

њихов положај у односу 

на тло; 

- уочи и именује  

геометријске облике 

предмета из непосредне 

околине 

- именује геометријска 

тела 

- уме да сложи/разложи 

фигуру која се састоји од 

познатих облика. 

- разликује унутрашњост и 

спољашњост; 

 - разликује у, на и ван 
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2. 

  

Геометрија – линија 

и област 

- Kомуникација 

- Компетенција за 

учење 

- Рад са подацима и 

информацијама 

-Решавање проблема 

-Дигитална 

компетенција 

 -Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 -Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Предузетничка 

-За одговоран однос 

према здрављу 

-За одговоран однос 

према околини 

  

1.МА.1.2.1. уме да 

именује геометријске 

објекте у равни 

(квадрат, 

круг, правоугаоник, 

тачка, дуж); 

1.МА.2.2.1. уочава 

међусобне односе 

геометријских 

објеката у 

равни 

  

- разликује праву, криву, 

изломљену, отворену и 

затворену линију; 

- уочава тачку; 

 -спаја тачке правим и 

кривим линијама 

- црта праву линију и дуж 

помоћу лењира 
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3. 

  

Геометрија – 

класификација 

предмета према 

својствима 

- Kомуникација 

- Компетенција за 

учење 

- Рад са подацима и 

информацијама 

-Решавање проблема 

-Дигитална 

компетенција 

 -Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 -Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Предузетничка 

-За одговоран однос 

према здрављу 

-За одговоран однос 

према околини 

1.МА.1.2.1. уме да 

именује геометријске 

објекте у равни 

(квадрат, 

круг, правоугаоник, 

тачка, дуж); 

1.МА.2.2.1. уочава 

међусобне односе 

геометријских 

објеката у 

равни 

  

- групише предмете и бића 

са заједничким 

својствима; 

- упореди предмете и бића 

по висини и дужини; 

- упореди предмете и бића 

по ширини 
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4. 

  

Природни бројеви 

до 100 

- Kомуникација 

- Компетенција за 

учење 

- Рад са подацима и 

информацијама 

-Решавање проблема 

-Дигитална 

компетенција 

 -Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 -Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Предузетничка 

-За одговоран однос 

према здрављу 

-За одговоран однос 

према околини 

1.МА.1.1.1. зна да 

прочита и запише 

дати 

број, уме да упореди 

бројеве по величини 

и 

да прикаже број на 

датој 

бројевној 

полуправој; 

1.МА.1.1.2. рачуна 

вредност бројевног 

израза са највише 

две 

операције сабирања 

и 

одузимања у оквиру 

прве стотине; 

1.МА.1.1.4. уме да на 

основу текста 

правилно 

постави израз с 

једном 

рачунском 

операцијом; 

1.МА.1.1.5. уме да 

решава једноставне 

једначине у оквиру 

прве 

стотине; 

1.МА.2.1.1. уме да 

- разуме појам скупа и 

елемента скупа 

- препознаје скупове са 

истим бројем елемената;  

 - препознаје скупове са 

различитим бројем 

елемената; 

- пребројава елементе 

датог скупа; 

- развија појам броја преко 

појма скупа; 

- броји, упоређује бројеве 

у блоку бројева до 5; 

-користи знаке плус, 

минус и једнако; 

- користи појмове 

сабирање, сабирак, збир; 

- користи појмове 

одузимање, умањеник, 

умањилац, разлика; 

- одређује претходнике и 

следбенике; 

- усваја појам 

једноцифреног броја; 

- чита, записује, упоређује 

и броји једноцифрене 

бројеве; 

- пише и чита бројеве од 0 

до 10; 

- сабира и одузима бројеве 

од 0 до 10; 

- усваја појам десетице и 

јединице; 

- одређује број десетица и 

јединица у датим 

бројевима; 
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примени својства 

природних бројева 

(паран, непаран, 

највећи, 

најмањи, претходни, 

следећи број) и 

разуме 

декадни бројевни 

систем; 

1.МА.2.1.2. уме да 

одреди редни број 

десетице у оквиру 

прве стотине; 

1.МА.2.1.3. сабира 

и одузима, рачуна 

вредност израза; 

1.МА.3.1.4. уме да 

решава сложеније 

проблемске задатке 

дате 

у текстуалној форми 

- користи бројевну праву 

приликом приказивања 

бројева, сабирања и 

одузимања; 

- користи редне бројеве; 

- користи својство замене 

места сабирака; 

- користи својство 

здруживања сабирака; 

-користи својства 

сабирања као олакшицу 

приликом рачунања; 

- одређује за толико већи 

број; 

- одређује за толико мањи 

број; 

- одређује непознати број 

погађањем; 

- развија појам 

двоцифреног броја; 

- усваја појам прве и друге 

десетице; 

- разликује парне и 

непарне бројеве; 

- сабира и одузима бројеве 

датог облика; 

- чита,записује и упоређује 

десетице прве стотине; 

- сабира и одузима 

десетице; 

- чита и записује бројеве 

прве стотине; 

- упоређује бројеве прве 

стотине; 

- сабира и одузима бројеве 
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до 100 без прелаза преко 

десетице 

- уочава правило и 

одређује следећи члан 

започетог низа 

- решава текстуалне 

задатке с једном 

операцијом 
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5. 

  

Мерење и мере - Kомуникација 

- Компетенција за 

учење 

- Рад са подацима и 

информацијама 

-Решавање проблема 

-Дигитална 

компетенција 

 -Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 -Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Предузетничка 

-За одговоран однос 

према здрављу 

-За одговоран однос 

према околини 

1.МА.1.2.2. зна 

јединице 

за мерење дужине и 

њихове односе; 

1 MA.1.4.1. уме да 

изрази одређену 

суму новца преко 

различитих апоена и 

рачуна са новцем у 

једноставним 

ситуацијама; 

1 MA.2.4.1. уме да 

изрази одређену 

суму новца преко 

различитих апоена и 

рачуна са новцем у 

сложенијим 

ситуацијама 

- мери дужину задатом, 

нестандардном јединицом 

мере ; 

- разликује новчане 

апоене до 100 динара и 

упоређује њихову 

вредност 

 Кључни појмови: : односи у простору, геометријски облици, број, сабирање и одузимање и 

мерење. 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИА - ДОПУНСКА НАСТАВА - 1.разред 

Годишњи фонд:18 часова     Недељни фонд: ½ часа 

 

Ред.бр. 

ТЕМА/ ОБЛАСТ НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

ИСХОДИ 

  

 УКУПНО 
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1. ГЕОМЕТРИЈА – 

ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА 

● Горе – доле 

● Изнад – испод  

● Лево – десно 

● Испред – иза, 

између 

● Краће, дуже 

● Више, ниже 

● Уже, шире 

 

 

● Предмети 

облика круга, 

правоугаоника  

квадрата и 

троугла 

● Предмети 

облика коцке, 

квадра, ваљка, 

пирамиде и купе 

*Ученик/ца треба 

да уме да уочи  

положаје 

предмета у 

непосредној 

околини. 

*Ученик/ца треба 

да уме да упореди 

предмете и бића 

по дужини, 

висини и ширини. 

*Ученик/ца треба 

да уме да 

разликује 

предмете по 

облику и именује 

предмете облика 

круга, 

правоугаоника и 

квадрата. 

*Ученик/ца треба 

да уме да 

разликује 

предмете по 

облику и именује 

предмете облика 

коцке, квадра, 

ваљка, пирамиде и 

купе. 

3 
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2. ГЕОМЕТРИЈА-

ЛИНИЈЕ 

 

 

● Линија 

● Тачка 

● Дуж 
  

*Ученик/ца треба 

да уме да уочи, 

именује и црта 

линију, тачку и 

дуж. 

3 
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3. БРОЈЕВИ 

● Скуп 

● Писање, читање 

и упоређивање 

бројева  

до 10 

● Сабирање и 

одузимање 

 бројева у првој 

десетици 

 

 

● Писање, читање 

и упоређивање 

бројева до  20 

● Сабирање и 

одузимање 

бројева до 20 

● Писање, читање 

и упоређивање 

бројева  до  100 

● Сабирање и 

одузимање од 20 

до 100 (без 

прелаза преко 

десетице) 

  

*Ученик/ца треба да 

уочава разне 

примере скупова. 

* Ученик/ца треба 

да зна да прочита 

и запише дати 

број и уме да 

упореди бројеве 

по величини. 

* Ученик/ца треба 

да зна да сабира и 

одузима бројеве у 

првој десетици. 

* Ученик/ца треба 

да зна да прочита 

и запише дати 

број и уме да 

упореди бројеве 

по величини. 

* Ученик/ца треба 

да зна да сабира и 

одузима бројеве 

до 20. 

* Ученик/ца треба 

да зна да прочита и 

запише дати број  

и уме да упореди 

бројеве по 

величини. 

* Ученик/ца треба 

да зна да сабира и 

одузима до 100  

(без прелаза преко 

десетице 

11 
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4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

● Мерење дужине 

нестандардним 

jединицама мере 
*Ученик треба да 

познаје мерење 

дужине 

нестандардним 

jединицама мере 

1 

 

УКУПНО 

  

18 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС - 1.разред   

ЦИЉ:  Циљ учења предмета Свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.                                                     

Годишњи фонд: 72 часа     Недељни фонд: 2 часа 

 ОБЛАСТ / 

ТЕМА / МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБРА

ДА 

УТВ

РЂ 

ИВА

ЊЕ 

  

СВЕ

ГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

  

1. 

  

  

Ја и други 

  

8 

  

7 

                10 5 15 
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2. 

  

Здравље и 

безбедност 

  2 8               7 3 10 

  

3. 

  

Оријентација 

у простору и 

времену 

      7             4 3 7 

  

4. 

  

Разноврснос

т природе 

      1 7 4 2       10 4 14 

  

5. 

  

Живи свет             6 8 2   8 8 16 

  

6. 

  

Човек ствара                 6 4 4 6 10 

  

УКУПНО 

  

8 9 8 8 7 4 8 8 8 4 43 29 72 
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Р.БР. 

  

  

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / МОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. 

  

  

ЈА И ДРУГИ 

Комуникативна, за 

учење, за сарадњу, 

естетичка, за одговорно 

учешће у демократском 

друштву, за одговоран 

однос према околини,  

компетенција за 

целоживотно учење, 

вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.2.5.2. 

1ПД.1.1.3. 

1ПД.1.5.3. 

1ПД.2.5.1 

1ПД.3.5.2. 

  

Ученик ће бити у 

стању да: 

− препозна и 

искаже радост, 

страх, тугу и бес 

уважавајући 

себе и друге; 

− правовремено 

и примерено 

ситуацији 

искаже своје 

основне животне 

потребе за 

храном, водом и 

одласком у 

тоалет; 

− понаша се тако 

да уважава 

различитости 

својих вршњака 

и других људи; 

− придржава се 

договорених 

правила 

понашања у 

школи и 

прихвата 

последице ако 

их прекрши; 

− сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима; 

− одржава личну 

хигијену и 

адекватно се 

одева у циљу 

очувања 

здравља; 
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− чува своју, 

школску и 

имовину других. 
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2. 

  

ЗДРАВЉЕ И 

БЕЗБЕДНОСТ 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.1.5.3. 

1ПД.1.5.4. 

1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.2.3. 

1ПД.1.5.5. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

− понаша се тако 

да уважава 

различитости 

својих вршњака 

и других људи; 

− придржава се 

договорених 

правила 

понашања у 

школи и 

прихвата 

последице ако 

их прекрши; 

− сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима. 

− одржава личну 

хигијену и 

адекватно се 

одева у циљу 

очувања 

здравља; 

− чува своју, 

школску и 

имовину других; 

− прати 

инструкције 

одраслих у 

опасним 

ситуацијама: 

поплава, 

земљотрес, 

пожар; 

− својим речима 

опише пример 
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неке опасне 

ситуације из 

свог 

непосредног 

окружења; 

− примењује 

правила 

безбедног 

понашања на 

путу од куће до 

школе приликом 

кретања улицом 

са тротоаром и 

без тротоара и 

преласка улице; 

− снађе се у 

простору помоћу 

просторних 

одредница: 

напред-назад, 

лево-десно, 

горе-доле и 

карактеристичн

их објеката. 
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3. 

  

Оријентација у 

простору и 

времену 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.1.4. 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.1.4.4. 

1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.4.4. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.5.4. 

1ПД.2.1.1. 

1ПД.3.1.1. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

- одреди време својих 

активности помоћу 

временских 

одредница: 

- делови дана, 

обданица и ноћ, дани 

у недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, 

прекосутра; 

- разликује природу 

од производа људског 

рада на примерима из 

непосредног 

окружења; 

- учествује у извођењу 

једноставних огледа 

којима испитује 

природне феномене; 

- повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом. 
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4. 

  

РАЗНОВРСНОС

Т ПРИРОДЕ 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.1.2. 

1ПД.1.2.2. 

1ПД.1.2.3. 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.2.1.1. 

1ПД.2.2.3. 

1ПД.3.1.1. 

1ПД.2.1.1 

Ученик ће бити у 

стању да: 

− учествује у 

извођењу 

једноставних 

огледа којима 

испитује 

природне 

феномене; 

− разликује 

природу од 

производа 

људског рада на 

примерима из 

непосредног 

окружења; 

− препознаје 

облике 

појављивања 

воде у 

непосредном 

окружењу: 

потоци, реке, 

баре, језера; 

− повезује 

резултате 

учења и рада са 

уложеним 

трудом. 
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5. 

  

ЖИВИ СВЕТ Компетенција за 

целоживотно учење, 

вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.1.3. 

1ПД.1.1.4. 

1ПД.1.1.5. 

1ПД.1.1.6. 

1ПД.2.1.3. 

1ПД.2.1.2. 

1ПД.2.1.4. 

1ПД.2.1.5. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

− идентификује 

биљке и 

животиње из 

непосредног 

окружења на 

основу њиховог 

спољашњег 

изгледа; 

− уочава 

разноврсност 

биљака и 

животиња на 

основу 

спољашњег 

изгледа; 

− понаша се тако 

да не угрожава 

биљке и 

животиње у 

непосредном 

окружењу; 

− повезује 

резултате 

учења и рада са 

уложеним 

трудом. 
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6. 

  

ЧОВЕК СТВАРА Компетенција за 

целоживотно учење, 

вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.3.4. 

1ПД.1.3.5. 

1ПД.1.3.6. 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.2.5.1. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

− посматрањем 

и опипавањем 

предмета одреди 

својства 

материјала: 

тврдо-меко, 

провидно-

непровидно, 

храпаво-глатко; 

− учествује у 

извођењу 

једноставних 

огледа којима 

испитује 

природне 

феномене; 

− разликује 

природу од 

производа 

људског рада на 

примерима из 

непосредног 

окружења; 

− повезује 

резултате 

учења и рада са 

уложеним 

трудом. 

− препозна и 

искаже радост, 

страх, тугу и бес 

уважавајући 

себе и друге; 

− правовремено 

и примерено 

ситуацији 

искаже своје 



218 

 

основне животне 

потребе за 

храном, водом и 

одласком у 

тоалет; 

− понаша се тако 

да уважава 

различитости 

својих вршњака 

и других људи; 

− придржава се 

договорених 

правила 

понашања у 

школи и 

прихвата 

последице ако 

их прекрши; 

− сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима; 

− одржава личну 

хигијену и 

адекватно се 

одева у циљу 

очувања 

здравља; 

− чува своју, 

школску и 

имовину других. 
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 Кључни појмови:: оријентација, култура живљења и друштвена стварност у непосредном 

окружењу. 

 

 ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА- 1.разред 

ЦИЉ: Циљ наставе и 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.. 

Годишњи фонд: 36 часова   Недељни фонд: 1 час 

 

 

Област/тема Месец Обрад

а 

Утврђива

-ње Остал

и 

облиц

и 

Укупн

о 

I

X 

X X

I 

XI

I 

I II III I

V 

V V

I 

I Слушање музике 1 1 - - 1 - 2 - 1 - 3 3 - 6 

II Извођење музике 3 4 4 3 2 2 2 3 3 - 20 6 - 26 

III Музичко 

стваралаштво 

- - - 1 - - - 1 - - 1 1 - 2 

- Годишња 

систематиз. 

- - - - - - - - - 2 - - 2 2 

Укупно 4 

 

5 4 4 3 2 4 4 4 2 24 10 2 36 
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Р.БР. 

  

  

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 
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I Слушање музике   

§ Компетенција за 

целоживотно 

учење 

§ Естетска 

компетенција 

§ Дигитална 

компетенција 

§ Вештина 

комуникације 

§ Рад са подацима и 

информацијама 

§ Брига за здравље 

§ Еколошка 

компетенција 

§ Вештина за живот 

у демократском 

друштву 

  

Ученик уме да 

препозна: 

1.2.1. – основне 

музичке 

изражајне 

елементе; 

1.2.2. – извођачки 

састав; 

1.2.4. – српски 

музички фолклор; 

2.2.1. – музичке 

елементе; 

2.2.2. – поједине 

инструменте и 

гласове; 

  

ü објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај 

прегласне музике 

и њеног утицаја 

на тело; 

ü разликује 

одабране звукове 

и тонове, 

певање/свирање, 

хор/један 

певач/група 

певача, 

оркеста/један 

свирач/група 

свирача, боју 

различитих 

певачких гласова 

и инструмената и 

музичке 

изражајне 

елементе; 

ü препозна музички 

почетак и крај и 

понављање теме 

или 

крактеристичног 

мотима у 

слушаном делу; 

ü повезује музичко 

дело у односу на 

њему блиске 

ситуације, врсту 

гласа и боју 

инструмента са 

карактером дела; 

ü поштује 

договорена 

правила 

понашања при 

слушању и 

извођењу музике; 
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II Извођење музике   

§ Компетенција за 

целоживотно 

учење 

§ Естетска 

компетенција 

§ Дигитална 

компетенција 

§ Вештина 

комуникације 

§ Вештина сарадње 

§ Рад са подацима и 

информацијама 

§ Одговорана однос 

према здрављу 

§ Вештине за живот 

у демократском 

друштву 

§ Предузетничка 

компетенција 

  

  

Ученик уме да: 

1.3.1. – пева 

једноставне 

народне и 

уметничке 

композиције; 

1.3.2. – изводи 

једноставне 

композиције на 

инструмету; 

1.3.3. – се изрази 

покретом; 

1.3.4. – музицира 

у групи 

уважавајући 

различите улоге 

чланова групе; 

2.3.2. – учествује 

у 

инструменталној 

пратњи; 

2.3.3. – уме да 

комуницира 

покретом; 

2.3.4. –изводи 

разноврсни 

музички 

репертоар 

певањем/свирање

м, покретом, 

индивидуално и у 

групи, развијајући 

тимаски дух; 

3.3.2. – активно 

учествује у 

музичков животу 

школе и заједнице 

  

ü изговара у ритму, 

уз покрет 

бројалице; 

ü пева по слуху 

песме различитог 

садржаја и 

расположења; 

ü пева по слуху уз 

покрет музичке и 

традиционалне 

игре; 

ü примењује 

правилан начин 

певања и 

договорена 

правила 

понашања у 

групном певању 

и свирању; 

ü свира по слуху 

ритмичку пратњу 

уз бројалице и 

песме, 

једноставне 

аранжмане, 

свирачке деонице 

у музичким 

играма; 

ü повезује почетне 

тонове песама-

модела и 

једноставних 

наменскох 

песмама са 

бојама; ритам са 

графичким 

приказом; 

ü учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестацијама

; 

ü поштује 

договорена 

правила 

понашања при 

слушању и 

извођењу музике; 
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III Музичко 

стваралаштво 

  

§ Компетенција за 

целоживотно 

учење 

§ Естетска 

компетенција 

§ Вештина 

комуникације 

§ Рад са подацима и 

информацијама 

§ Брига за здравље 

§ Еколошка 

компетенција 

§ Вештина за живот 

у демократском 

друштву 

§ Еколошка 

компетенција 

Ученик уме да: 

1.4.1. – направи 

музичке 

инструменте 

користећи 

предмете из 

окружења; 

1.4.2. – осмисли 

мање музичке 

целине на основу 

понуђених 

модела; 

1.4.3. – осмисли 

покрет уз музику; 

2.4.1. – ствара 

пратеће 

мелодијско – 

ритмичке деонице 

на музичким 

инструментима; 

2.4.2. – 

импровизује 

музички дијалог 

на инструменту 

и/или гласом; 

2.4.3. – осмисли 

серију покрета уз 

музику; 

ü направи дечје 

ритмичке 

инструменте; 

ü осмисли покрете  

уз музику; 

ü ствара звучне 

ефекте, покрете 

уз музику, мању 

ритмичку целину 

помоћу 

различитих 

извора звука, 

ритмичку пратњу 

за бројалице, 

песме и музичке 

игре помоћу 

реазличитих 

извора звука, 

музичко питање 

и одговор на 

ритмичким 

удараљкама, 

једноставну 

мелодију на 

краћи задати 

текст; 

ü користи 

самостално или 

уз помоћ 

одраслих 

доступне носиоце 

звука; 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА - 1.разред 

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. 

Годишњи фонд: 36 часова    Недељни фонд: 1 час 
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ОБЛАСТ / ТЕМА 

/ МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБР

АДА 

  

ВЕ

ЖБ

А 

  

СВ

ЕГА 

I

X 

X X

I 

XII I II III IV V VI 

  

1

. 

  

Ликовна 

култура и 

окружење 

4                   3 1 4 

  

2

. 

  

Облици у 

свету око мене 

  5 4 3             6 6 12 

  

3

. 

  

Обликовање       1 3 2 4 1     7 4 11 

  

4

. 

  

Споразумевањ

е 

              3 4 2 6 3 9 

  

5

. 
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6

. 

  

                            

  

УКУПНО 

  

4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 22 14 36 

 

 

  

Р.БР. 

  

  

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. 

  

Ликовна култура и 

окружење 

·         Компетенције за 

целоживотно учење 

·          Естетичкe 

компетенције 

·         Комуникација 

·         Решавање 

проблема 

ЛК.1.1.1. разликује и 

користи (у свом 

раду) основне 

медије, материјале и 

технике 

  

ЛК.1.1.3. описује 

свој рад и радове 

других (нпр. 

исказује утисак) 

  

ЛК.1.2.1. описује 

свој рад и радове 

других (нпр. 

исказује утисак) 

  

ЛК.1.3.2. зна да 

наведе различита 

занимања за која су 

потребна знања и 

вештине стечене 

учењем у визуелним 

уметностима (нпр. 

костимограф, 

дизајнер, 

архитекта...) 

  

ЛК1.3.3. познаје 

места и изворе где 

може да прошири 

своја знања везана 

за визуелне 

уметности (нпр. 

музеј, галерију, 

атеље, уметничка 

радионица...) 

  

По завршетку активности 

ученик ће бити у стању 

да: 

·                     опише, 

својим речима, визуелне 

карактеристике по којима 

препознаје облике и 

простор; 

·                     пореди своје 

утиске и утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу објеката/ 

предмета и облицима из 

природе и окружења; 

·                     одреди, 

самостално и у сарадњи 

са другима, положај 

облика у простору и у 

равни; 

·                     користи 

материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

·                     изрази, 

материјалом и техником 

по избору, своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

·                     преведе 

једноставне појмове и 

информације у ликовни 

рад. 

·                     повеже 

одабрану установу 

културе са њеном 

наменом; 

·                     поштује 

договоре и правила 

понашања и облачења 

приликом посете 

установама културе. 
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2. 

  

Облици у свету 

око мене 

ЛК.2.1.2. образлаже 

свој рад и радове 

других (нпр. наводи 

садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 

  

ЛК.2.2.1. одабира 

адекватан садржај да 

би представио неку 

идеју или концепт 

  

  

ЛК.3.1.2. одабира 

адекватна средства 

(медиј, материјал, 

технику) 

  

ЛК.3.2.3. користи 

тачне термине (нпр. 

текстура, ритам, 

облик...) из 

визуелних 

уметности 

(примерене узрасту 

и садржају) када 

образлаже свој рад и 

радове других 

ученика 

  

  

ЛК.3.2.4. уочава 

међусобну 

повезаност 

елемената, принципа 

и садржаја на свом 

раду и на радовима 

По завршетку активности 

ученик ће бити у стању 

да: 

·                     опише, 

својим речима, визуелне 

карактеристике по којима 

препознаје облике и 

простор; 

·                     пореди своје 

утиске и утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу објеката/ 

предмета и облицима из 

природе и окружења; 

·                     одреди, 

самостално и у сарадњи 

са другима, положај 

облика у простору и у 

равни; 

·                     користи 

материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

·                     изрази, 

материјалом и техником 

по избору, своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

· црта на различитим 

подлогама и форматима 

папира; 
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других 

  

  

  

                      

опише,својим 

речима,визуелне 

карактеристике 

по којима 

препознаје 

облике и 

простор; 

·                     

обликује 

једноставне 

фигуре од меког 

материјала; 

·                     

одабере, 

самостално, 

начин спајања 

најмање два 

материјала. 

·                     

преведе 

једноставне 

појмове и 

информације у 

ликовни рад; 

·                     

преобликује, 

сам или у 

сарадњи са 

другима, 

употребне 

предмете 

мењајући им 

намену. 
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3. 

  

Обликовање По завршетку активности 

ученик ће бити у стању 

да: 

      -          опише, својим 

речима, визуелне 

карактеристике по којима 

препознаје облике и 

простор; 

-                     пореди своје 

утиске и утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу објеката/предмета 

и облицима из природе и 

окружења; 

-                   одреди, 

самостално и у сарадњи 

са другима, положај 

облика у простору и у 

равни; 

-                  црта на 

различитим подлогама и 

форматима папира; 

-                користи 

материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

-                   преведе 

једноставне појмове и 

информације у ликовни 

рад; 

-                доживљаје, 

утиске, сећања и 

опажања. 

-       преведе једноставне 

појмове и информације у 

ликовни рад; 

-   изрази, материјалом и 

техником по избору, своје 

замисли, доживљаје, 

утиске, сећања и 
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опажања. 

-   одабере, самостално, 

начин спајања најмање 

два материјала; 

-                преобликује, 

сам или у сарадњи са 

другима, употребне 

предмете мењајући им 

намену.  



231 
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4. 

  

Споразумевање По завршетку активности 

ученик ће бити у стању 

да: 

  

·                     опише, 

својим речима, визуелне 

карактеристике по којима 

препознаје облике и 

простор; 

·                     пореди своје 

утиске и утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу објеката/предмета 

и облицима из природе и 

окружења; 

·                     одреди, 

самостално и у сарадњи 

са другима, положај 

облика у простору и у 

равни.; 

·                     црта на 

различитим подлогама и 

форматима папира; 

·                     користи 

материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

·                     преведе 

једноставне појмове и 

информације у ликовни 

рад; 

·                     изрази, 

материјалом и техником 

по избору, своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања 

·                     обликује 

једноставне фигуре од 

меког материјала; 

·                     одабере, 

самостално, начин 
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спајања најмање два 

материјала; 

·                     преведе 

једноставне појмове и 

информације у ликовни 

рад; 
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Кључни појмови: простор, облик и линија 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНИ СВЕТ - 1.разред 

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. 

Годишњи фонд: 36 часова    Недељни фонд: 1 час 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МО

ДУЛ 

МЕСЕЦ ОБРА

ДА 

УТВРЂИВА

ЊЕ 

СВЕГ

А 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1. 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 4 4 5 4 1           11 7 18 

2. БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

        2 2 4       7 1 8 

3. АЛГОРИТАМСК

И НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

              4 4 2 6 4 10 

УКУПНО 4 4 5 4 3 2 4 4 4 2 24 12 36 
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Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

1. 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

  

·         Компетенција за 

учење; 

·         Дигитална 

компетенција; 

·         Естетичка 

компетенција; 

·         Рад с подацима и 

информацијама; 

·         Сарадња. 

  

  

  

  

1.Уводни час- упознавање са 

предметом. Шта ћемо и како 

радити - обрада 

2.Дигитални уређаји у мом 

дому- обрада  

3.Дигиталне играчке- 

утврђивање 

4.Комуникација у дигиталном 

свету - обрада 

5.Дигитални уређаји су свуда 

око нас -обрада 

  6.Паметни дигитални уређаји - 

обрада 

7.Дигитални уређаји -

утврђивање 

8.Учење у дигиталном свету 

(образовне игре, материјали, 

уџбеници...) - обрада 

9.Дигитални свет и занимања 

људи - обрада 

10.Учење и рад у дигиталном 

свету - утврђивање 

11.Стварање у дигиталном свету 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

– препозна дигиталне 

уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 

– наведе неке од 

животних ситуација у 

којима дигитални 

уређаји олакшавају 

обављање послова; 

– упореди начине рада и 

живота људи пре и 

после појаве 

дигиталних уређаја; 

–    упореди начине 

креативног 

изражавања са 

дигиталним уређајима 

и без њих; 

– користи дигиталне 

уџбенике за учење 

(самостално и/или уз 

помоћ наставника); 

– упореди дигитални и 

папирни уџбеник; 

– упореди 

традиционалне видове 

комуникације са 

комуникацијом 

посредством 

дигиталних уређаја; 

–    наведе неке од 

карактеристика 

„паметног” 

дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин 

дигитални уређаји 

могу да допринесу 

упознавању културне 

баштине. 
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2. БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

·         Компетенција за 

учење; 

·         Дигитална 

компетенција; 

·         Одговоран однос 

према здрављу; 

·         Одговоран однос 

према околини; 

·         Рад с подацима и 

информацијама; 

·         Сарадња. 

  

  

28.Обављање активности 

одговарајућим редоследом - све 

има свој редослед- обрада 

29.Упутство – редослед корака  

(алгоритам)- обрада 

30.Корак по корак до решења 

(алгоритам)- утврђивање 

31.Уочавање и исправљање 

грешке у упутству (алгоритму)- 

утврђивање 

32.Вежбање алгоритамског 

начина решавања проблема- 

утврђивање 

  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

–    наведе основна 

правила за коришћење 

дигиталних уређаја 

како не би угрозио 

здравље; 

– наведе неке од 

здравствених ризика 

везаних за прекомерно 

или неправилно 

коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин 

одлагања 

електронског отпада 

са загађењем животне 

средине; 

– наброји основне 

податке о личности; 

– објасни зашто 

саопштавање података 

о личности 

представља ризично 

понашање при 

комуникацији помоћу 

дигиталних уређаја; 

–    именује особе или 

институције којима се 

треба обратити за 

помоћ у случају 

контакта са 

непримереним 

дигиталним 

садржајем, 

непознатим, 

злонамерним особама 

или особама које 

комуницирају на 

неприхватљив начин; 

–    наведе основне 

препоруке за руковање 

дигиталним уређајем 

на одговоран начин 



237 

 

(примена мера 

физичке заштите) и 

објасни зашто је 

важно примењивати 

их. 
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3. АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН РАЗМИШЉАЊА 

  

·         Компетенција за 

учење; 

·         Дигитална 

компетенција; 

·         Решавање проблема; 

·         Рад с подацима и 

информацијама; 

·         Естетичка 

компетенција; 

·         Сарадња. 

  

33.Права и обавезе у дигиталном 

свету- утврђивање 

34.Здравствене последице  

прекомерног или неправилно 

коришћење дигиталних уређаја- 

Утврђивање 

35.Шта смо научили у првом 

разреду о дигиталном свету што 

нисмо знали - утврђивање 

36.Дигитални свет- 

систематизација 

  

  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

–    анализира 

једноставан познати 

поступак/активност и 

предлаже кораке за 

његово спровођење; 

–    протумачи симболе 

познатог/договореног 

значења и спроведе 

поступак описан 

њима; 

– уочи и исправи 

грешку у симболима 

израженом упутству 

(алгоритму), провери 

ваљаност свог решења 

и по потреби га 

поправи (самостално 

или сараднички); 

– доведе у везу 

алгоритам и понашање 

дигиталног уређаја. 

 

Кључни појмови: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о 

личности, безбедност, решавање проблема, алгоритам 
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ПРЕДМЕТ:ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - 1.разред 

 

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. 
 
Годишњи фонд : 108 часова         Недељни фонд. 3 часа 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

МЕСЕЦ   

ОБУЧАВАЊ

Е 

  

УВЕЖБАВАЊ

Е 

  

СВЕГ

А I

X 

X X

I 

XI

I 

I I

I 

II

I 

I

V 

V V

I 

1

. 

  

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТ

И 

х х х х х х х х х х НА СВИМ ЧАСОВИМА 
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2

. 

  

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

1. Ходање и 

трчање 

2. Скакања и 

прескакања 

3. Бацања и 

хватања 

4. Пузања, 

вишења, упори 

и пењања 

5. Вежбе на тлу 

6. Вежбе 

равнотеже 

7. Вежбе са 

реквизитима 

8. Плес и 

ритмика 

9. Полигони 

  

5 

3 

1 

1 

  

2 

  

3 

1 

3 

3 

  

  

1 

1 

1 

  

1 

3 

2 

1 

  

  

3 

3 

  

  

3 

1 

  

1 

1 

1 

4 

1 

  

  

  

3 

  

4 

  

3 

  

  

  

  

  

4 

  

  

2 

  

  

1 

2 

  

2 

4 

2 

  

1 

  

3 

3 

1 

2 

  

  

2 

1 

  

6 

1 

  

3 

  

  

1 

  

1 

  

  

1 

  

  

  

  

4 

1 

  

7 

7 

6 

5 

6 

3 

7 

6 

- 

  

11 

9 

7 

5 

5 

5 

9 

6 

4 

  

18 

16 

13 

10 

11 

8 

16 

12 

4 
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3

. 

  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕН

А КУЛТУРА 

1. Култура 

вежбања и 

играња 

2. Здравствена 

култура 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

НА СВИМ ЧАСОВИМА 

УКУПНО 1

2 

1

3 

1

3 

12 1

0 

6 1

2 

1

2 

1

2 

6 47 55 108 

 

 

Р.БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 
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1. ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

- КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

ФВ.1.1.1.Изводи покрете у 

задатом смеру 

ФВ.2.1.1.Остварује 

напредак у развоју 

моторичких способности у 

складу са индивидуално 

постављеним нормама 

ФВ.2.1.1.Правилно изводи 

вежбе обликовања са 

реквизитима 

ФВ.3.1.1.Примењује 

научени комплекс јутарње 

гимнастике уз подршку 

одраслих 

- примени 

једноставне 

двоставне 

општеприпремне 

вежбе (вежбе 

обликовања); 

- примењује правилну 

технику дисања 

приликом вежбања; 
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2. МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

- КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

- ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ  

- РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА  

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ  

ФВ.1.2.1.Разликује 

правилно од неправилног 

држања тела 

ФВ.1.2.2.Разликује 

различите форме 

природних облика кретања 

ФВ.1.2.3.Изводи 

најједноставније 

гимнастичке елементе 

ФВ.1.2.4.Усклађује своје 

кретање са кретањем 

реквизита у једноставним 

кретним задацима 

ФВ.1.2.5.Познаје основна 

правила у извођењу 

елементарних и штафетних 

игара 

ФВ.2.2.1.Памтомимом и 

покретом приказује појаве 

и ситуације из 

свакодневног искуства 

ФВ.2.2.2.Влада изабраним 

умењима из вежби на 

справама и тлу 

ФВ.2.2.3.Правилно хода по 

правој линији 

ФВ.2.2.4.Изводи различите 

облике кретања по  линији, 

обрнутој шведској клупи,  

или ниској греди, суножни 

окрет у чучњу и успону 

ФВ.3.2.1.Усклађује 

једноставне покрете уз 

музику у игри 

ФВ.3.2.2.Вешто изводи 

једноставне форме 

природних облика кретања 

  

- правилно изведе 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи 

усвојене моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном 

животу; 

- одржава равнотежу 

у различитим 

кретањима; 

- разликује правилно 

од неправилног 

држања тела и 

правилно држи тело; 

 - изведе кретања, 

вежбе и кратке 

саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и 

народни плес; 
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3. ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

- ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ  

- ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

- БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

  

ФВ.1.3.1.Током вежбања и 

игре, пријатељски 

комуницира и сарађује са 

вршњацима 

ФВ.2.3.1.Ни на који начин 

у игри не угрожава оне 

који се од њега разликују 

ФВ.2.3.2.Примењује 

здравствено-хигијенске 

мере ФВ.3.3.1.Позитивно 

вреднује успешне потезе и 

уложени труд свих 

учесника у игри, уз 

подстицање свих учесника 

у игри 

ФВ.3.3.2.Уочава своје 

моторичке и друге 

способности и особине и 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

  

  

- користи основну 

терминологију 

вежбања; 

- одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

- поштује правила 

игре; 

- навија фер и бодри 

учеснике у игри; 

- прихвати сопствену 

победу и пораз; 

- уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања; 

- наведе делове свога 

тела и препозна 

њихову улогу; 

- уочи промене у 

расту код себе и 

други; 

- уочи разлику између 

здравог и болесног 

стања; 

- примењује 

здравствено -  

хигијенске мере пре, 

у току и након 

вежбања; 

- одржава личну 

хигијену; 

- учествује у 

одржавању простора 

у коме живи и 
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борави; 

- схвати значај 

коришћења воћа у 

исхрани; 

- правилно се понаша 

за столом. 
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Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ – ЛЕПО ПИСАЊЕ 1.разред 

ЦИЉ: Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање 

писма упоредо са развојем моторичких способности као и усвајање читког и уредног 

писања 

 Годишњи фонд часова: 36 часова      Недељни фонд: 1 час 

Ред. 

бр. 

ИСХОДИ АКТИВНОСТИ 

 

-          Повлачи уске, 

широке, косе, усправне и 

положене линије 

-          Обједињује линије 

у слова 

-          Повезује слова у 

речи и реченице 

-          Користи различите 

материјале и подлоге за 

писање 

 

1.Упознајемо предмет Лепо писање 

2.Хигијенски и технички захтеви лепог писања 

3.Слободно повлачење линија 

4. Слободно повлачење линија 

5.Координација покрета 

6. Графомоторичке  вежбе 

7. Графомоторичке  вежбе 

8. Графомоторичке  вежбе 

9. Пуно – празно 

10. Право – криво 
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11. Отворено – затворено 

12. Танко – дебело 

13. Уско – широко 

14. Једноставно – сложено 

15. Облик и положај слова 

16. Украшавање слова 

17. Усвајање правилног повлачења уских, широких, косих, усправних 

и положених линија 

18. Усвајање правилног повлачења уских, широких, косих, усправних 

и положених линија 

19. Линијски систем 

20. Испупчено – удубљено 

21. Писање штампаних слова у линијском систему 

22. Писање штампаних слова у линијском систему 

23. Писање писаних слова 

24. Писање писаних слова 

25. Писање писаних слова 

26. Писање писаних слова 

27. Повезивање слова у речи 

28. Повезивање слова у речи 

29. Повезивање слова у речи 

30. Повезивање слова у речи и реченице 

31. Повезивање слова у речи и реченице 

32. Повезивање слова у речи и реченице 

33. Писање ћириличних писаних слова према калиграфским 

правилима 

34. Писање ћириличних писаних слова према калиграфским 
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правилима 

35. Израда позивнице                                                         36. Израда 

плаката 

Кључни појмови: графомоторика, лепо писање 

 Назив предмета:                    ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                    36 

Разред:                                                               први 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОД 

По завршетку теме ученик ће да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 I – УВОД  

1. Учимо о нашој вери - 

уводни час 

 • упознавање ученика и 

вероучитеља 

• упознавање ученика са 

садржајима предмета и 

начином рада 

• мотивисање ученика за 

похађање часова верске  

наставе 

  

 Когнитивни аспект: 

• да разуме основнa сазнања о 

темама које ће се обрађивати на 

настави Православног катихизиса 

  

Афективни аспект: 

 • бити подстакнут да активно 

учествује на часовима верске 

  

 Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

Врсте наставе 

 Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

• теоријска настава (35 часова) 
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 II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

 

 2. Моја породица 

3. Моја школа и другари 

4. Ми смо део Божје 

породице (Цркве) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 • ученицима пружити 

основ за разумевање 

човека као бића заједнице 

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

Богу као бићу заједнице 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Когнитивни аспект: 

 • моћи да опише и објасни 

значење појма заједнице као и 

његов однос према њему блиским 

особама (породици) 

•моћи да препозна да не можемо 

једни без других • знати да нас 

љубав повезује са другима 

• знати да се правилно осени 

крсним знаком 

• знати да је Бог Света Тројица 

(Заједница) 

• знати да крштењем постајемо 

 чланови Божје породице (Цркве) 

  

Афективни аспект: 

• пожелети да чини добро 

другима (ближњима) у својој 

заједници 

 • желети да изражава хришћанску 

љубав према Богу и ближњима 

• практична настава (1 час) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у литургијском 

сабрању; 

 Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

  

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне почетни 

увид у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

• Реализација програма требало би да 

се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а мање 

на сазнајно и информативно. 

• Квалитет наставе се постиже када се 

наставни садржаји реализују у складу 

са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и 

наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води рачуна 

и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

• У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 
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III - ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

5. Послушност 

6. Даривање – нашa 

љубав 

7. Цео свет на дар 

8. Оче наш - зовемо 

нашег Бога 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 •пружити основ за 

разликовање и 

упоређивање породичних 

односа и односа који 

владају у Цркви 

• пружити основ за 

упознавање односа који 

владају између човека и 

Бога 

• пружити основ за 

разумевање да је молитва 

наш разговор са Богом 

• омогућити ученицима 

да увиде да се породични 

односи и односи у Цркви 

исказују на конкретан 

начин 

• ученицима пружити 

основ за разумевање да се 

кроз међусобне односе 

љубави остварује 

јединство. 

  

  

  

  

Когнитивни аспект: 

• знати да заједница са Богом 

почива на слободи 

• знати да је послушност израз 

љубави 

 •моћи да препозна да је даривање 

плод љубави 

• моћи да сазна да је молитва 

разговор са Богом 

• моћи да усвоји текст молитве 

Оче наш 

 • знати да је Бог Отац створио 

свет из љубави 

 •моћи да препозна да је наш 

живот Божји дар 

• знати да Бог жели да живимо у 

заједници са Њим 

  

Афективни аспект: 

• показивати жељу да љубав 

исказује на конкретан начин 

• бити мотивисан да љубав према 

Богу изражава молитвом 

  

ученичких активности у наставном 

процесу. 

• Настава је успешно реализована ако 

је ученик спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа његовог 

живота. 

 Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

• процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова  

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама и 

препоручени садржај по темама 

Увод – 1 

Упознавање са садржајем програма и 

начином рада 

Заједница као основ живота – 4 

• приче и слике које приказују 

породицу  

• може и прича о „малој породици“ 

(деца са једним родитељем, или 

старатељем) 



251 

 

 IV - НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ РОДИ!  

9. Бог долази у овај свет 

10. Христос се роди – 

Божић у мом дому  

11. Како је Растко постао 

Св. Сава 

12. Свети Сава, слава у 

школи и у мојој 

породици 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 • пружити ученицима 

неопходно знање о 

доласку Спаситеља у свет 

• указати ученицима да је 

послање Сина Божјег дар 

љубави Бога Оца свет 

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

Светоме Сави 

  

 Когнитивни аспект: 

  

•моћи да препозна основне 

догађаје библијске приповести о 

Христовом рођењу 

• моћи да препозна и именује 

главне личности из библијске 

приче о Христовом рођењу ( уз 

помоћ иконе празника и по 

кључним симболима) 

•моћи да препозна да је прослава 

празника догађај целе породице 

кроз који се остварује заједница 

љубави 

 •моћи да усвоји текст (садржај) и 

мелодију песме ( Божић, Божић ) 

• моћи да препозна да је Свети 

Сава посветио свој живот Богу 

због љубави према Њему 

  

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља 

да активно учествује у прослави 

Христовог рођења 

• код ученика ће се развити жеља 

да према ближњима подражава 

пример љубави Светога Саве 

 • садржаји у вези са животом у 

школи (нова заједница); односи у 

заједници, правила понашања   

• Божја породица (ко су чланови 

Божје породице; како се постаје њен 

члан...) 

Заједница љубави Бога, човека и 

природе – 5 

• приче које говоре о томе да када 

некога волимо, онда га и слушамо   

• како можемо да помогнемо 

другоме; љубављу чиним добра дела  

• садржаји који говоре и приказују 

лепоту створеног света   

• песмица: „Ал` је леп овај свет“, Ј.Ј. 

Змај   

• Бог је цео свет створио из љубави 

Неизмерна љубав Божја-Христос се 

роди! – 6 

• Новозаветно сведочанство 

оХристовом Рођењу (препричано и 

прилагођено) 

• Божићна песма: „Божић, Божић 

благи дан“   

• Свети Сава – остварени син Бога 

Оца ( кроз љубав и заједницу са 

Богом, свако од нас постаје као Свети 

Сава)  

•  Химна Светом Сави 

Црква – заједница са Богом – 8 

• Библијско казивање о стварању 

света   

• Живот првих људи-Божја жеља да 

свет буде Црква  

• Човек не прихвата Божје 

даровенепослушност и себичност 

• Прича:“Где је љубав, ту је Бог“, 

Л.Н. Толстој   

• Прва Литургија (Христови 
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 V - ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

13. Бог ствара свет 

14. Свет је наш дом 

15. Прихватимо дарове 

Божје 

16. Где је љубав ту је Бог 

17. Христова вечера са 

ученицима 

18. Литургија -окупљање 

Божје породице  

19. Пост – стаза љубави 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

стварању света 

• омогућити ученицима 

да схвате и доживе Цркву 

као заједницу сабраног 

Божјег народа 

• подстицати ученике на 

лично учешће у животу  

Цркве 

  

  

 Когнитивни аспект: 

 

•моћи да опише појединости 

библијске повести о стварању 

света 

• моћи да разликује оно што је Бог 

створио од онога што је човек 

направио на примерима из 

непосредног окружења 

• знати зашто за Бога кажемо да је 

Творац 

•моћи да објасни, на 

елементарном нивоу, повезаност 

људи и природе 

• уочити да се у Цркви остварује 

јединство људи и природе са 

Богом 

 • знати да у заједници са Богом 

учествујемо слободно – само ако 

то желимо (пример Светога Саве 

и његовог слободног избора) 

• да се упозна са Литургијом као 

догађајем (заједничком трпезом) 

на којем се окупља Божја 

породица 

  

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља 

да својом послушношћу изражава 

своју љубав и слободу 

• ученик ће желети да учествује у 

Литургији 

ученици); „Православна читанка“, с. 

Нина Неранџић и Ана Савковић 

Христова љубав према човеку и свету 

– 4 

• Јевађељска прича Милостиви 

Самарјанин  

• Песмица: „Знаш ли ко те љуби 

слилно“   

• Новозаветно сведочанство о 

Христовом Васкрсењу (препричано и 

прилагођено ) 

•  Прича: „Добро дрво“ Ш. 

Силверстејн  

Наша брига о свету – 6 

• Разне приче о које говоре о 

служењу човека човеку  

• Човекова брига за очување природе, 

биљака и животиња 

• Прича Свети Герасим и лав Јордан   

• Приче и слике о кућним љубимцима  

Евалуација – 1+1 
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  VI – ХРИСТОВА 

ЉУБАВ ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

  

20. Христова љубав 

према човеку и свету 

21. Препознајемо 

Христову љубав 

22. Христос васкрсе! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 • указати ученицима на 

величину Христове 

љубави према људима и 

свету 

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

Христовом страдању и 

Васкрсењу 

  

 Когнитивни аспект: 

 • упознати Христово учење као 

„учење“ о љубави и праштању ( 

на примерима из јеванђељских 

прича) 

• препознати и разумети да је 

права љубав када је показујемо 

делима 

• усвојити садржај и мелодију 

песме „Знаш ли ко те љуби 

силно“ 

• бити у могућности да опише 

појединости библијске повести о 

Христовом Васкрсењу 

 • препознати и именовати главне 

личности из библијске приче о 

Христовом Васкрсењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним 

симболима) 

• препознати да је прослава 

празника догађај целе породице 

кроз који се остварује заједница 

љубави 

• моћи да опише прослављање 

Васкрса у својој породици 

• знати обичаје у вези са 

Васкрсом 

  

Афективни аспект: 

• развијати потребу да делима 

исказују љубав 

• развијати жељу да учествује у 

припремама за прославу овог 

највећег хришћанског празника 
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VII – НАША БРИГА О 

СВЕТУ  

 23. Човек домаћин у 

свету 

24. Радост служења 

25. Љубав према људима 

и природи је љубав 

према Богу 

26. Сваки човек је за нас 

Христос 

27.Научили смо о нашој 

вери 

  

  

  

• омогућити ученицима 

да у Христу препознају 

узор љубави према свету 

и човеку 

• подстицати ученике да 

љубав према Богу 

изражавају кроз љубав 

према људима и природи 

• установити обим 

разумевања и квалитет 

стечених знања у току 

школске године из 

Православног катихизиса 

 Когнитивни аспект: 

  

•моћи да преприча одабране 

приче које говоре о Христовој 

љубави према свету и човеку 

• на елементарном нивоу моћи да 

објасни међусобну повезаност 

свих људи и природе 

• препознати и именовати 

поступке људи који су прожети 

љубављу према природи, људима 

и Богу 

 • уочити у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда основне школе 

  

Афективни аспект: 

  

• развијати жељу да се брине о 

биљкама и животињама и 

целокупној природи 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 1.разред 

 

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. 
Годишњи фонд: 36 часова   Недељни фонд: 1 час 

 

 
Ред.б

р. ТЕМА/ ОБЛАСТ- 

  

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

По завршеном разреду 

ученик ће бити у стању 

да: 

  

  

РАД

ИО-

НИ

ЦА 

УКУ

ПНО 
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1. ЉУДСКА 

ПРАВА, ЈА И 

ДРУГИ У 

ОДЕЉЕЊУ 

  

Идентитет 

● Ко сам jа? Наше jаке 

стране, у чему смо 

успешни, у чему бисмо 

волели да напредуjемо. 
● Таленти и 

интересовања коjа 

поседуjемо. 
● Наше сличности и 

разлике. 
● Основна осећања 

(радост, страх, туга, 

бес) и како се 

препознаjу. 

Потребе и права 

● Разлике између жеља и 

основних животних 

потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

● Препознавање кршења 

права детета. 
● Коме се обратити у 

ситуациjама кршења 

права детета. 
● Одговорност према 

себи и другима. 
●   

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

-Одговорно учешће у 

демократском друштву 

-наведе у чему jе 

успешан и у чему жели 

да напредуjе; 

– уочава међусобне 

разлике и сличности са 

другим ученицима у 

одељењу; 

– понаша се на начин 

коjи не угрожава 

потребе, права 

и осећања других; 

– препозна код себе и 

других основна осећања; 

– препознаjе примере 

поштовања и кршења 

права детета у свом 

окружењу, причама, 

филмовима; 

– преиспитуjе своjе 

поступке и прихвата да 

не мора увек да буде у 

праву; 

– тражи помоћ у 

ситуациjама кршења 

своjих и туђих права; 

– разликуjе добру и 

лошу комуникациjу у 

сопственом искуству, 

ближем окружењу, 

књижевним делима, 

филмовима; 

– комуницира слушаjући 

саговорника и тражи 

обjашњење онога што не 

разуме; 

– слободно износи 

мишљење, образлаже 

идеjе, даjе предлоге и 

прихвата да други могу 

имати другачиjе 

мишљење; 

– сарађуjе и преузима 

различите улоге у 

14 14 
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2. ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

ОДЕЉЕЊЕ, 

КАО 

ЗАJЕДНИЦА 

Функционисање заjеднице 

● Одељење/група као 

заjедница. 
● Вредности 

одељења/групе – 

равноправност, 

одговорност, 

солидарност, 

поштовање и брига за 

друге, толерантност, 

праведност, поштење. 
● Уважавање 

различитости. 
● Правила у 

одељењу/групи и 

њихова функциjа. 
● Одлучивање у 

одељењу/групи. 
● Одговорност деце и 

одраслих за 

функционисање 

заjеднице 

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

-Одговорно учешће у 

демократском друштву 

групи/тиму; 

– договара се и одлучуjе 

у доношењу 

одељењских 

правила и да се понаша 

у складу са њима; 

– своjим речима 

образложи неопходност 

правила коjа регулишу 

живот у заjедници; 

– препозна добре стране 

свог одељења и оно што 

би требало 

променити/побољшати; 

– заjедно са вршњацима 

и наставником учествуjе 

у решавању проблема у 

одељењу; 

– учествуjе у изради 

плана jедноставне 

акциjе; 

– са другим ученицима 

изводи и документуjе 

jедноставну акциjу; 

– доприноси промоциjи 

акциjе; 

– на jедноставан начин 

вреднуjе изведену 

акциjу 

  

7 7 
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3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ И 

КОМУНИКАЦИJ

А 

Комуникациjа 

● Слушање/неслушање. 
● Кад разговарамо 

држимо се теме. 
● Изношење мишљења. 
● Уважавање 

саговорника. 

Сарадња 

● Групни рад, 

договарање и сарадња 

са вршњацима и 

одраслима 

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

-Одговорно учешће у 

демократском друштву 

11 11 
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4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

АКЦИJА 

ОДЕЉЕЊА 

Планирање и извођење 

jедноставне акциjе у 

одељењу/групи 

● Кораци у планирању и 

извођењу акциjе. 
● Чиме се поносимо и 

чиме нисмо задовољни 

у одељењу. 
● Избор 

теме/проблема/aктивно

сти коjом ћемо се 

бавити. 
● Одређивање циља и 

израда плана акциjе – 

подела улога, договор о 

         роковима, начину 

реализациjе. 

● Извођење и 

документовање акциjе 

– видео, фотографиjе, 

текстови и сл. 
● Промоциjа акциjе на 

нивоу школе – 

приказивање другим 

одељењима, 

         родитељима и сл., 

● Прављење      постера 

или паноа, 

обjављивање прилога у 

         школском листу. 

● Вредновање акциjе – 

чиме смо задовољни, 

шта jе могло бити 

боље. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

-Одговорно учешће у 

демократском друштву 

4 4 
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  УКУПНО     36 36 

 

 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: различитости, комуникација и права. 

 

 

 

 

 

 ПРЕДМЕТ: ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - 1.разред 

Годишњи фонд:36   Недељни фонд:1 

  

Ред.бр. 

ТЕМА/ ОБЛАСТ НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

ОСНОВНИ ЦИЊЕВИ   

УКУПНО 
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1. КОМУНИКАЦИЈА, 

САРАДЊА И 

СОЦИЈАЛНА 

ИНТЕГРАЦИЈА 

 

 

● Како учити 

● Разлике у 

мишљењу-

развијање 

толеранције 

● Како помажемо 

старијим 

особама 

● Како реагујемо 

на насиље 

● .Неговање 

моралних 

ставова 

● Како да 

помогнемо 

једни другима 

● Опхођење 

према 

непознатим 

особама 

● Шта када се не 

поштују 

правила 

понашања 

● Играмо се на 

школском 

терену-

дружење са 

другим 

одељењима 

● Како негујемо и 

развијамо 

другарство 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

*Побољшање квалитета 

узајамног слушања. 

  

*Изграђивање сазнања, 

умења, способности и 

вредности неопходних за 

формирање одговорне и 

креативне личности 

отворене за договор и 

сарадњу, која поштује и 

себе и друге. 

  

*Развијање 

комуникативне 

способности, невербалне 

и вербалне 

комуникације, вештине 

ненасилне 

комуникације. 

  

*Оспособљавање 

ученика за примену 

вештина ненасилне 

комуникације у 

решавању сукоба и 

вршањачком 

посредовању. 

  

*Подстицање развоја 

самосвести, договарања 

и сарадње са вршњацима 

и одраслима. 

  

*Подстицање развоја 

личности и социјалног 

сазнања. 

  

10 
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здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

*Развијање и неговање 

основних људских 

вредности. 
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2. САЗНАЊА О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

● Наша 

одељенска 

заједница- 

упознавање 

● Моје књиге, 

свеске, прибор 

● Постали смо 

ђаци- наше 

обавезе 

● Е, баш хоћу да 

се лепо 

понашам- 

бонтон 

● Хумани однос 

међу половима 

● Возић правила 

понашања 

● План рада и 

слободног 

времена 

● Упознајмо 

занимање маме 

и тате 

● Моја породица 

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

*Сазнавања о себи и 

другима. 

*Давање могућности 

ученицима да постану 

свесни својих 

унутрашњих доживљаја 

и да их сагледају у 

новом светлу. 

*Поштовање договора о 

правима којих треба да 

се придржавају сви 

ученици. 

*Оспособљавање 

ученика да препознају и 

разумеју сопствена 

осећања и потребе и 

њихову међусобну 

повезаност; да штите и 

остварују своје потребе 

на начин који не 

угрожава друге. 

*Оспособљавање 

ученика да упознају 

непосредно друштвено 

окружење, сопствено 

место у њему и да 

активно доприносе 

развоју школе по мери 

детета. 

*Оспособљавање 

ученика да упознају и 

уважавају дечја права и 

да буду способни да 

активно учествују у 

њиховом остваривању. 

9 
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3. КРЕАТИВНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

● Осташе нам 

после Вука 

● Припремамо се 

за дочек Нове 

године 

● Наши успеси 

● Свети Сава-

школска слава 

● Мој Београд 

● Дан 

државности 

● Кажи мами 

колико је 

волиш 

● Наш споменар 

● Покажи шта 

знаш-квиз 

● Приредба за 

крај школске 

године 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

          

*Подстицање и 

одржавање 

интересовања и 

мотивације за креативно 

изражавање ученика. 

  

*Развијање креативног 

изражавања. 

10 



267 

 

4. У ЗДРАВОМ ТЕЛУ 

ЗДРАВ ДУХ 

 

 

● Зубар је мој 

велики 

пријатељ 

● Разноврсна 

исхрана 

● Како сачувати 

здравље 

● Игра и значај 

одмарања 

● Како да 

сачувамо 

природу 

● Дан пролећа 

● Хигијенске 

навике 

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Естетичка 

компетенција 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Одговоран однос према 

здрављу 

-Одговоран однос према 

околини 

  

*Развијати хигијенске навике и 

подстицати задовољавајући степен 

здравственог стања 

*Оспособљавање за уочавање промена 

између здравог и болесног стања 

*Уважавати значај коришћења поврћа 

и воћа у исхрани 

*Развијати правилне навике понашања 

за столом 

*Подстицати правилно смењивање 

дневних активности, 

*Истаћи значај игре и одмора 

*Значај одржавања простора у коме се 

живи и борави 

*Развијање љубави и правилног 

односа према природи 

7 
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УКУПНО 

  

36 

 

 

 

  

 

Разред Садржај Корелација са 

наставним предметом 

Методе Време реализације 

IV Путујућа учионица: 

Етнографски музеј-

Зоолошки врт 

-ПиД – Прошлост 

Србије 

-ПиД – Моја домовина 

– природне и 

друштвене одлике 

Србије 

ПиД – Животињски 

свет 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање - Основе 

тимских, спортских и 

елементарних игара 

-Српски језик –

Језичка култура - 

Описивање 

-Народна традиција 

Амбијетална 

настава 

Прво 

полугодиште 
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Позоришна 

представа 

-Српски језик – 

Књижевност -

изражајно казивање 

драмских текстова 

Амбијентална 

настава 

Прво 

полугодиште 

Путујућа учионица: 

Авала –Манастир 

Раковица 

-ПиД – Моја домовина 

-Верска настава- 

манастири Србије 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Моторичке вештине, 

елементарне игре 

-Ликовна култура – 

Споразумевање, 

слика, фотографија 

-Српски језик – 

Језичка култура -

говорна вежба 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 

Биоскоп, 

пројекција филма 

за децу 

-Српски језик- Језичка 

култура-Причање 

-Музичка култура –

Слушање музичких 

композиција 

Амбијетална 

настава 

Друго 

полугодиште 
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Додаје се литература: 

Српски језик и књижевност 

-  „Мудрица“, збирка задатака из српског језика, Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић, 

Едука 

- Часопис за 1. разред „Јежурко 1“  

Математика : 

- „Мудрица“, збирка задатака из математике, Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић, Едука 

- Часопис за 1. разред „Јежурко 1“  

Свет око нас:  

- „Мудрица“, збирка задатака за свет око нас, Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић, 

Едука 

- Часопис за 1. разред „Јежурко 1“  
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   ДРУГИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК - 2. разред 

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. 

Годишњи фонд: 180 часова                                                           

Недељни фонд: 5 часова 

  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

/МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБР

АДА 

УТВРЂИВА

ЊЕ 

  

СВ

ЕГ

А 

I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

  

1 

  

УЧЕЊЕ 

ДРУГОГ 

ПИСМА 

/ / 5 1

0 

8 4 6 8 4 / 24 21 45 

  

2 

КЊИЖЕВ

НОСТ 

8 1

0 

7 7 5 2 8 4 1

1 

8 52 8 70 

  

3 

ЈЕЗИК 8 9 6 2 3 2 7 2 / 1 23 17 40 

  

4 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

5 4 2 1 1 1 1 2 5 3 4 21 25 
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УКУПНО 

2

1 

2

3 

2

0 

2

0 

1

7 

9 2

2 

1

6 

2

0 

1

2 

103 67 180 

  

  

Р. 

БР. 

  

  

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

 

 

 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. 

  

УЧЕЊЕ ДРУГОГ 

ПИСМА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, 

одговоран однос према 

околини, 

   решавање проблема 

  

1СЈ.1.2.1; 

1СЈ.1.2.2; 

1СЈ.1.2.5; 

1СЈ.1.2.6; 

1СЈ.1.2.8; 

1СЈ.1.3.1; 

1СЈ.1.3.2; 

1СЈ.1.3.5; 

1СЈ.1.3.10; 

1СЈ.2.2.1; 

1СЈ.2.2.2; 1СЈ. 

2.2.3; 1СЈ.2.2.7; 

1СЈ.2.2.8; 

1СЈ.2.2.9; 

1СЈ.2.2.10; 

1СЈ.2.3.2; 1СЈ. 

2.3.9. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

−        влада 

основном 

техником читања 

и писања 

латиничког 

текста; 

−     пронађе 

експлицитно 

исказане 

информације у 

једноставном 

тексту (линеарном 

и нелинеарном); 
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2. 

  

КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема 

  

1СЈ.1.5.3; 

1СЈ.1.5.4; 

1СЈ.2.5.4; 

1СЈ.2.5.5; 

1СЈ.3.5.1; 

1СЈ.3.5.2; 

1СЈ.3.5.3; 

1СЈ.2.5.2. 

−  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 

разликује њихове 

позитивне и 

негативне особине; 

−     разликује стих и 

строфу; 

−  уочи стихове који 

се римују; 

−     објасни значење 

пословице и поуке 

коју уочава у басни; 

−  чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

−     изражајно 

рецитује песму; 

−  изводи драмске 

текстове; 

−  износи своје 

мишљење о тексту; 
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3. 

  

ЈЕЗИК Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема 

  

1СЈ.1.3.3; 

1СЈ.1.3.4; 

1СЈ.1.3.5; 1СЈ. 

1.3.8. 

−  разликује глас и 

слог и препозна 

самогласнике и 

сугласнике; 

−  разликује врсте 

речи у типичним 

случајевима; 

−  одреди основне 

граматичке 

категорије именица 

и глагола; 

−  разликује реченице 

по облику и 

значењу; 

−  поштује и 

примењује основна 

правописна 

правила; 
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4. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, 

одговоран однос према 

околини, решавање 

проблема 

  

1СЈ.0.1.1; 

1СЈ.0.1.2; 

1СЈ.0.1.3; 

1СЈ.0.1.4; 

1СЈ.0.1.5; 

1СЈ.0.1.6; 

1.СЈ. 0.1.7; 

1СЈ.0.1.8; 

1СЈ.1.3.7; 

1СЈ.1.3.9; 

1СЈ.2.3.4; 

1СЈ.2.3.5; 

1СЈ.2.3.8. 

−     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. 

  

 

 

ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ ЗА РАД ПО ТЕМАМА БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. КЊИЖЕВНОСТ -Стих, строфа, рима                                                                   

- Басна                                                                                               

- Бајка                                                                                             

- Вежбе читања                                                                               

- Тема, место и време збивања                                                   

7 
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- Редослед догађаја у књижевно- уметничком 

тексту              - Лица у драмском тексту 

2. ЈЕЗИК, 

ГРАМАТИКА, 

ПРАВОПИС, 

ОРТОЕПИЈА 

-Реченице по облику и значењу                                                                  

-  Врсте речи  -именице, глаголи и придеви                                                                             

- Велико слово у писању једночланих и 

вишечланих географских појмова                                                                             

- Спојено и одвојено писање речи, преношење 

речи у други ред                                                                                     

- Писање датума и скраћеница 

4 

3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

-Лексичко- семантичке вежбе                                                       

- Препричавање обрађених текстова                                     

2 

4. УЧЕЊЕ ДРУГОГ 

ПИСМА 

-Штампана слова латинице- читање и 

преписивање                       - Писана слова 

латинице – читање и преписивање                    - 

Разумевање прочитаног кроз одговоре на питања- 

писмено и усмено                                                                     

- Диктат- штампана слова латинице                                                

- Диктат - писана слова латинице 

5 

УКУПНО 18 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 2. РАЗРЕД 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА: Family and Friends – Starter Second Edition ,АУТОР: Naomi Simons 

ИЗДАВАЧ: Нови логос, Београд, Србија у сарадњи са  Oxford University Press – ом, 

Оксфорд, Велика Британија, 2019.  

Циљ наставе и учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија 

учења страног језика оспособи за основну усмену комуникацију и стекне позитиван однос 

према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Опште предметне компетенције: поседовање свести о језику као комуникационом 

средству, располагање основном језичком писаменошћу и омогућавање коришћења 

једноставних језичких средстава у циљу обављања писмене и усмене 

комуникације.Специфичне предметне компетенције: разумевање говора, способност 

ученика да обави основне комуникативне активности, обављање основне језичке функције  

у писаном и усменом општењу…. 
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Кључни појмови: упознавање, основни поздрави, представљање, именовање школског 

прибора,  препознавање и именовање боја и облика, бројање до 20, препознавање и 

једноставно описивање бића и предмета,именовање чланова породице, уочавање 

сличности и разлика у обележавању празника( Божић, Нова година, Ускрс, рођендан)  у 

циљној култури и код нас, именовање и једноставно описивање одеће, препознавање и 

именовање играчака, препознавање и именовање животиња, именовање 

осећања,именовање занимања/професија, именовање хране и усвајање писања енглеског 

алфабета ( 26 знакова ). 

 

 

 

 

БРOЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

(Комуникативне 

фунцкије) 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ Б

ро

ј 

ча

со

ва 

по 

те

м

и 

О

бр

ад

а 

О

ст

ал

и 

ти

по

ви 

Ученици у усменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

1.Увод у предмет 

Поздрављање и 

предстваљање 

 

- речи изразе који се односе на поздрављање и 

представљање; 

Наставник ће упознати ученике са наставним темама и 

исходима наставе у овој школској години. 

1 0 1 

2. Starter unit - Hellо 

Здраво 

Поздрављање и 

представљање; 

изражавање упутстава 

и налога; исказивање 

хронолошког 

времена. 

- имена ликова из уџбеника; изразе 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. 

- 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; кратку причу 

која се односи на тему; 

- дане у недељи и активности које раде током недеље. 

 

6 2 4 

3. Unit 1 - What colour 

is it? 

Какве је боје ово? 

Описивање предмета; 

исказивање 

метеоролошког 

времена. 

- 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 изразе којима се описују временске прилике – 

What’s the weather like? It’s snowing/raining/ windy/cold… 

6 2 4 
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4. Unit 2 - What’s this? 

Шта је ово? 

Описивање предмета. 

 

 

 

- речи којима се именују предмети из учионице и музички 

инструменти – desk, chair, crayon, pencil, notebook, guitar, 

clarinet, drum, harp…; речи којима се описује начин на 

који музички инструменти производе звук; језичку 

структуру – 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; 

- кратку причу која се односи на тему. 

6 2 4 

5. Unit 3 -  Is it a 

palne? 

+ Test 

Да ли је то 

авион?+Teсt 

Описивање предмета; 

исказивање 

захвалности. 

 

- речи којима се именују играчке – plane, car, robot, 

puppet, balloon, teddy; језичку структуру – Is it a... ? Yes, it 

is. No, it isn’t; 

- препознавање (правилно писање као опција) малих и 

великих латиничних слова Gg, Hh, Ii;  

- 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; 

- кратку причу која се односи на тему. 

8 2 6 

6. Unit 4 - This is my 

mum 

Ово је моја мама 

Представљање 

других; тражење и 

давање информација 

личне природе; 

описивање места и 

положаја у простору; 

изражавање 

количина. 

 

 

 

- речи којима се именују чланови породице и просторије у 

кући– mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma, kitchen, 

living room, bathroom… ; језичкe структурe – 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; 

кратку причу која се односи на тему; 

- кратку причу која се односи на тему; 

 

7 3 4 

 - речи које се односе на места у граду – cafe, supermarket, 

sports centre, cinema, playground, library; језичку 

структуру – How many cafes? There are four cafes. There is 

a lbrary. 

   

7. Christmas 

Божић 

Честитање. 

- изразе и речи којe се односе на Божић – reindeer, Father 

Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry 

Christmas;  

- сличности и разлике у начину прославе Божића код нас 

и у ВБ; 

- песму We wish you a Merry Christmas; 

- Божићне игре. 

1 1 0 

8. Unit 5 -  He’s happy 

Он је срећан 

Исказивање потреба, 

осета и осећања; 

описивање бића. 

 

 - речи које се односе на потребе, осете и осећања – happy, 

sad, hungry, thirsty, hot, cold; језичку структуру – 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, octopus; 

кратку причу која се односи на тему; 

- речи којима се оменују делови тела – head, eyes, ears, 

nose, mouth, arm, leg; језичку структуру – It’s got (two 

6 2 4 
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heads). I’ve got (three eyes). 

9. Unit 6 - They’re 

bears+Test 

Они су медведи+Тест 

Описивање бића; 

изражавање 

способности. 

 

 

- 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; 

кратку причу која се односи на тему; 

- језичку структуру за изражавање способности – A bird 

can fly. I can’t fly. Can you swim? Yes, I can. No, I can’t.  

9 2 7 

10. Birthday 

Рођендан 

Честитање. 

 

- 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. 

  

2 1 1 

11. Unit 7 - Are they 

teachers? 

Да ли су они 

наставници? 

Описивање бића и 

предмета. 

- 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; 

кратку причу која се односи на тему; 

- речи којима се именујe рачунарска опрема – monitor, 

speaker, printer, tower, mouse; језичку структуру – What’s 

this? It’s a (keyboard).  

6 2 4 

12. Unit 8 - I’ve got a 

shirt 

Ја имам кошуљу 

Изражавање 

припадања и 

поседовања; 

описивање бића и 

предмета. 

 

- 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; 

- кратку причу која се односи на тему; 

- језичку структуру – She’s wearing a hat. I’m wearing 

boots. He’s wearing trousers.  

6 3 3 

13. Unit – 9 I like 

plums+Test 

Волим шљиве+Тест 

Изражавање 

допадања и 

недопадања 

 

- речи којима се именују врсте хране –  raisins, plums, 

crisps, cakes, milkshake; језичку структуру – 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; 

- кратку причу која се односи на тему. 

6 2 4 

72 24 48 
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 ПРЕДМЕТ:  MATEMAТИКА- 2. разред 

ЦИЉ: Циљ настава 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. 

Годишњи фонд: 180 часова                                                           

Недељни фонд: 5 часова 

  

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / 

МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБ

РА

ДА 

УТ

ВР

Ђ 

ИВ

АЊ

Е 

  

С

ВЕ

ГА 
I

X 

X XI X

II 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

  

1

. 

  

Обнав

љање 

гради

ва 

првог 

разред

а 

  

6                     6 6 

  

 

2

. 

  

Бројев

и до 

100 - 

први 

део 

  

1

5 

2

3 

1               16 23 39 

  

3

. 

  

Геоме

трија 

први 

део 

  

    16               7 9 16 
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4

. 

  

Бројев

и до 

100 - 

други 

део 

  

    3 20 1

7 

9 2

2 

1

6 

9   38 58 96 

  

5

. 

  

Геоме

трија 

други 

део 

  

                6   2 4 6 

  

6

. 

  

Мере

ње и 

мере 

  

                5 1 2 4 6 

7

. 

Утврђ

ивање 

гради

ва 

друго

г 

разред

а 

  

                  1

1 

  11 11 

  

УКУПНО 

2

1 

2

3 

20 20 1

7 

9 2

2 

1

6 

2

0 

1

2 

    18

0 

  

  

Р.БР. 

  

  

ОБЛАСТ / ТЕМА 

/ МОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 
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1. 

  

Обнављање 

градива првог 

разреда 

  

Решавање проблема 

Рад с подацима и 

информацијама 

Комуникација 
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2. 

  

Бројеви до 100 - 

први део 

  

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

  

1МА.1.1.1. зна да 

прочита и запише 

дати број, уме да 

упореди бројеве по 

величини и прикаже 

број на датој 

полуправој; 

1МА.1.1.2. рачуна 

вредност бројевног 

израза са највише две 

операције сабирања и 

одузимања у оквиру 

прве стотине; 

1МА.1.1.4. уме да на 

основу текста 

правилно постави 

израз са једном 

рачунском 

операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да 

решава једноставне 

једначине у оквиру 

прве 

стотине; 

1МА.2.1.3. сабира и 

одузима, рачуна 

вредност израза; 

1МА.2.1.4. рачуна 

вредност израза с 

највише две 

операције; 

1МА:2.1.5. уме да 

решава задатке са 

непознатим 

чиниоцем, 

дељеником или 

делиоцем 

  

  

– одреди десетице 

најближе датом 

броју; 

– усмено сабира и 

одузима бројеве до 

100; 

– примени замену 

места и 

здруживање 

сабирака и 

чинилаца ради 

лакшег рачунања; 

– израчуна 

вредност бројевног 

израза са највише 

две операције; 

– реши текстуални 

задатак 

постављањем 

израза са највише 

две рачун- 

ске операције и 

провери тачност 

решења; 

– одреди непознати 

број у једначини са 

једном 

аритметичком 

опера- 

цијом; 

– одреди делове 

(облика ) дате 

величине; 

– изрази одређену 

суму новца преко 

различитих апоена; 

– прочита број 

записан римским 

цифрама и напише 

дати број римским 
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цифрама; 

– прикаже мањи 

број података у 

таблици и 

стубичастим 

дијаграмом; 

– уочи правило и 

одреди следећи 

члан започетог 

низа 
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3. 

  

Геометрија први 

део 

  

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

  

1МА.1.2.2. зна 

јединице за мерење 

дужине (m, cm dm) и 

њихове односе; 

1МА.1.2.3. користи 

поступак мерења 

дужине линије 

приказане на слици; 

1МА.3.2.1. претвара 

јединице за мерење 

(m, cm, dm) из већих 

у мање 

– разликује дуж, 

полуправу и праву; 

– одреди дужину 

изломљене линије 

(графички и 

рачунски); 

– одреди обим 

геометријске 

фигуре; 

– изрази дужину у 

различитим 

јединицама за 

мерење дужине; 

– измери дужину 

дужи и нацрта дуж 

дате дужине 
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4. 

  

Бројеви до 100 - 

други део 

  

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

  

1.МА.1.1.3. уме да 

множи и дели без 

остатка у оквиру 

прве стотине; 

1МА.1.1.4. уме да на 

основу текста 

правилно постави 

израз са једном 

рачунском 

операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да 

решава једноставне 

једначине у оквиру 

прве 

стотине; 

1МА.1.3.1. уме да 

прочита и формално 

запише разломак 1/n 

(n ≤ 10) и 

препозна његов 

графички 

приказ; 

1МА.1.3.2. уме да 

израчуна 

n-ти део неке целине 

(где је 

0 < n ≤ 10) 

1МА.2.1.4. рачуна 

вредност израза с 

највише две 

операције; 

1МА:2.1.5. уме да 

решава задатке са 

непознатим 

чиниоцем, 

дељеником или 

делиоцем 

– користи појмове 

чинилац, производ, 

дељеник, делилац, 

количник, 

садржалац; 

– усмено множи и 

дели у оквиру прве 

стотине; 

– израчуна 

вредност бројевног 

израза са највише 

две операције; 

– реши текстуални 

задатак 

постављањем 

израза са највише 

две рачун- 

ске операције и 

провери тачност 

решења; 

– одреди непознати 

број у једначини са 

једном 

аритметичком 

опера- 

цијом; 

– уочи правило и 

одреди следећи 

члан започетог 

низа 
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5. 

  

Геометрија други 

део 

  

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Естетичка компетенција 

  

1МА.1.2.1. уме да 

именује геометријске 

облике у равни 

(квадрат, круг, 

троугао, 

правоугаоник и 

тачка); 

1МА.2.2.1. уочава 

међусобне односе 

геометријских 

објеката у равни 

– 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 

  

6. 

  

Мерење и мере 

  

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

1МА.2.4.2. зна 

јединице за време 

(минут и сат) и 

пореди временске 

интервале у 

једноставним 

ситуацијама 

  

  

– чита и запише 

време са 

часовника; 

– користи јединице 

за време у 

једноставним 

ситуацијама 
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7. Утврђивање 

градива другог 

разреда 

  

Решавање проблема 

Рад с подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

  

    

  

Кључни појмови садржаја: сабирање, одузимање, множење, дељење, једначина, део 

целине, мерење дужине и времена, правоугаоник, квадрат, дужина, обим, римске цифре. 

 ПРЕДМЕТ:  ДОПУНСКА НАСТАВА -МАТЕМАТИКА -2. РАЗРЕД 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ ЗА РАД ПО ТЕМАМА БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. ОБНАВЉАЊЕ 

ГРАДИВА ПРВОГ 

РАЗРЕДА 

-Сабирање и одузимање до 100 без прелаза  1 

2. ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 – 

САБИРАЊЕ И 

ОДУЗИМАЊЕ 

- Сабирање и одузимање са преласком. Замена 

места и здруживање сабирака. 

- Веза сабирања и одузимања. 

- Једначине са једном операцијом (сабирање 

или одузимање). 

- Римске цифре I, V, X, L, C 

 

4 

3. ГЕОМЕТРИЈА – 

ЛИНИЈЕ 

 -Графичко надовезивање дужи 1 

4. ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВО ДО 100 – 

МНОЖЕЊЕ И 

ДЕЉЕЊЕ 

-Множење  као скраћено сабирање.Знак 

пута.Чиниоци и производ 

- Таблица множења 

9 
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- Замена места и здруживање чинилаца. 

-Редослед рачунских радњи  

-Дељење. Дељеник, делилац, количник 

-Веза множења и дељења 

- За толико већи и толико пута већи број 

.За толико мањи и толико пута мањи 

број 

-Дељивост бројева.Разломци 

-Одређивање непознатог чиниоца, 

дељеника и делиоца 

 

5. ГЕОМЕТРИЈА – 

ЦРТАЊЕ 

-Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на 

квадратној мрежи, на тачкастој мрежи. 

1 

6. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ -Мерење дужине стандардним мерним јединицама 

(m, dm, cm). Мерење времена (дан, месец, година, 

час, минут). 

1 

7. УТВРЂИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

ДРУГОГ 

РАЗРЕДА 

-Сабирање , одузимање, множење и дељење до 

100 

1 

УКУПНО 18 

 

СВЕТ ОКО НАС 2. РАЗРЕД 

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

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Недељни фонд часова: 2  

Годишњи фонд часова: 72 
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ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБРА

ДА 

УТВ

РЂИ 

ВАЊЕ 

  

СВЕГ

А IX X XI XII I II III IV V VI 

  

1

. 

  

ДРУГИ И ЈА 9 4 - - - - - - - - 7 4+2 13 

  

2

. 

  

КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

- 5 7 4 - - - - - - 10 5+1 16 

  

3

. 

  

КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈ

А У ВРЕМЕНУ 

- - - 4 6 3 4 - - - 11 5+1 17 

  

4

. 

  

РАЗНОВРСНОС

Т ПРИРОДЕ 

- - - - - - 6 6 8 - 12 7+1 20 

  

5

. 

ЧОВЕК 

СТВАРА 

  

  

- 

  

- - - - - - - 1 5 4 1+1 6 

  

УКУПНО 

  

9 9 7 8 6 3 10 6 9 5 44 28 72 
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Р. 

БР. 

  

  

ОБЛАСТ/ТЕМА/МО

ДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. 

  

ДРУГИ И ЈА ·        комуникативна 

компетенција, 

·        компетенција 

за учење, 

·        дигитална 

компетенција, 

·        компетенција 

за сарадњу, 

·        компетенција 

за одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

·         компетенција 

за одговоран однос 

према здрављу. 

  

  

  

1ПД.1.5.1, 

1ПД.1.5.2, 

1ПД.1.5.3, 

1ПД.1.5.4, 

1ПД.1.5.5. 

1ПД.2.5.2, 

1ПД.2.5.3, 

1ПД.3.5.1, 

1ПД.3.5.2. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

·   оствари права и 

обавезе у односу 

на правила 

понашања у 

групама којима 

припада; 

·   прихвати 

последице када 

прекрши правила 

понашања; 

·   понаша се тако да 

уважава 

различитости  

других људи; 

·   сарађује са 

другима у групи на 

заједничким 

активностима; 

·   препозна грб, 

заставу и химну 

Републике Србије 

и примерено се 

понаша према 

симболима; 

·   идентификује 

групе људи којима 

припада и своју 

улогу у њима; 

·   разликује потребе 

од жеља на 

једноставним 

примерима из 

сопственог живота; 

·   повеже личну 

хигијену, боравак у 

природи, физичку 

активност и 

разноврсну 

исхрану са 

очувањем здравља; 

·   повеже резултате 

рада са уложеним 

трудом; 

·   одржава личну 

хигијену руку, зуба 

и чулних органа. 
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2. 

  

КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

·        комуникативна 

компетенција, 

·        компетенција 

за учење, 

·         дигитална 

компетенција, 

·         компетенција 

за сарадњу, 

·        естетичка 

компетенција, 

·         компетенција 

за одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

·         компетенција 

за одговоран однос 

према околини. 

1ПД.1.5.1, 

1ПД.1.5.2, 

1ПД.1.5.3, 

1ПД.1.6.2. 

  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

·   одреди тип насеља 

на основу његових 

карактеристика; 

·   оствари права и 

обавезе у односу 

на правила 

понашања у 

групама којима 

припада; 

·   идентификује 

групе људи којима 

припада и своју 

улогу у њима; 

·   сарађује са 

другима у групи на  

заједничким 

активностима; 

·   понаша се тако да 

уважава 

различитости 

других људи; 

·   примени правила 

културног и 

безбедног 

понашања у 

саобраћају и 

превозним 

средствима у 

насељу са 

околином; 

·   именује занимања 

људи у свом 

насељу са 

околином; 

·   пронађе тражени 

објекат у насељу 

помоћу адресе / 

карактеристичних 

објеката; 

·   разликује облике 

рељефа у свом 

насељу и околини; 

·   разликује облике и 

делове 

површинских вода 

у свом насељу и 
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околини. 
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3. КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ВРЕМЕНУ 

·        комуникативна 

компетенција, 

·        компетенција 

за учење, 

·         дигитална 

компетенција, 

·         компетенција 

за сарадњу, 

·         за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву. 

  

1ПД.1.4.1, 

1ПД.1.4.2, 

1ПД.1.4.4, 

1ПД.2.4.1. 

  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

·   одабере начин 

кретања тела, 

узимајући у обзир 

облик тела, врсту 

подлоге и средину 

у којој се тело 

креће; 

·   понаша се тако да 

уважава 

различитости 

својих вршњака и 

других људи; 

·   сарађује са 

другима у групи на 

заједничким 

активностима; 

·   наводи примере 

различитих облика 

кретања у 

окружењу; 

·   измери растојање 

које тело пређе 

током свог 

кретања; 

·   одреди време 

помоћу часовника 

и календара 

користећи 

временске 

одреднице: сат, 

дан, седмица, 

месец, година; 

·   забележи и 

прочита податке из 

личног живота 

помоћу ленте 

времена; 

·   повеже резултате 

рада са уложеним 

трудом; 

·   изведе једноставне 

огледе пратећи 

упутства. 
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4. 

  

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

·        компетенција 

за учење, 

·        комуникативна 

компетенција, 

·        компетенција 

за сарадњу, 

·        рад с подацима 

и информацијама, 

·        дигитална 

компетенција, 

·        естетичка 

компетенција, 

·        одговоран 

однос према 

околини, 

·        одговоран 

однос према 

здрављу. 

  

1ПД.1.1.1, 

1ПД.1.1.2, 

1ПД.1.1.5, 

1ПД.1.2.3, 

1ПД.2.1.1, 

1ПД.2.1.4, 

1ПД.2.2.3, 

1ПД.2.2.4, 

1ПД.3.1.1, 

1ПД.3.1.2. 

  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

·   идентификује 

заједничке особине 

живих бића на 

примерима из 

окружења; 

·   сарађује са 

другима у групи на 

заједничким 

активностима; 

·   препозна примере 

повезаности живих 

бића са условима 

живота; 

·   разврста животиње 

из окружења на 

основу начина 

живота и начина 

исхране; 

·   изведе једноставне 

огледе пратећи 

упутства; 

·   разврста биљке из 

окружења на 

основу изгледа 

листа и стабла; 

·   повеже делове тела 

живих бића са 

њиховом 

улогом/улогама; 

·   негује и својим 

понашањем не 

угрожава биљке и 

животиње у 

окружењу; 

·   наведе примере 

који показују 

значај биљака и 

животиња за 

човека; 

·   повеже резултате 

рада са уложеним 

трудом; 

·   повеже промене у 

природи и 

активности људи 

са годишњим 
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добима; 

·   безбедно поступа 

пре и током 

временских 

непогода; 

·   штедљиво троши 

производе које 

користи у 

свакодневним 

ситуацијама; 

·   разврста отпад на 

предвиђена места; 

·   понаша се тако да 

уважава 

различитости 

других људи. 
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5. 

  

ЧОВЕК СТВАРА ·        компетенција 

за учење, 

·        комуникативна 

компетенција, 

·        компетенција 

за сарадњу, 

·        рад с подацима 

и информацијама, 

·        дигитална 

компетенција, 

·        естетичка 

компетенција, 

·        одговоран 

однос према 

околини, 

·        

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

  

  

1ПД.1.1.1, 

1ПД.1.3.6. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

·   сарађује са 

другима у групи на 

заједничким 

активностима; 

·   одабере материјале 

који својим 

својствима највише 

одговарају 

употреби 

предмета; 

·   истезањем, 

савијањем и 

сабијањем одреди 

својства 

материјала; 

·   именује занимања 

људи у свом 

насељу и околини; 

·   повеже резултате 

рада са уложеним 

трудом; 

·   штедљиво троши 

производе које 

користи у 

свакодневним 

ситуацијама; 

·   пронађе 

новуКључни 

појмови 

садржаја: 

природа, 

оријентација у 

простору и 

времену, 

кретање, култура 

живљења. 

 намену коришћеним 

предметима; 

·   разврста отпад на 

предвиђена места. 

  

  

 Кључни појмови садржаја: природа, оријентација у простору и времену, кретање, култура 

живљења. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 2. РАЗРЕД 

ЦИЉ: Циљ наставе и 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.. 

Годишњи фонд: 36 часова   

 Недељни фонд: 1 час 

 

 

  

ОБЛАСТ / ТЕМА 

/ МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБР

АДА 

УТВ

РЂ 

ИВА

ЊЕ 

  

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

  

1

. 

  

Увод у свет 

музике 

1 

         

1 

 

1 

  

2

. 

  

Поново у 

школи 

3 4 

        

6 1 7 

  

3

. 

Распевани 

кишобрани 

  

4 

       

3 1 4 
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4

. 

  

Звуци 

кристалне 

дворане 

   

1 3 

 

        3 1 4 

  

5

. 

  

Распевана 

фарма 

 

1 

 

1 

 

1 4 2 1 

 

9 1 10 

  

6

. 

  

На путу до 

дуге 

              1 3 2 4 2 6 

7

. 

Празнични 

воз 

  

  

      3 

 

1         3 1 4 

  

УКУПНО 

4 5 4 5 3 2 4 3 4 2 29 7 36 
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Р.Б

Р. 

  

  

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / 

МОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. 

  

Увод у свет 

музике 

-        Рад са подацима и 

информацијама, 

-        дигитална, 

вештина комуникације, 

-        вештина сарадње, 

-        естетичка. 

/ 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

-        oбјасни својим речима утиске о 

слушаном делу 

-        поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике; 

-        користи самостално или уз 

помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

-        користи различите облике 

усменог и писменог изражавања: 

препричавање, причање, 

описивање 

(Српски језик); 

-        учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника 

(Српски језик); 

-        изрази, одабраним материјалом 

и техникама своје емоције, 

машту, сећања и замисли 

(Ликовна култура). 
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2. 

  

Поново у 

школи 

-        Естетичка, 

-        вештина сарадње, 

-        еколошка, 

-        дигитална, 

-        рад са подацима и 

информацијама, 

-        решавање 

проблема, 

-        вештина 

комуникације. 

/ 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

-        oбјасни својим речима утиске о 

слушаном делу, особине тона, 

доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на тело; 

-        издвоји основне музичке 

изражајне елементе; 

-        изговара бројалице у ритму, уз 

покрет; 

-        пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

-        осмисли ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука; 

-        примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

-        користи самостално или уз 

помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

-        повезује ритам са графичким 

приказом; 

-        препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

-        деонице у музичким играма; 

-        разликује стих и строфу; 

(Српски језик); 

-        уочи стихове који се римују 

(Српски језик); 

-        разликује глас и слог и 

препозна самогласнике и 

сугласнике (Српски језик); 

-        учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника 

(Српски језик); 

-        примени правила културног и 

безбедног понашања у 

саобраћају и превозним 

средствима у насељу са 

околином 

(Свет око нас); 

-        разликује и именује особине 

различитих живих бића (Свет 
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3. 

  

Распевани 

кишобрани 

-         Дигитална, 

-         естетичка, 

-         еколошка, 

-         вештина сарадње. 

-         рад са подацима и 

информацијама, 

-         решавање 

проблема, 

-         вештина 

комуникације. 

/ 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

-        пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

-        повезује карактер дела са 

изражајним музичким 

елементима и инструментима; 

-        издвоји основне музичке 

изражајне елементе; 

-        осмисли ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора 

звука; 

-        направи дечје ритмичке 

инструменте; 

-        разликује различитe 

инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

-        повезује ритам са графичким 

приказом; 

-        примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

-        објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег 

извођења; 

-        oбјасни својим речима утиске о 

слушаном делу; 

-        према литерарном садржају 

изабере од понуђених, 

одговарајући музички садржај; 

-        деонице у музичким играма; 

-        поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике; 

-        користи самостално или уз 

помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

-        износи своје мишљење о 

тексту (Српски језик); 

-        користи различите облике 

усменог и писменог 

изражавања: препричавање, 

причање, описивање (Српски 

језик); 

-        разликује књижевне врсте: 

народну песму (Српски језик); 

-        учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника 

(Српски језик); 

-        пронађе нову намену 

коришћеним предметима (Свет 

око нас); 

-        преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, материјале 



307 

 

  

4. 

  

Звуци 

кристалне 

дворане 

-         Дигитална, 

-         решавање 

проблема, 

-         естетичка, 

-         вештина сарадње. 

/ 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

-        oбјасни својим речима утиске о 

слушаном делу; 

-        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; 

-        пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

-        примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

-        свира по слуху ритмичку 

пратњу уз песму; 

-        објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег извођења; 

-        свира ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме; 

-        повезује ритам са графичким 

приказом; 

-        према литерарном садржају 

изабере од понуђених, 

одговарајући музички садржај; 

-        поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике; 

-        износи своје мишљење о тексту 

(Српски језик); 

-        учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника 

(Српски језик); 

-        изражајно чита ћирилички 

текст (Српски језик); 

-        уочи разлике у брзини кретања 

тела (Свет око нас); 

-        изведе кретања, вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу 

(Физичко васпитање). 
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5. 

  

Распевана 

фарма 

-        Рад са подацима и 

информацијама, 

-        дигитална, 

-        решавање 

проблема, 

-        естетичка, 

-        вештина сарадње. 

/ 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

-        oбјасни својим речима 

утиске о слушаном делу, 

особине тона; 

-        повезује почетне тонове 

песама-модела и једноставних 

наменских песама са бојама; 

-        пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

-        примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

-        разликује различитe 

инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

-        повезује почетне тонове 

песаме и једноставних  са 

бојама; 

-        повезује ритам са графичким 

приказом; 

-        осмисли одговор на музичко 

питање; 

-        свира по слуху ритмичку 

пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким играма; 

-        изводи уз покрет музичке  

игре; 

-        изводи уз покрет 

традициналне игре; 

-        поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-        препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

-        учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

-        користи различите облике 

усменог и писменог 

изражавања: препричавање, 

причање, описивање (Српски 

језик); 

-        учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника 

(Српски језик); 
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6. 

  

На путу до 

дуге 

-        Решавање 

проблема, 

-        естетичка, 

-        вештина сарадње, 

-        дигитална, 

-        еколошка. 

  

/ 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

-        oбјасни својим речима утиске 

о слушаном делу; 

-        препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

-        пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

-        разликује различитe 

инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

-        повезује почетне тонове 

песаме и једноставних  са 

бојама; 

-        повезује  тонове једноставних 

наменских песама са бојама; 

-        повезује ритам са графичким 

приказом; 

-        примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

-        направи дечје ритмичке 

инструменте; 

-        објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег 

извођења; 

-        изводи уз покрет музичке и 

традиционалне игре; 

-        осмисли покрете уз музику; 

-        осмисли ритмичку пратњу за  

песму помоћу различитих 

извора звука; 

-        направи дечје ритмичке 

инструменте; 

-        свира по слуху ритмичку 

пратњу уз бројалице и песме, 

једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у музичким 

играма; 

-        учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

-        разликује књижевне врсте 

(Српски језик); 

-        разликује стих и строфу 

(Српски језик); 

-        учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника 

(Српски језик); 

-        уочи стихове који се римују 

(Српски језик); 

-        учествује у школским 
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7. 

  

Празнични воз 

  

-        Дигитална, 

-        решавање 

проблема, 

-        вештина 

комуникације, 

-        естетичка, 

-        вештина сарадње, 

-        рад са подацима и 

информацијама, 

-        еколошка, 

-        предузетничка, 

-        вештина за живот 

у демократском 

друштву. 

/ 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

-        повезује карактер дела са 

изражајним музичким 

елементима и инструментима; 

-        пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

-        примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

-        учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

-        осмисли покрете уз музику; 

-        осмисли једноставну мелодију; 

-        поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике; 

-        повезује музичко дело са њему 

блиским ситуацијама; 

-        повезује ритам са графичким 

приказом; 

-        искаже своје утиске о делу које 

слуша; 

-        oбјасни својим речима утиске о 

слушаном делу; 

-        препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

-        осмисли једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

-        користи самостално или уз 

помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

-        учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

-        учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору (Српски 

језик); 

-        износи своје мишљење о тексту 

(Српски језик); 

-        разликује књижевне врсте: 

песму (Српски језик); 
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-        учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника 

(Српски језик); 

-        изражајно чита ћирилички 

текст (Српски језик); 

-        идентификује групе људи 

којима припада и своју улогу у 

њима (Свет око нас); 

-        сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима 

(Свет око нас); 

-        Препозна и искаже радост, тугу 

(Свет око нас); 

-        изрази, одабраним материјалом 

и техникама своје емоције, 

машту, сећања и замисли; 

(Ликовна култура). 
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Кључни појмови садржаја: звук, тон, певање, свирање, слушање, музичке игре, музички 

бонтон   

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2. РАЗРЕД 

ЦИЉ: Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава закомуникацију и да 

изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

ОБЛАСТ/ТЕМА/ 

МОДУЛ 

МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂИ

ВАЊЕ 

СВЕГА 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V V

I 

 

1. МАТЕРИЈАЛИ 8 8 8 4       21 7 28 

2. КОМПОЗИЦИЈА    6 6 4 8    16 6 24 

3. СПОРАЗУМЕВАЊЕ        8 4  4 8 12 

4. ПРОСТОР         4 4 6 2 8 

УКУПНО 8 8 8 10 6 4 8 8 8 4  32 72 
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Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. МАТЕРИЈАЛИ сарадња, 

компетенција за 

учење, 

комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 – поштује 

инструкције за 

припремање, 

коришћење, 

одржавање и 

одлагање 

материјала и 

прибора; 

– повеже 

уметничко 

занимање и 

уметнички занат 

са одговарајућим 

продуктом; 

–

 преобликуј

е, самостално или 

у сарадњи са 

другима, 

амбалажу и 

предмете за 

рециклажу 

мењајући им 

употребну 

функцију; 

2. КОМПОЗИЦИЈА сарадња, 

компетенција за 

учење, 

комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама 

 – укаже на 

сличностии 

разлике које 

опажа у 

уметничким 

делима и 

традицији 

различитих 

народа; 

– изрази 

одабране садржаје 

изразом лица, 

положајем тела, 

покретима или 

кретањем; 
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3. СПОРАЗУМЕВАЊЕ сарадња, 

компетенција за 

учење, 

комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигитална, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 – изрази 

своје доживљаје, 

емоције, 

имагинацију и 

запажања  

одабраним 

материјалом, 

прибором и 

техникама; 

– користи 

одабране податке 

и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

– протумачи 

једноставне 

визуелне 

информације и 

поруке из 

свакодневног 

живота; 
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Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја. 

 

 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2. РАЗРЕД 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ  2.РАЗРЕД 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА - 1 

Р

е

д

.

б

р

. 

ТЕМА/ ОБЛАСТ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ* 

ИСХОДИ 

ТИП ЧАСА 

О

Б

Р

А

Д

А 

У

Т

В

Р

Ђ

И

В

О

С

Т

А

Л

О 

УК

УП

НО 

4.  ПРОСТОР сарадња, 

компетенција за 

учење, 

комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

 – распореди 

облике, боје, 

линије и/или 

текстуре 

креирајући 

оригиналне 

композиције; 

– 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. 
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А

Њ

Е 

1. ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

-Учење у школи и онлајн учење  

-Платформе за онлајн учење  

-Онлајн учење коришћењем школске 

платформе  

-Дигитална слика  

-Исцртавање геометријских облика  

-Исцртавање геометријских облика 

-Креирање дигиталне слике од 

геометријских облика  

-Креирање дигиталне слике од 

геометријских облика  

-Чување дигиталне слике  

 -Уређивање дигиталне слике  

 -Уређивање дигиталне слике  

 -Елементи анимиране слике  

 -Анимиране слике  

 -Креирање анимације у одабраном алату  

 -Креирање анимације у одабраном алату  

 -Дигитални уџбеници  

 -Учење уз помоћ дигиталних уџбеника  

-Умрежавање дигиталних уређаја  

-Дигитална комуникација  

-Заједнички рад коришћењем дигиталних 

уређаја 

-Шта смо научили у другом разреду о 

дигиталном свету што нисмо знали  

 

-Дигитални свет 

 

13 8 1С 22 
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ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 

– препозна дигиталне уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 

– наведе неке од животних ситуација у којима 

дигитални уређаји олакшавају обављање 

послова; 

– упореди начине рада и живота људи пре и 

после појаве дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за учење 

(самостално и/или уз помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни уџбеник; 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

СЈ- Слово, реч, реченица; Активно слушање и 

разумевање 

ЕЈ- Изрази,  

М-Упоређивање  

СОН -Човек ствара; Особине материјала  

ЛК -Цртање и бојење; Вајарство 

Верска настава/ Грађанско васпитање 

(Процеси у савременом свету и комуникација) 

 

2. БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

-Ризици дигиталне комуникације 

-Понашање на интернету – интернет бонтон. 

-Заштита личних података 

-Примерене реакције у случају нежељене 

дигиталне комуникације 

-Организација времена и услова за рад при 

5 2  7 
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онлајн учењу. 

-Електронски отпад 

-Коришћење дигиталних уређаја и заштита 

животне средине. 

 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

– упореди традиционалне видове 

комуникације са комуникацијом посредством 

дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални уређаји могу 

да допринесу упознавању културне баштине; 

– наведе основна правила за коришћење 

дигиталних уређаја како не би угрозио 

здравље; 

– наведе неке од здравствених ризика везаних 

за прекомерно или неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин одлагања електронског 

отпада са загађењем животне средине; 

– наброји основне податке о личности; 

– објасни зашто саопштавање података о 

личности представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

– именује особе или институције којима се 

треба обратити за помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив 

начин; 

– наведе основне препоруке за руковање 

дигиталним уређајем на одговоран начин 

(примена мера физичке заштите) и објасни 

зашто је важно примењивати их; 

– анализира једноставан познати 

поступак/активност и предлаже кораке за 
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његово спровођење; 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

СЈ- Слово, реч, реченица 

 ЕЈ- Боје и облици;Препознавање и 

разумевање- моје стври 

СОН-Чувамо околину; Понашање у 

учионици/школи; Здравље и безбедност ЛК- 

Цртање, бојење 

Верска настава/Грађанско васпитање 

(Васпитни задаци; Поштовање правила 

понашања) 

 

 

3. АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

-Обављање активности одговарајућим 

редоследом - све има свој редослед  

-Упутство – редослед корака  (алгоритам)  

-Креирање једноставних програма у визуелном 

програмском језику  

-Анализа једноставних програма у визуелном 

програмском језику  

-Креирање једноставних програма у визуелном 

програмском језику 

-Управљање дигитагиталним уређајем 

-Управљање дигитагиталним уређајем 

 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

- протумачи симболе познатог/договореног 

значења и спроведе поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у симболима 

израженом упутству (алгоритму), провери 

ваљаност свог решења и по потреби га 

поправи (самостално или сараднички); 

5 2  7 
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– доведе у везу алгоритам и понашање 

дигиталног уређаја 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

СЈ-Слово, реч, реченица 

ЕЈ-Речи и изрази 

 М-Упоређивање;  Провера; Бројеви; Мере и 

мерење 

 ЛК-Цртање, бојење 

 

Верска настава/Грађанско васпитање ( Ја и 

други; Грађански активизам, акција 

одељења) 

 

-Ваннаставне активности: 

Играмо се и стварамо 

 

 УКУПНО  23 12 1 36 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2. 

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. 

Годишњи фонд :    108 часова  

Недељни фонд: 3 часа 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ  

ОБ

УЧ

АВ

АЊ

Е 

 

УВЕ

ЖБ

АВА

ЊЕ 

 

СВ

ЕГ

А 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II III I

V 

V V

I 

1. 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ х х х х х х х х х х НА СВИМ 

ЧАСОВИМА 
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Р.

Б

Р. 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА/МОД

УЛ 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБН

ОСТИ 

- 

КОМПЕТЕН

ЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВ

ОТНО 

УЧЕЊЕ  

- 

ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕН

ЦИЈА  

- БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

 

ФВ.1.1.1.Разуме значај  

правилног држања тела за 

здравље 

ФВ.1.1.2.Разликује правилно од 

неправилног држања тела 

ФВ.1.1.3.Остварује напредак у 

развоју моторичких 

способности у складу са 

индивидуално постављеним 

нормама 

ФВ.2.1.1.Правилно изводи 

једноставније вежбе 

обликовања, са и без реквизита 

ФВ.3.1.1.Примењује самостално 

научени комплекс јутарње 

гимнастике 

- примени једноставне 

двоставне 

општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања);  

- правилно дише током 

вежбања;                - 

разликује правилно од 

неправилног држања 

тела;   

- успостави правилно 

држање тела; 

 

 

2. 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

1. Ходање и трчање 

2. Скакања и прескакања 

3. Бацања и хватања 

4. Пузања, вишења, упори и 

пењања 

5. Вежбе на тлу 

6. Вежбе равнотеже 

7. Вежбе са реквизитима 

8. Плес и ритмика 

9. Полигони 

 

4 

3 

1 

1 

 

3 

 

 

2 

4 

1 

2 

 

 

2 

3 

1 

 

 

5 

2 

2 

 

 

 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

6 

1 

 

 

 

3 

 

7 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

5 

 

 

1 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

5 

2 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

 

 

 

3 

 

 

5 

9 

5 

4 

5 

6 

4 

6 

- 

 

10 

10 

8 

6 

7 

5 

6 

8 

4 

 

15 

19 

13 

10 

12 

11 

10 

14 

4 

 

3. 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

1. Култура вежбања и играња 

2. Здравствена култура 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

НА СВИМ 

ЧАСОВИМА 

УКУПНО 12 15 12 12 11 6 13 9 12 6 44 64 108 
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2. МОТОРИЧ

КЕ  

ВЕШТИНЕ 

- 

КОМПЕТЕН

ЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВ

ОТНО 

УЧЕЊЕ  

- ВЕШТИНА 

КОМУНИК

АЦИЈЕ   

- 

РЕШАВАЊ

Е 

ПРОБЛЕМА   

- 

ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕН

ЦИЈА  

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ   

ФВ.1.2.1.Унапређује моторичке 

способности 

ФВ.1.2.2.Усклађује своје 

кретање са кретањем пара 

ФВ.1.2.3.Познаје правила 

елементарних и штафетних 

игара 

ФВ.1.2.4.Прави разлику по 

карактеристикама 

елементарних и штафетних 

игара 

ФВ.2.2.1.Вешто изводи 

разноврсне форме природних 

облика кретања 

ФВ.2.2.2.Изводи гимнастичке 

покрете предвиђене за други 

разред 

ФВ.2.2.3.Поседује позитивно 

искуство успешности кроз 

овладавање правила 

елементарних и штафетних 

игара 

ФВ.3.2.1.Спретно учествује у 

елементарним и штафетним 

играма 

ФВ.3.2.2.Покретом изражава 

своје емоције и искуства, 

покрет усклађује са музиком 

ФВ.3.2.3.Вешто изводи 

сложеније форме природних 

облика кретања 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

- комбинује и користи 

усвојене моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

 - изведе кретања, вежбе 

и кратке саставе уз 

музичку пратњу; 

- изведе дечји и народни 

плес; 
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3. ФИЗИЧКА И  

ЗДРАВСТВЕ

НА  

КУЛТУРА 

- ВЕШТИНА 

КОМУНИКА

ЦИЈЕ   

- ВЕШТИНА 

ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТС

КОМ 

ДРУШТВУ  

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕН

ЦИЈА 

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

- БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

   

ФВ.1.3.1.Познаје основна начела 

безбедности у сали, на игралишту 

и учионици 

ФВ.1.3.2.Уочава своје моторичке и 

друге способности и особине и 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

ФВ.2.3.1.Познаје неспортско 

понашање 

ФВ.2.3.2.Упознаје и прихвата себе 

и друге кроз игру 

ФВ.2.3.3.Примењује здравствено-

хигијенске мере  

ФВ.3.3.1.Упознаје и прихвата своје 

способности, особине и 

ограничења значајна за учешће у 

игри 

ФВ.3.3.1.Позитивно вреднује 

успешне потезе и уложени труд 

свих учесника у игри, уз 

подстицање свих учесника у игри  

 

 

- 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; 

- поштује правила игре; 

- навија и бодри учеснике у 

игри на начин који никога 

не вређа; 

- прихвати  победу и пораз 

као саставни део игре и 

такмичења; 

- уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања; 

- уочава  улогу делова тела  

у вежбању; 

- уочи промене у расту код 

себе и други; 

– препозна сопствено 

болесно стање и не вежба 

када је болестан; 

- 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; 
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СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ  -  ИГРАОНИЦА - РАДИОНИЦА 2. 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ТЕМЕ ЗА 

РАДИОНИЦЕ 

БРОЈ 

ЧАСО

ВА 

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 

1.Компетенција за 

целоживотно учење                                 

2.Комуникација                                  

5.Решавање проблема            

6.Сарадња                                         

7.Одговорно учешће 

у демократском 

друштву  

8.Одговоран однос 

према здрављу                                      

9.Одговоран однос 

према околини                                        

10.Естетичка 

компетенција     

11.Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

- 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 

-Израда 

новогодишњих и 

божићних украса од 

различитих 

материјала  (2)                             

- Израда 

новогодишњих и 

божићних украса 

оригами техником 

(2)           - Израда 

ртодимензионалних 

8 



325 

 

одељењу 

-подстиче 

слободно 

ликовно 

изражавање 

коришћењем 

различитих 

материјала и 

техника; 

-очува зсвоје 

дравље 

 

 

честитки (3)                          

-  Новогодишњи 

вашар 

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. КАРНЕВАЛ -Израда маски и 

костима (2)                         

- Карневал  маски и 

костима 

3 

 

Кључни појмови садржаја: базична кретања, вежбање, игра, здравље, васпитање. 
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Назив предмета:                 ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                           36 

Разред:                                                                  други 

  

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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        I – УВОД 

1. Ми смо Црква – 

уводни час 

• упознавање ученика са 

садржајима и начином 

рада 

• мотивисање ученика за 

похађање часова верске 

наставе 

  

 Когнитивни аспект: 

• моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 2. разреда основне 

школе; 

• моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

 

Афективни аспект: 

•желети да активно 

учествује на часовима 

верске наставе 

  

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 • теоријска настава (35 часова) 



328 

 

        II – МОЈЕ 

МЕСТО У ЦРКВИ 

  

2. Крштењем 

постајемо чланови 

Цркве 

3. Црква – заједница 

4. Храм – место 

окупљања заједнице 

5. Литургија – догађај 

Цркве 

6.Заједница радости 

  

  

  

  

  

• омогућити ученицима 

разумевање Крштења као 

уласка у Божју породицу 

• омогућити ученицима да 

разликују појмове: Црква, 

храм, Литургија 

• указати ученицима да је 

учешће у Литургији 

засновано на слободи 

  

Когнитивни аспект: 

• знати да се Крштењем 

постаје члан Цркве 

• знати да је Црква 

заједница потпуно 

другачија од свих 

• знати да је Црква 

заједница са Богом 

• разликовати значења 

појмова Црква (заједница) и 

храм (место на којем се 

сабирамо) 

• на елементарном нивоу 

моћи да опише зашто се 

подижу храмови 

• моћи да уочи да је 

Литургија догађај Цркве 

• знати да у Литургији 

учесвује само онај ко је 

крштен и ко то жели  

 

Афективни аспект: 

• желети да посети храм и 

боље упозна основна 

обележја православних 

храмова 

•  практична настава (1 час) 

  

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у литургијском 

сабрању; 

 

Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

  

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне почетни 

увид у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

•  Реализација програма требало би да 

се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а мање 

на сазнајно и информативно. 

•  Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и 

наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води рачуна 

и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 
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            III – 

ЛИТУРГИЈСКЕ  

СЛУЖБЕ 

7. Народ Божји, 

различите службе 

8. Литургијске службе: 

Епископ, свештеник и 

ђакон 

9. Многе службе, једна 

Црква 

10. Епископ – слика 

Христова на 

Литургији 

11. Ко су монаси? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV – ЖИВОТ У 

ЦРКВИ – ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

12. Пресвета 

Богородица – мајка 

Христова 

13.Божић – Христос се 

роди! 

14. Богојављење – 

• ученицима пружити 

основно знање о 

литургијским службама 

• омогућити ученицима да 

уоче да Црква не може да 

постоји без свих служби 

• омогућити ученицима да 

уоче да свако у Цркви 

има своју службу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ученицима пружити 

основно знање о великим 

празницима Цркве 

• указати ученицима да се 

празници прослављају 

литургијски – на 

заједничкој молитви 

• ученицима пружити 

основно знање о 

важности личности 

Когнитивни аспект: 

• препознати и именовати 

основне службе које постоје 

на Литургији 

• знати да свако у Цркви 

има своју службу 

• уочити међусобну 

повезаност служби у Цркви 

• уочити од коликог је 

значаја за неку заједницу 

окупљање свих њених 

чланова 

• уочити да је и он сам 

важан и посебан у животу 

Цркве 

• моћи да објасни службу 

Епископа у Цркви 

• моћи да увиди сличност 

службе Епископа са 

првосвештеником Христом 

• уочити да Eпископ 

предводи молитву Цркве 

• моћи да објасни ко су 

монаси и шта су манастири 

Афективни аспект: 

 • ученик ће бити 

подстакнут да размишља о 

својој служби у Цркви 

 

 

Когнитивни аспект: 

• уочити разлог нaшег 

великог поштовања према 

Богородици 

• знати да је Богородица 

много волела Бога и желела 

да му служи и да много 

воли нас 

•  уочити да Богородицу 

сматрамо светијом од свих 

способностима и мотивацији 

ученика. 

• У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 

ученичких активности у наставном 

процесу. 

• Настава је успешно реализована ако 

је ученик спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа његовог 

живота. 

 

 

 

 

  

Евалуација наставе 

 Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити 

надва начина: 

• процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића; 

•  провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова 

 Оцењивање 

 Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

•  усмено испитивање; 

•  писмено испитивање; 

•  посматрање понашања ученика; 
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Христос је Син Божји 

15. Свети Сава и Свети 

Симеон 

 

Пресвете Богородице светих 

•  знaти молитву 

Богородице Дјево 

•  усвојити текст и мелодију 

песме „Витлејеме славни 

граде“ 

• знати да се приликом 

Крштења Христовог, Бог 

открива као Света Тројица 

• знати да је Свети Сава 

наш први Архиепископ 

• знати ко је подигао 

манастир Хиландар 

 Афективни аспект: 

•  пожелети да радо учестује 

у прослављању празника 

•  пожелети да (кроз песму, 

молитву, цртеж), искаже 

своју љубав и поштовање 

према Богородици 

 

Оквирни број часова по темама  

Увод – 1 

Моје место у Цркви – 6 

Литургијске службе – 6 

Живот у Цркви – лепота празника – 6 

Трпеза Господња – 5 

Света Литургија – прослава 

Васкрсења – 5 

Икона – прозор у вечност - 5 

Евалуација – 1+1 
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V – ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

16. Литургија наш дар 

Богу 

17. Литургијски 

предмети 

18. Причешће - храна 

за живот вечни 

19. Слава у мојој 

породици 

 

•  пружити ученицима 

неопходно знање да у 

Литургији свет 

приносимо Богу 

• омогућити ученицима 

основ за разумевање да се 

кроз Причешће остварује 

наша заједница са Богом 

• ученицима пружити 

основно знање о 

предметима који се 

користе на Литургији 

• упознати ученике са 

основним елементима 

славе и њеном везом са 

Литургијом 

 

  Когнитивни аспект: 

•моћи да увиди и каже 

зашто приносимо дарове 

природе Богу 

• уочити да су дарови које 

приносимо Богу, свет у 

малом 

•моћи на елементарном 

нивоу да препозна и 

именује литургијске 

предмете 

• уочити да је заједничка 

трпеза израз љубави 

• знати да је Литургија 

заједничка трпеза око које 

се окупљају чланови Цркве 

•моћи да уочи разлику 

између Светог Причешћа и 

друге хране 

• уочити сличности 

елемената Литургије и 

славе 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити 

жеља да учествује у 

Литургији 
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 VI – СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

20. Христос је са нама 

у Литургији 

21. Причешће у мом 

животу 

22. Празнујемо 

Васкрсење Христово 

23. Христово 

Васкрсење – наше 

васкрсење 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  • пружити ученицима 

основ за разумевање 

Литургије као догађаја 

остварeња наше заједнице 

са Богом 

• побољшати знање о 

догађајима везаним за 

Васкрсење Христово  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Когнитивни аспект: 

• препознати значај 

празновања Васкрса 

• проширити своја знања о 

Христовом Васкрсењу 

• уочити да је Христово 

Васкрсење изузетан догађај 

у који је укључена читава 

природа 

• знати да је Христос увек 

са нама 

Афективни аспект: 

• исказати свој доживљај 

Христовог Васкрсења кроз 

самостални креативни израз 
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VII ИКОНА - ПРОЗОР 

У ВЕЧНОСТ 

24.Православни храм 

25. Икона - прозор у 

Царство Божје 

26. Буди и ти 

иконописац 

27. Царство Божје у 

светима 

  

  

  

  

•  омогућити ученицима 

да упознају који су 

основни делови храма 

• приближити ученицима 

појам Царства Божјег 

•  указати на иконе као на 

посебну пројаву Царства 

Небеског 

• приближити ученицима 

појам светих 

Когнитивни аспект: 

• знати да наброји основне 

делове храма 

• уочити да је унутрашњост 

храмова уређена за 

служење Литургије 

• знати да објасни ко су 

светитељи 

• испричати ко су и шта су 

све чинили светитељи које 

славимо 

• уочити да постоје 

светитељи и у данашње 

време 

• сазнати о неким 

светитељима новијег доба  

Афективни аспект: 

•  бити подстакнут на 

поштовање и правилан 

однос према храму и 

иконама 

• бити подстакнут да воли 

природу и друге људе 

• бити подстакнут да у свим 

људима види пријатеље 

Божиј 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  2. 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ТЕМЕ ЗА 

РАДИОНИЦЕ 

БР 

1. ЉУДСКА 

ПРАВА 

Ја и други у 

различитим 

групама 

– 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 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 спрем- 

ност да тражи помоћ; 

1.Компетенција за 

целоживотно учење 

2.Комуникација           

5.Решавање проблема 

6.Сарадња 

7.Одговорно учешће у 

демократском 

друштву  

1.Ко смо ми – 

сличности и 

разлике? 

2.Групе којима 

припадамо 

(породица, 

одељење, школа, 

спортски клуб, 

музичка школа...). 

3.Од чега зависи 

функционисање и 

напредак групе: 

комуникација, 

сарадња, узајамно 

подржавање, 

блискост. 

Понашања 

појединаца која 

ојачавају или 

ометају односе у 

групи. 

4.Изражавање 

сопствених осећања 

5.Осећања других, 

како их 

препознајемо и 

уважавамо. 

6.Веза осећања са 

мислима и 

понашањима. 

13 
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 7.Моје потребе и 

потребе других 

8.Осећања, потребе, 

вредности и начин 

њиховог 

остваривања. Веза 

са правима. 

9.Конвенција о 

дечјим правима 

10.Различити смо, 

али су нам права 

иста 

11.Људска права 

важе свуда и за 

сваког. 

12.Нисам 

посматрач, реагујем 

на ситуације 

кршења права деце 

у одељењу и школи. 

13.Знам како и коме 

да се обратим за 

помоћ. 

2. 
ДЕМОКРА

ТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као 

заједница 

– се договара и одлучује 

у доношењу правила 

групе и да се понаша у 

складу са њима; 

– 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 

1.Компетенција за 

целоживотно учење 

2.Комуникација           

5.Решавање проблема 

6.Сарадња 

7.Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 10.Естетичка 

компетенција 

11.Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

14.Вредности 

школе као заједнице 

– равноправност, 

одговорност, 

солидарност, брига 

за друге, 

толерантност, 

праведност, 

поштење. 

15.Правила у школи 

и њихова функција 

16.Одговорности 

ученика и одраслих 

за функционисање 

школе као 

заједнице. 

17.Како радим сам, 

11 
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са уважавањем; 

– даје и прихвата 

предлоге водећи рачуна 

о интересу свих страна 

у сукобу; 

 

а како у групи? 

18.Шта у школи 

радимо заједно? 

19.У чему смо 

добри? У чему 

бисмо могли бити 

бољи? 

20.Како 

комуницирамо у 

групи? Насилна и 

ненасилна 

комуникација. 

21.Узроци сукоба и 

шта са њима.  

22. Сукоб из угла 

оног другог. 

23.Посредовање у 

сукобу. 

24.Конструктивно 

решавање сукоба. 

 

3. 
ПРОЦЕСИ 

У 

САВРЕМЕН

ОМ СВЕТУ 

Школа као 

безбедно 

место 

– 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 

поступа при коришћењу 

мобилног телефона и 

1.Компетенција за 

целоживотно учење 

2.Комуникација           

3.Рад с подацима и 

информацијама 

4.Дигитална 

компетенција   

5.Решавање проблема 

6.Сарадња 

7.Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 10.Естетичка 

компетенција 

11.Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

25.Ученици имају 

право на заштиту и 

безбедност. 

Правилник школе о 

безбедности 

ученика. 

26.Безбедност 

ученика у школи и 

школском 

дворишту, на путу 

између куће и 

школе, ван школе – 

на излету и на 

настави у природи. 

27.Безбедност 

ученика је 

одговорност свих – 

запослених у 

4 
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интернета; 

– сарађује и преузима 

различите улоге на основу 

договора у групи; 

– износи мишљење, 

образлаже идеје, даје 

предлоге који могу 

унапре- дити безбедност 

ученика у школи; 

 

школи, ученика, 

родитеља, 

институција ван 

школе. 

28.Безбедно и 

небезбедно 

понашање на 

интернету. 

Одговорна употреба 

мобилног телефона 

4. 
ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗА

М 

Школа као 

безбедно 

место за све 

– учествује у изради плана 

једноставне акције; 

– са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 

– доприноси промоцији 

акције; 

на једноставан начин 

вреднује изведену акцију. 

1.Компетенција за 

целоживотно учење 

2.Комуникација           

4.Дигитална 

компетенција 

5.Решавање проблема 

6.Сарадња 

7.Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 10.Естетичка 

компетенција 

11.Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

29.Како учинити 

школу безбедним 

местом за све – 

планирање и 

извођење 

једноставне акције. 

30.Кораци у 

планирању и 

извођењу акције 

31.Избор 

теме/проблема/aкти

вности којом ћемо 

се бавити 

32.Одређивање 

циља и израда 

плана акције – 

подела улога, 

договор о роковима, 

начину реализације. 

33.Извођење и 

документовање 

акције – видео-

снимци 

фотографије, 

текстови и сл. 

34.Промоција 

акције на нивоу 

школе – 

приказивање 

другим одељењима, 

8 
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родитељима и сл., 

прављење постера 

или паноа, 

објављивање 

прилога у школском 

лист 

35.Презентовање 

акције родитељима. 

36.Вредновање 

акције – чиме смо 

задовољни, шта је 

могло бити боље. 

УКУПНО 36 

 

 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 2 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА – 1 час 

 

ТЕМЕ ЗА ЧОС АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ ЧОС-а 

 

1.Конституисање одељенске заједнице (избор 

председника, секретара, благајника...) 

2.А у школи хоћемо лепо да се понашамо - 

Упознаваљње ученика са Кућним редом школе 

3. Особине које нас красе 

4. Јесен стиже 

5. Дечја недеља-припремне активности 

6. 4.10. светски дан заштите животиња 

7. Култура и обичаји других народа 

8. Родна равноправност 

9.  Наш гост је... ( учествовање  родитеља  у  

професионалном  развоју  ученика) 

● 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 
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10. Вук Караџић 

11. Буквар лепог понашања – поштовање правила 

игре 

12. Обележавање Дана борбе  против насиља над 

женама и  децом  25.11 

13. Помоћ у прилагођавању школском животу 

ученика поноваца, новопридошлих ученика, 

ученика са проблемима у понашању и учењу 

14.  Кодекс  лепог  понашања- уређујемо ученички 

простор 

15. Нова година и Божић- спремамо се да 

прослављамо 

16. Нај – поступак (Ученик полугодишта) 

17 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

18. Игра  слушања  и  неслушања - вештина 

комуникације 

19. Свети Сава- обележавамо школску славу 

20. Бринемо о здрављу зуба 

21. Значајни датуми 

22. Посетили смо позориште, изложбу  

23. Облици и врсте подршке у учењу ученика 

24. Осми март – израда честитки 

25. Васкрс- у сусрет празнику 

26. Дан пролећа 

27. Осуда непристојних речи 

28. Хигијена је пола здравља-7.4 дан здравља 

29. Љубав према члановима породице 

30. Саобраћајни бонтон бициклиста  

31. 22.4. Дан планете земље  

32. Излет – активности везане за излет 

33. Ко има друга, има све – другарство и како се 

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 толеранцијемеђу 

ученицима 

● Учествовање у активностима које 

школа организује ( културна и 

спортска дешавања, секције, 

хуманитарне акције...) 
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дружимо 

34. Играмо се у природи 

35. Светски дан заштите животне средине-5.6. 

36. Шта смо постигли у току ове године 

 

 

Српски језик и књижевност 

Литература: 

„Мудрица“, збирка задатака из српског језика са контролним вежбама; Ивана Јухас, 

Јасмина Игњатовић, ЕДУКА 

Часопис за 2. разред „Јежурко 2“  

Математика : 

„Мудрица“, збирка задатака из математике са контролним вежбама; Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић, ЕДУКА 

Часопис за 2. разред „Јежурко 2“  

Свет око нас:  

„Мудрица“, збирка задатака за свет око нас са контролним вежбама; Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић, ЕДУКА 

Часопис за 2. разред „Јежурко 2“  

Тематске  целине у часопису „Јежурко“ су представљене као сталне рубрике. Садржаји 

тематских целина у складу су са Планом и програмом наставе и учења за основну школу. 

Часопис је прилагођен узрасту и психофизичким способностима ученика основне школе. 

Садржаји у часопису стварају услове и подстицаје којима свако дете развија своје 

способности и особине личности, проширује лична искуства,изграђује сазнања о 

себи,другим људима и свету око себе.Остварени су услови који нпредстављају основу за 

стицање нових облика учења,сазнања и понашања. 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 3. РАЗРЕД 

школску 2022/23. годину 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 3. 

Циљ учења 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 
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неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ ОБР

АД

А 

УТВ

РЂИ

ВА

ЊЕ 

СВ

ЕГ

А 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1

. 

КЊИЖЕВНОСТ 4 6 9 9 7 5 9 14 8 9 47 33 80 

2

. 

ЈЕЗИК 14 11 7 9 5 2 6 1 2 3 18 42 60 

3

. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 4 5 2 4 2 1 8 6 6 2 5 35 40 

УКУПНО 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 70 110 180 
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Р. 

БР. 

  

  

ОБЛАСТ / ТЕМА 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема 

КЊИЖЕВНОСТ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне 

родове на основу формалних 

одлика поезије, прозе и драме; 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 

врсте (бајку и басну); 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај 

и ликове (који су носиоци радње) 

у књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место 

дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту. 

  

Средњи ниво 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 

епске песме; 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 

форме (кратке народне 

умотворине – пословице, 

загонетке, брзалице); 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и 

строфу у лирској песми; 

1СЈ.2.5.4. одређује 

карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке 

ликова; и односе међу ликовима у 

књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 

догађајима (нпр. одређује 

редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту); 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање 

од описивања и дијалога; 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 

употребу језика у 

књижевноуметничком тексту. 

По 

завршетку 

разреда 

ученик ће 

бити у 

стању да: 

-       чита са 

разумевање

м различите 

текстове; 

-       опише 

свој 

доживљај 

прочитаних 

књижевних 

дела; 

-       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 
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Напредни ниво 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст; 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-

последичне везе међу догађајима 

у тексту; 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се на 

текст. 

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 
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епске песме; 

-       уочи 

поређење у 

књижевном 

делу и 

разуме 

његову 

улогу; 

-       

разликује 

опис од 

приповедањ

а у 

књижевном 

делу; 

-       покаже 

примере 

дијалога у 

песми, 

причи и 

драмском 

тексту; 

-       уочи 

хумор у 

књижевном 

делу. 
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2. ЈЕЗИК Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема 

ГРАМАТИКА 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи 

(именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе); 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке 

категорије променљивих речи 

(род и број заједничких именица); 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне). 

  

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 

(именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе); 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 

речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и 

градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне 

бројеве); 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и 

број личних заменица у 

номинативу; 

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке 

категорије глагола (лице, број и 

род) и уме да пребаци глаголе из 

једног глаголског времена у 

друго; 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица 

по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне); 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице 

различите по комуникативној 

функцији и облику. 

  

Напредни ниво 

 По 

завршетку 

разреда 

ученик ће 

бити у 

стању да: 

-       

разликује 

врсте (и 

подврсте) 

речи у 

типичним 

случајевима

; 

-       одреди 

основне 

граматичке 

категорије 

именица, 

придева и 

глагола; 

примењује 

основна 

правописна 

правила. 
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1СЈ.3.4.1. именује врсте и 

подврсте речи (властите и 

заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; 

личне заменице; основне и редне 

бројеве; глаголе). 

  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију; 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији (у кући, школи и 

сл.). 

  

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију; 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и 

фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима (у 

уџбеницима, књигама из лектире 

и сл.) и правилно их употребљава. 

  

Напредни ниво 

1СЈ.3.4.4. одређује значења 

непознатих речи и 

фразеологизама на основу 

ситуације и текста/контекста у 

којем су употребљени. 
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3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, 

одговоран однос према 

околини, решавање 

проблема 

ГОВОРНА КУЛТУРА 

Oсновни ниво 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела 

вођења разговора: уме да започне 

разговор, учествује у њему и 

оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике; 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 

обраћања; 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха, без тзв. 

„певушења” или „скандирања”; 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча 

изабрани наративни или краћи 

информативни текст на основу 

претходне израде плана текста и 

издвајања значајних делова или 

занимљивих детаља; 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим 

речима) да описује и да прича на 

задату тему: држи се теме, јасно 

структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део 

казивања), добро распоређујући 

основну информацију и додатне 

информације; 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин 

да почне и заврши своје причање; 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да 

образложи неку своју идеју; 

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју 

тврдњу или став. 

  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима 

ћирилице; 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским 

знаком; 

1СЈ.1.3.4. употребљава велико 

слово приликом писања личних 

имена, назива места 

(једночланих), назива школе; 

 1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама једноставне 

структуре; 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 

По 

завршетку 

разреда 

ученик ће 

бити у 

стању да: 

-  чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/ст

иха; 

-       

изражајно 

рецитује 

песму и 

чита прозни 

текст; 

-       изводи 

драмске 

текстове; 

-       јасно и 

разговетно 

изговори 

обавештајну

, упитну и 

заповедну 

реченицу, 

поштујући 

одговарајућ

у 

интонацију 

и логички 

акценат, 

паузе, 

брзину и 

темпо; 

-   споји 

више 

реченица у 

краћу и 

дужу 

целину; 

- 

препричава, 

прича и 

описује и на 

сажет и на 

опширан 

начин; 
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 Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3. РАЗРЕД 

 

Циљ наставе и учења енглеског језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: комуникација и сарадња, дигитална компетенција, рад 

са подацима и информацијама, компетенција за учење, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

 

Кључни појмови: школски прибор, играчке, делови тела, занимања, парк, чланови 

породице, одећа, просторије у кући, храна, описивање физичког изгледа, геометријски 

облици, дивље животиње, намештај, бројеви од 11 до 20, глаголи кретања, на плажи. 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

ИСХОДИ 

По 

завршеној 

теми/обла

сти 

ученици 

ће бити у 

стању да у 

усменој и 

писменој 

комуника

цији: 

Број 

часова   

по теми 

Број 

часова 

за 

обраду  

Остали 

типови 

Часова 

Међупредметне 

компетенције 

1. Уводни час-план и 

програм 

Понављање градива   

 

Исходи из 

претходне 

године. 

1 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

2. UNIT 1 - WHAT’S 

THIS? 

 

- разумеју 

једноставн

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 
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e описe 

предмета; 

- опишу 

предмете 

користећи 

једноставн

а језичка 

средства; 

- разумеју 

и реагују 

на 

једноставн

е налоге; 

- 

формулиш

у 

једноставн

е налоге; 

- разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

e исказе о 

метеороло

шком 

времену; 

- разумеју 

сличности 

и разлике 

између 

живота и 

рада у 

школама у 

ВБ и код 

нас. 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

3. UNIT 2  - 

PLAYTIME 

- поставе 

и одговоре 

на 

једноставн

а питања 

личне 

природе;  

- саопште 

информац

ије о себи 

и другима 

користећи 

једноставн

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 
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а језичка 

средства; 

- разумеју 

једноставн

e описe 

предмета; 

- опишу 

предмете 

користећи 

једноставн

а језичка 

средства; 

-разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на  

поседовањ

е и 

допадање; 

-питају и 

саопште 

чије је 

нешто, 

шта им се 

допада; 

- разумеју 

и опишу 

популарне 

игре и 

начин 

разоноде 

вршњака у 

ВБ у кући. 

 

естетичка 

компетенција. 

 

4. UNIT 3 - THIS IS MY 

NOSE 

- разумеју 

једностава

н опис 

људи;  

- опишу 

људе 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 
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- разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

е савете; 

- разумеју 

и реагују 

на 

упутства и 

налоге; 

- дају 

упутства и 

налоге; 

- разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

количину/

број 

нечега; 

- размене 

једноставн

е исказе 

приликом 

упознавањ

а и 

представљ

ања; 

- поштују 

правила 

учтиве 

комуника

ције. 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 REVIEW 1 + TEST 1 Исходи из 

претходне 

3 теме. 

2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

5. UNIT 4 - HE’S A 

HERO 

- разумеју 

једноставн

а питања 

личне 

природе и 

одговоре 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 
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на њих; 

- разумеју 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

представљ

ање 

других и 

тражење/д

авање 

информац

ија о 

њима;  

- 

формулиш

у 

једноставн

е  исказе 

којима 

представљ

ају 

чланове 

породице; 

- разумеју 

породичне 

односе у 

ВБ; 

- уоче 

сличности 

и разлике 

у 

униформа

ма 

типичним 

за 

одређена 

занимања 

у ВБ и код 

нас. 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

6. UNIT 5 - WHERE’S 

THE BALL? 

- разумеју 

једноставн

а 

обавеште

ња о 

простору 

и реагују 

на њих;  

- траже и 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  
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пруже 

кратка и 

једноставн

а 

обавеште

ња о томе 

где се 

неко или 

нешто 

налази; 

- опишу 

непосредн

и простор 

у којем се 

крећу 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- разумеју 

и изразе 

своја 

осећања 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- разумеју 

једноставн

е исказе о 

способнос

тима у 

садашњос

ти и 

реагују на 

њих; 

- 

формулиш

у 

једноставн

е исказе о  

способнос

тима у 

садашњос

ти; 

- разумеју 

и на 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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матерњем 

језику 

опишу 

популарне 

игре и 

начин 

разоноде 

вршњака у 

ВБ у 

парку. 

7. UNIT 6 - BILLY’S 

TEDDY 

- разумеју 

једноставн

е исказе 

којима се 

изражава 

припадањ

е / 

неприпада

ње и 

реагује на 

њих; 

- 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе 

припадањ

е / 

неприпада

ње; 

- разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

тражење и 

давање 

дозвола; 

- разумеју, 

формулиш

у и реагују 

на 

једноставн

е налоге; 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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- 

упоређују 

и уочавају 

сличности 

и разлике 

у 

именовањ

у сродства 

у ВБ и код 

нас ширем 

смислу. 

 REVIEW 2 + TEST 2 Исходи из 

претходне 

3 теме. 

2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

8. CHRISTMAS - разумеју 

једноставн

о исказане  

честитке и 

одговарају 

на њих; 

- упуте 

једноставн

е 

честитке; 

- уоче 

сличности 

и разлике 

у начину 

прославе 

Божића у 

ВБ и код 

нас, певају 

Божићне 

песме и 

играју 

традицион

алне 

Божићне 

игре 

1 0 1 Комуникација, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

9. UNIT 7 - ARE 

THESE HIS 

TROUSERS? 

- разумеју 

једноставн

е исказе 

којима се 

изражава 

припадањ

е / 

неприпада

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 
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ње и 

реагује на 

њих; 

-траже и 

дају 

једноставн

е исказе 

којима се 

изражава 

припадањ

е; 

- разумеју 

једноставн

е исказе за 

изражава

ње 

допадања/

недопада

ња и 

реагује на 

њих; 

- траже 

мишљење 

и 

изражавај

у 

допадање/

недопада

ње 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- разумеју 

једностава

н  опис 

предмета; 

- опишу 

предмете 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- уоче и на 

матерњем 

језику 

опишу 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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сличности 

и разлике 

у култури 

одевања у 

ВБ и код 

нас. 

10. UNIT 8 - WHERE’S 

GRANDMA? 

- разумеју 

једноставн

а 

обавеште

ња о 

простору 

и  

оријентац

ији у 

простору 

и реагују 

на њих;  

- траже и 

пруже 

кратка и 

једноставн

а 

обавеште

ња о 

оријентац

ији у 

простору; 

- разумеју 

једносатва

н опис 

места; 

- опишу 

место и 

непосредн

и простор 

у којем се 

крећу 

користећи 

једноставн

а језичка 

средства; 

-уоче 

сличности 

и разлике 

у култури 

становања 

у ВБ и код 

нас; 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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- уоче 

сличности 

и разлике 

у 

именовањ

у 

сродства. 

11. UNIT 9 - 

LUNCHTIME 

- разумеју 

једноставн

е исказе 

којима се 

изражава 

припадањ

е/неприпа

дање, 

поседовањ

е/непоседо

вање и 

реагују на 

њих; 

- 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

којима се 

изражава 

припадањ

е/неприпа

дање, 

поседовањ

е/непоседо

вање;  

- разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

количину 

(број) 

нечега;  

- поштују 

правила 

учтиве 

комуника

ције са 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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вршњацим

а; 

- разумеју 

начин 

исхране у 

школама у 

ВБ. 

 REVIEW 3 + TEST 3 Исходи из 

претходне 

3 теме. 

2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

12. UNIT 10 - A NEW 

FRIEND 

- разумеју 

једностава

н  опис 

бића и 

предмета; 

- опишу 

жива бића 

и 

предмете 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- уоче и 

примене 

начин 

писања 

неформал

них 

писама. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

13. EASTER - разумеју 

једноставн

о исказане  

честитке и 

одговарају 

на њих; 

- упуте 

једноставн

е 

честитке; 

- уоче 

сличности 

и разлике 

у начину 

прославе 

Ускрса у 

1 0 1 Комуникација, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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ВБ и код 

нас, певају 

Ускршње 

песме и 

играју 

традицион

алне 

Ускршње 

игре.   

14. UNIT 11 - I LIKE 

MONKEYS 

- разумеју 

једноставн

е исказе за 

изражава

ње 

допадања/

недопада

ња и 

реагују на 

њих; 

- траже 

мишљење 

и 

изражавај

у 

допадање/

недопада

ње 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- разумеју 

једностава

н  опис 

живих 

бића; 

-опишу 

жива бића 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- разумеју 

и реагују 

на позив; 

- упуте 

позив на 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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заједничку 

активност; 

- разумеју 

правила 

понашања 

на јавном 

месту 

(зоолошки 

врт); 

- користе 

емотиконе

. 

15. UNIT 12 - 

DINNERTIME 

- разумеју 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

изражава

ње 

допадања/ 

недопада

ња и 

реагују на 

њих; 

- 

формулиш

у 

једноставн

е 

предлоге, 

савете и 

упозорења

; 

- разумеју 

правила 

понашање 

на јавним 

местима 

(кафић);  

- користе 

емотиконе

. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 REVIEW 4 + TEST 4 Исходи из 

претходне 

3 теме. 

2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

16. UNIT 13 - TIDY UP - разумеју 

једностава

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 
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н опис 

простора 

и 

просторни

х односа; 

- опишу 

простор и 

просторне 

односе 

једноставн

им 

језичким 

средствим

а; 

- траже и 

пруже 

кратка 

обавеште

ња о 

оријентац

ији у 

простору; 

- разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

количину/

број; 

- разумеју 

сличности 

и разлике 

у култури 

становања 

у ВБ и код 

нас. 

 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

17. UNIT 14 - ACTION 

BOY CAN RUN 

-разумеју 

и 

фромулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

способнос

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  
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ти; 

- разумеју 

једностава

н  опис 

бића; 

- опишу 

бића 

користећи 

једноставн

а језичка 

средства; 

- разумеју 

и 

формулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

изражава

ње 

хронолош

ког 

времена; 

- поштују 

правила 

учтиве 

комуника

ције са 

вршњацим

а и 

одраслима

. 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

18. UNIT 15 - LET’S  

PLAY BALL 

- разумеју 

позив на 

заједничку 

активност 

и реагују 

на њега;  

- 

формулиш

у позив на 

заједничку 

активност 

користећи 

једноставн

а језичка 

средства; 

- разумеју 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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једноставн

е савете, 

предлоге и 

упозорења 

и реагује 

на њих; 

- 

формулиш

у 

једноставн

е савете, 

предлоге и 

упозорења

; 

- разумеју 

и 

фромулиш

у 

једноставн

е исказе 

који се 

односе на 

изражава

ње 

тренутних 

радњи; 

-  разумеју 

и опишу 

начин 

забаве у 

слободно 

време 

(плажа, 

пикник и 

сл.). 

                            Укупно 72 30 42  

 

МАТЕМАТИКА 3. 

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. 
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ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ О

Б

Р

А

Д

А 

У

Т

В

Р

Ђ

И

В

А

Њ

Е 

С

В

Е

Г

А IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1. Понављање градива 

другог разреда 

6                     6 6 

2. Бројеви до хиљаду 

(први део) 

16 22 18 9             26 39 65 

3. Геометријa (први део): 

праве и углови 

      10             4 6 10 

4. Бројеви до хиљаду 

(други део) 

      3 14 8 23 4     21 31 52 

5. Мерење и мере               14     5 9 14 



367 

 

6. Геометријa (други део): 

геометријске фигуре 

              3 16   8 11 19 

7. Бројеви до хиљаду 

(трећи део): разломци 

                  6 2 4 6 

8. Утврђивање градива 

трећег разреда 

                  8   8 8 

УКУПН

О 

 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14    180  

 

 

Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А/МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. Понављање 

градива другог 

разреда 

− Решавање проблема 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Комуникација 
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2. Бројеви до 

хиљаду 

(први део) 

− Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.1.1; 

1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 

1.4.4. 

Средњи: 2.1.1; 

2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 

2.1.5. 

Напредни: 3.1.1; 

3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 

3.1.5. 

  

Ученик зна да: 

-     прочита, запише 

и упореди бројеве 

прве хиљаде и 

прикаже их на 

бројевној правој 

-     одреди десетице 

и стотине 

најближе датом 

броју 

-     изврши рачунске 

операције 

сабирања и 

одузимања, 

писмено и усмено 

(до 1000) 

-     процени вредност 

израза са једном 

рачунском 

операцијом 

-     израчуна 

вредност 

бројевног израза 

са највише три 

рачунске 

операције 

-     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 и речима 

опише правило за 

настајање 

бројевног низа 

-  чита и користи 

податке 

представљене 

табеларно или 

графички 

(стубичасти 



369 

 

дијаграм и 

сликовни 

дијаграм) 

-     прочита број 

записан римским 

цифрама и 

напише дати број 

римским цифрама 

(до 1000) 
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3. Геометријa 

(први део): 

праве и углови 

− Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.2.1. 

Средњи: 2.2.1 

Напредни: / 

  

Ученик зна да: 

-     црта паралелне и 

нормалне праве, 

правоугаоник и 

квадрат 

-     именује елементе 

угла 

-     разликује врсте 

углова 

  

4. Бројеви до 

хиљаду 

(други део) 

− Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5. 

Средњи: 2.1.4, 

2.1.5. 

Напредни: 3.1.1; 

3.1.2; 3.1.3; 3.1.4. 

  

Ученик зна да: 

-     подели број 

бројем прве 

десетице, са и без 

остатка, и 

провери резултат 

-     изврши четири 

основне рачунске 

операције, 

писмено и усмено 

(до 1000) 

-     реши проблемски 

задатак користећи 

бројевни израз 

или једначину 
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5. Мерење и мере − Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.2.2; 

1.2.3; 1.2.4; 1.4.2; 

1.4.3; 1.4.4. 

Средњи: 2.2.2; 

2.4.2; 2.4.3; 2.4.4. 

Напредни: 3.4.2; 

3.4.3. 

  

Ученик зна да: 

-  резултат мерења 

дужине запише 

децималним 

бројем са једном 

децималом 

-     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) 

-  примењује 

концепт мерења у 

једноставним 

реалним 

ситуацијама 
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6. Геометријa 

(други део): 

геометријске 

фигуре 

− Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.2.1; 

1.2.2; 1.2.3; 1.2.4. 

Средњи: 2.2.2; 

2.2.4; 2.2.5. 

Напредни: 3.2.1; 

3.2.2; 3.2.4. 

  

Ученик зна да: 

-     именује елементе 

правоугаоника, 

квадрата, троугла 

и круга 

-     разликује врсте 

троуглова 

-     опише особине 

правоугаоника и 

квадрата 

-     одреди обим 

правоугаоника, 

квадрата и 

троугла, 

применом 

обрасца 

-     конструише 

троугао и круг 

-  преслика 

геометријску 

фигуру у 

квадратној или 

тачкастој мрежи 

на основу задатог 

упутства 

-     користи 

геометријски 

прибор и 

софтверске алате 

за цртање 
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7. Бројеви до 

хиљаду 

(трећи део): 

разломци 

− Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.3.1; 

1.3.2. 

Средњи: 2.3.1; 

2.3.2. 

Напредни: 3.3.1; 

3.3.2. 

  

Ученик зна да: 

-  уочи делове 

целине и запише 

разломке облика 

-  упореди разломке 

облика  са 

једнаким 

имениоцима 

  

8. Утврђивање 

градива трећег 

разреда 

  

− Решавање проблема 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Комуникација 

− Сарадња 

    

 

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 3. 

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МО

ДУЛ 

МЕСЕЦ ОБРА

ДА 

УТВРЂИВ

АЊЕ 

СВЕГ

А 

IX X XI XI I II III IV V VI 
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I 

1. ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

МОГА КРАЈА 

9 6 - - - - - - - - 10 3 + 2 15 

2. УСЛОВИ ЗА 

ЖИВОТ У МОМ 

КРАЈУ 

- 2 8 8 - - - - - - 13 4+1 18 

3. ОРИЈЕНТАЦИЈ

А У ПРОСТОРУ 

И ВРЕМЕНУ 

- - - 1 5 3 7 - - - 11 4+1 16 

4. КРЕТАЊЕ - - - - - - 3 8 1 - 8 3+1 12 

5. МАТЕРИЈАЛИ - - - - - - - - 6 5 6 3+2 11 

УКУПНО 9 8 8 9 5 3 10 8 7 5 48 24 72 

 

 

Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МО

ДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 
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1.   

  

  

  

  

  

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО МОГА 

КРАЈА 

·  комуникативна 

компетенција, 

·  компетенција за 

учење, 

·  дигитална 

компетенција, 

·  компетенција за 

сарадњу, 

·  за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

·  естетичка 

компетенција 

  

1ПД.1.6.1 , 

1ПД.1.6.2, 

1ПД.2.6.1, 

1ПД.2.6.2, 

1ПД.2.6.3, 

1ПД.1.5.1, 

1ПД.1.5.2, 

1ПД.1.5.3, 

1ПД.2.1.1. 

 1ПД.2.5.1, 

1ПД.2.5.2, 

1ПД.2.5.3. 

1ПД.3.1.1, 

1ПД.3.5.1, 

1ПД.3.5.2. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

−     идентификује 

облике рељефа 

у свом крају; 

−     идентификује 

облике рељефа 

и површинских 

вода 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 живе; 

−  представи 

резултате 

истраживања; 

−     повеже врсте 

и значај 

саобраћаја у 

свом крају са 

потребама 

људи; 

−     примени 

правила 

безбедног 

понашања у 

саобраћају; 
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−  повеже 

резултате рада 

са уложеним 

трудом. 
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2.   

  

  

  

  

  

УСЛОВИ ЗА 

ЖИВОТ У МОМ 

КРАЈУ 

·     комуникативна 

компетенција, 

·     компетенција за 

учење, 

·     дигитална 

компетенција, 

·     компетенција за 

сарадњу, за 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

·     одговоран однос 

према околини, 

·  одговоран однос 

према здрављу 

1ПД.1.1.1, 

1ПД.1.3.1, 

1ПД.2.3.1, 

1ПД.2.3.2, 

1ПД.3.3.1, 

1ПД.1.1.2, 

1ПД.1.1.6, 

1ПД.1.2.3, 

1ПД.2.1.1, 

1ПД.2.1.3, 

1ПД.2.1.5, 

1ПД.2.1.6, 

1ПД.2.2.3, 

1ПД.3.1.1, 

1ПД.1.5.4, 

1ПД.1.5.5, 

1ПД.2.2.4. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

−  разликује 

чврсто, течно и 

гасовито стање 

воде у природи 

и свакодневном 

животу; 

−  повеже 

температурне 

промене са 

променама 

запремине и 

кретања 

ваздуха; 

−  очита вредност 

температуре 

воде, ваздуха и 

тела помоћу 

термометра; 

−  прикаже везе 

међу живим 

бићима у 

различитим 

животним 

заједницима 

помоћу ланца 

исхране; 

−  илуструје 

примерима 

одговоран и 

неодговоран 

однос човека 

према животној 

средини; 

−  примени 

поступке 

(мере) заштите 

од заразних 

болести; 

−  сарађује са 

другима у 

групи на 

заједничким 

активностима; 

−  представи 

резултате 
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истраживања; 

−     повеже 

резултате рада 

са уложеним 

трудом. 
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3. ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

·     комуникативна 

компетенција, 

·     компетенција за 

учење, 

·     дигитална 

компетенција, 

·     компетенција за 

сарадњу, 

·     за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

·     одговоран однос 

према околини, 

·     рад са подацима и 

информацијама 

  

1ПД.1.4.2, 

1ПД.1.4.3, 

1ПД.1.4.4, 

1ПД.2.4.3, 

1ПД.2.4.4, 

1ПД.2.4.5, 

1ПД.3.4.1, 

1ПД.1.6.4, 

1ПД.1.6.5, 

1ПД.1.6.6, 

1ПД.2.6.4, 

1ПД.2.6.5, 

1ПД.2.6.7. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

−  се оријентише 

у простору 

помоћу 

компаса и 

оријентира из 

природе/окруж

ења; 

−  опише пут 

којим се може 

стићи од једне 

до друге тачке 

помоћу плана 

насеља; 

−  идентификује 

географске 

објекте у свом 

крају 

користећи 

географску 

карту 

Републике 

Србије; 

−  користи 

временске 

одреднице 

(година, 

деценија, век) у 

свакодневним 

ситуацијама и 

приликом 

описивања 

догађаја из 

прошлости 

−  прикупи и 

представи 

податке о 

прошлости 

породице и 

краја; 

−     повеже 

резултате рада 

са уложеним 

трудом. 
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4. КРЕТАЊЕ ·     комуникативна 

компетенција, 

·     компетенција за 

учење, 

·     дигитална 

компетенција, 

·     компетенција за 

сарадњу, 

·     за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

·     одговоран однос 

према околини, 

·  одговоран однос 

према здрављу 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.2.4.1. 

1ПД.2.4.1. 

1ПД.1.5.4. 

1ПД.1.5.5. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

−  доводи у везу 

брзину падања 

тела са 

његовим 

обликом; 

−  повеже јачину 

деловања на 

тело са 

његовим 

пређеним 

растојањем; 

−  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; 

−  изведе 

једноставне 

огледе/експери

менте и повеже 

резултат са 

објашњењем/за

кључком; 

−  представи 

резултате 

истраживања 

(писано, 

усмено, помоћу 

ленте времена, 

Power Point 

презентацијом 
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и/или цртежом 

и др.); 

−     сарађује са 

другима на 

заједничким 

активностима. 
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5. МАТЕРИЈАЛИ ·     компетенција за 

учење,  

·     дигитална 

компетенција, 

·     естетичка 

компетенција, 

·     рад са подацима и 

информацијама, 

·   одговоран однос 

према околини 

1ПД.1.3.4, 

1ПД.1.3.5, 

1ПД.1.3.6, 

1ПД.2.3.3, 

1ПД.2.3.4, 

1ПД.2.3.5, 

1ПД.2.3.6, 

1ПД.3.3.2. 

  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

−  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/експери

менте и повеже 

резултат са 

објашњењем/за

кључком; 

−  повеже 

резултате рада 

са уложеним 

трудом; 

−     представи 

резултате 

истраживања. 
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Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и 

простору, 

прошлост краја, кретање, материјали. 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3. 

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. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

МЕСЕЦ ОБРА

ДА 

УТВРЂИВ

АЊЕ 

СВЕГ

А 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1. Зналци 

музикалци 

2 - - - - - - - - - - 2 2 

2. Ухвати ритам 3 4 2 - - - - - - - 8 1 9 

3. Музикалне 

степенице 

- - 2 5 3 2 - - - - 11 1 12 

4. На крилима 

песме 

- - - - - - 4 3 1 - 7 1 8 

5. Србијо, наша 

најлепша 

песмо 

- - - - - - - - 3 1 3 1 4 
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6. Музички 

бонтон 

- - - - - - - - - 1 1 - 1 

УКУПНО 5 4 4 5 3 2 4 3 4 2 30 6 36 

 

 

Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУ

ЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. Зналци музикалци Естетичка; 

Сарадња; 

Дигитална 

компетенција; 

Компетенције за 

учење; Рад са 

подацима и 

информацијама; 

Решавање 

проблема; 

- -       опише своја осећања у 

вези са слушањем музике; 

-       примењује правилан 

начин држања тела и 

дисања при певању; 

-       изговара бројалице у 

ритму, уз покрет; 

-       пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

-       наведе особине тона; 

-       свира по слуху ритмичку 

и мелодијску пратњу своје 

омиљене песме; 

-       осмисли једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст; 

-       поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-       самостално или уз помоћ 

одраслих, користи 

предности 

дигитализације; 

-       коментарише своје и туђе 
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извођење музике 

2. Ухвати ритам Естетичка; 

Дигитална 

компетенција; 

Сарадња; 

Комуникација; 

Компетенције за 

учење; Рад са 

подацима и 

информацијама; 

Решавање 

проблема; 

Одговорно учешће 

у друштву; 

Одговоран однос 

према здрављу; 

Одговоран однос 

према околини; 

- -       опише своја осећања у 

вези са слушањем музике; 

-       изговара бројалице у 

ритму, уз покрет; 

-       пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

карактера; 

-       наведе особине тона и 

основне музичке 

изражајне елементе; 

-       комуницира са другима 

кроз извођење музичких 

игара; 

-       примењује правилан 

начин држања тела и 

дисања при певању; 

-       изговара текст песме у 

ритму, уз покрет; 

-       препозна музичку тему 

или карактеристични 

мотив који се понавља у 

слушаном делу; 

-       поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-       осмисли једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст 

-       коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

-       повезује карактер дела са 

избором инструмента и 

музичким изражајним 
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елементим; 

-       развој активног слушања 

и ритмичке меморије уз 

помоћ музичке приче. 

3. Музикалне 

степенице 

Естетичка; 

Сарадња; 

Дигитална 

компетенција; Рад 

са подацима и 

информацијама; 

Компетенције за 

учење; Рад са 

подацима и 

информацијама; 

Решавање 

проблема; 

- -       опише своја осећања у 

вези са слушањем музике; 

-       примењује правилан 

начин држања тела и 

дисања при певању; 

-       пева по слуху песме 

различитог карактера и 

расположења; 

-       поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-       коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

-       наведе особине тона и 

основне музичке 

изражајне елементе; 

-       повезује почетне тонове 

песаме – модела са 

тонском висином; 

-       свира по слуху и из 

нотног текста ритмичку и 

мелодијску пратњу; 

-       самостално или уз помоћ 

одраслих, користи 

предности 

дигитализације; 

-       комуницира са другима 
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кроз извођење 

традиционалних и 

музичких игара; 

-       осмисли музички одговор 

на музичко питање. 
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4. На крилима песме Естетичка; 

 Сарадња; 

Комуникација;  

Дигитална 

компетенција; 

Компетенције за 

учење; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Решавање 

проблема; 

Одговоран однос 

према здрављу; 

Одговорно учешће 

у друштву. 

- -       опише своја осећања у 

вези са слушањем музике; 

-       примењује правилан 

начин држања тела и 

дисања при певању; 

-       пева по слуху песме 

различитог карактера и 

расположења; 

-       поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-       коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

-       осмисли и изведе 

једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу; 

-       самостално или уз помоћ 

одраслих, користи 

предности 

дигитализације; 

-       учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама. 

-       комуницира са другима 

кроз извођење музичких 

игара; 

-       препозна музичку тему 

или карактеристични 

мотив који се понавља у 

слушаном делу; 

-       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. 
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5. Србијо, наша 

најлепша песмо 

Естетичка; 

Сарадња; 

Компетенције за 

учење; Решавање 

проблема. 

  -       опише своја осећања у 

вези са слушањем музике; 

-       примењује правилан 

начин држања тела и 

дисања при певању; 

-       пева по слуху песме 

различитог карактера и 

расположења; 

-       поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-       коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

-       комуницира са другима 

кроз извођење 

традиционалних игара уз 

покрет; 

-       повезује почетне тонове 

једноставних наменских 

песама са тонском 

висином; 

-       свира из нотног текста 

мелодијску пратњу; 

6. Музички бонтон Естетичка; 

 Сарадња; 

Дигитална 

компетенција; 

Компетенције за 

учење; 

Комуникација; 

Одговорно учешће 

у друштву; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

  -       поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-       изабере одговарајући 

музички садржај (од 

понуђених) према 

литерарном садржају; 

-       самостално или уз помоћ 

одраслих, користи 

предности 

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

нотно писмо.  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 3. 

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. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МО

ДУЛ 

МЕСЕЦ ОБРА

ДА 

УТВРЂИВ

АЊЕ 

СВЕГ

А 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1. МАТЕРИЈАЛИ 8 8 8 4             21 7 28 

2. КОМПОЗИЦИЈА       6 6 4 8       16 6 24 

3. СПОРАЗУМЕВА

ЊЕ 

              8 4   4 8 12 

4. ПРОСТОР                 4 4 6 2 8 

УКУПНО 8 8 8 10 6 4 8 8 8 4   32 72 

 

 

Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 
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1. МАТЕРИЈАЛИ сарадња, компетенција за 

учење, комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

  –       поштује 

инструкције за 

припремање, 

коришћење, 

одржавање и 

одлагање 

материјала и 

прибора; 

–       повеже 

уметничко 

занимање и 

уметнички занат 

са одговарајућим 

продуктом; 

–        

 преобли

кује, самостално 

или у сарадњи са 

другима, 

амбалажу и 

предмете за 

рециклажу 

мењајући им 

употребну 

функцију; 
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2. КОМПОЗИЦИЈА сарадња, компетенција за 

учење, комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама 

  –       укаже на 

сличностии 

разлике које 

опажа у 

уметничким 

делима и 

традицији 

различитих 

народа; 

–       изрази 

одабране 

садржаје изразом 

лица, положајем 

тела, покретима 

или кретањем; 

3. СПОРАЗУМЕВАЊЕ сарадња, компетенција за 

учење, комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигитална, одговорно 

учешће у демократском 

друштву 

  –       изрази 

своје доживљаје, 

емоције, 

имагинацију и 

запажања  

одабраним 

материјалом, 

прибором и 

техникама; 

–       користи 

одабране податке 

и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

–      

 протума

чи једноставне 

визуелне 

информације и 

поруке из 

свакодневног 

живота; 
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4. ПРОСТОР сарадња, компетенција за 

учење, комуникација, 

естетичка, решавање 

проблема, рад са 

подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском друштву 

  

  –      

 распоред

и облике, боје, 

линије и/или 

текстуре 

креирајући 

оригиналне 

композиције; 

–      

 разговар

а са вршњацима 

о доживљају 

простора, 

дизајна, 

уметничких и 

ученичких 

радова, 

уважавајући 

различитости; 

–      

 учествуј

е 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. 

 

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

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 3. 

 

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. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ МЕСЕЦ О

Б

Р

А

Д

А 

УТВ

РЂ

ИВ

АЊ

Е 

СВ

ЕГ

А 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V V

I 

1

. 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

  

х х х х х х х х х х НА СВИМ 

ЧАСОВИМА 

  

Батерија  тестова за 

праћење 

физичког развоја и 

моторичких 

способности 

                2 4   6 6 

2

. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

  

                          

1. Атлетика 7 3 3   3   1 7 6   11 19 30 

2. Спортска 

гимнастика 

2   4 5 3 3 7 3 1   14 14 28 

3. Основе 

тимских, 

спортских и 

елементарних 

игара 

5 6 2 2 3   3     3 9 15 24 
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4. Плес и ритмика   3 1 6   2 1 2   1 8 8 16 

5. Полигони   1   1     1     1   4 4 

3

. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

1. Култура вежбања и 

играња 

2. Здравствена култура 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

НА СВИМ 

ЧАСОВИМА 

УКУПНО 14 13 10 14 9 5 13 12 9 9 42 66 108 

 

 

 

Р.БР

. 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 
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1. ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

- КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

- БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

  

ФВ.1.1.1.Унапређује 

моторичке 

способности 

ФВ.1.1.2.Правилно 

изводи једноставније 

вежбе обликовања, са 

и без реквизита 

ФВ.1.1.3.Разуме 

значај  правилног 

држања тела за 

здравље 

ФВ.2.1.1.Примењује 

самостално научени 

комплекс јутарње 

гимнастике 

ФВ.3.1.1.Правилно 

изводи најмање један 

комплекс вежби 

обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове тела 

- примени једноставне 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања);                                               

- прати промене у  тежини и 

висини  код себе и других; 

мај 

- коригује сопствено 

држања тела на основу 

савета наставника;   

- правилно држи тело; 
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2. МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

- КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

- ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ  

- РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА  

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ  

ФВ.1.2.1.Правилно 

трчи варијантама 

технике трчања на 

кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултат 

ФВ.1.2.2.Зна 

правилно да скаче 

удаљ згрчном 

варијантом технике и 

мери дужину скока 

ФВ.1.2.3.Зна 

правилно да скаче 

увис варијантом 

технике маказице 

ФВ.1.2.4.Правилно 

изводи вежбе на тлу 

ФВ.1.2.5.Правилно 

изводи вежбе на 

греди и шведској 

клупи 

ФВ.1.2.6.Познаје 

правила спортских 

елементарних  игара 

ФВ.2.2.1.Правилно 

изводи прескоке 

ФВ.2.2.2.Правилно 

изводи вежбе на 

вратилу 

ФВ.2.2.3.Игра Мини - 

рукомет, “Футсал”- 

мали фудбал и 

“Између четири 

ватре”, примењујући 

основну технику, 

неопходна правила и 

сарађује са члановима 

екипе изражавајући 

сопствену личност уз 

поштовање других 

ФВ.2.2.4.Правилно 

изводи основне 

- правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања;         

- комбинује усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу;  

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- правилно подиже, носи и 

спушта терет; 

 - изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу;  

- изведе дечји и народни 

плес; 

- правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 
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ритмичке вежбе са 

лоптом и вијачом 

ФВ.2.2.5.Правилно 

изводи плес и 

народно кола 

предвиђена  за трећи 

разред 

ФВ.3.2.1.Игра Мини - 

рукомет, “Футсал”- 

мали фудбали 

“Између четири 

ватре”, примењујући 

виши ниво технике, 

већи број правила, 

једноставније 

тактичке комбинације 

и уз висок степен 

сарадње са члановима 

екипе изражава 

сопствену личност уз 

поштовање других 
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3. ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

- ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ  

- ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

- БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

  

ФВ.1.3.1.Зна основне 

појмове везане за 

физичко вежбање 

ФВ.1.3.2.Познаје 

основна начела 

безбедности у сали, 

на игралишту и 

учионици 

ФВ.1.3.3.Примењује 

здравствено-

хигијенске мере 

ФВ.2.3.1.Зна основна 

правила Мини - 

рукомета, “Футсала” 

и “Између четири 

ватре” 

ФВ.2.3.2.Позитивно 

вреднује успешне 

потезе и уложени 

труд свих учесника у 

игри, уз подстицање 

свих учесника у игри 

 ФВ.3.3.1.Зна утицај 

физичког вежбања 

  

  

- користи терминологију 

вежбања; 

- поштује правила 

понашања на  

вежбалиштима;  

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи 

према објектима, справама 

и реквизитима; 

- примени правила игре; 

- навија и бодри учеснике у 

игри на начин који 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; 

- препозна здравствено 

стање када не треба да 

вежба; 

- примењује здравствено -  

хигијенске мере пре, у току 

и након вежбања и у 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 
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вежбања; 

- вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању; 
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Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и 

игра. 

 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ  3 

ЦИЉ:Циљ наставе и учења 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. 

ОБЛАСТ/ТЕМА /МОДУЛ МЕСЕЦ 

О

Б

Р

А

Д

А 

У

Т

В

Р

Ђ

И

В

А

Њ

Е 

С

В

Е

Г

А 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1

. 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

4 4 5 4 1 2 - - - - 9 11 20 

2

. 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

- - - - - 1 4 - - -    3 2 5 

3

. 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

- - - - - - 1 3 4 3 4 7 11 

УКУПНО 4 4 5 4 1 3 5 3 4 3 16 20 36 
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Ред.бр. 

ТЕМА/ ОБЛАСТ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ* 

ИСХОДИ 

ТИП ЧАСА 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ОСТА

ЛО 

УКУПНО 
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1. ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

-Наша дигитална дружина 

-Куцање текста 

-Куцање текста 

-Виртуелна тастатура 

-Изабери па обриши-селектовање 

текста 

-Чување и отварање сачуване 

текстуалне датотеке 

-Сетимо се уметничких радионица 

-Обрада слике 

-Обрада слике 

-Маштај и стварај 

-Брзо и лако до информација 

-Прегледачи и претраживачи 

-Погоди шта сам;Тајна шифра 

-Претраживање интернета-кључне 

речи 

-Претраживање интернета-кључне 

речи 

-Резултати претраге;Провери 

информације које нађеш на интернету 

-Резултати претраге;Провери 

информације које нађеш на интернету 

-Коришћење туђих дигиталних 

материјала 

-Паметни дигитални урећаји 

-Постер“Мој паметни сат није 

паметан,али је користан“;Сада знаш 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

- 

–       унесе текст (речи и реченице) 

помоћу физичке и/или виртуелне 

тастатуре у програму за обраду текста; 

–       селектује и измени (обрише, 

дода) текст; 

–    именује, сачува и поново 

отвори текстуалну датотеку; 

–    допише текст на слику 

коришћењем едитора за текст у 

програму за обраду слике; 

–    именује, сачува и поново 

отвори графичку датотеку; 

–    објасни својим речима сврху 

9 11 / 20 
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2. БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

 НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

  

-Пази шта делиш на 

интернету;Дигитални углед 

-Прати ПЕГИ ознаке;Видео игре 

-Стоп дигиталном насиљу 

-Важно је имати план 

-Дигитална комуникација 

  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

–    објасни шта је дигитални углед 

и како се он изграђује; 

–    одабира дигиталне садржаје на 

основу PEGI ознаке у складу са својим 

узрастом (самостално или сараднички); 

–    препозна дигитално насиље и 

реагује на одговарајући начин; 

–    направи лични план 

коришћења дигиталних уређаја уз 

помоћ наставника; 

–    означи начин комуникације 

путем интернета који највише одговара 

контексту у коме се комуникација 

дешава; 

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Решавање проблема 

      Ученик проналази/осмишљава 

могућа решења проблемске ситуације. 

      Ученик упоређује различита могућа 

решења проблемске ситуације сходно 

релевантним критеријумима, објашњава 

шта су предности и слабе стране 

различитих решења. 

      Ученик припрема примену 

изабраног решења, прати његову 

примену усклађујући се са новим 

сазнањима које стиче током примене 

датог решења и успева да реши 

проблемску ситуацију. 

353 2   555 
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3. АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

  

-Бајка о Пепељуги и алгоритам 

-Нови изазови за мале програмере 

-Вредни фармер 

-Пронађи грешку 

-Одлучи уз помоћ алгоритма 

-Помози Леу да одлучи;Николин 

победнички алгоритам 

-Одлучивање и блоковско 

програмирање 

-Одлучивање и блоковско 

програмирање уз аритметичке 

операторе за рачунске операције(+,-,* и 

/) 

-Ја волим микробит-Микробит 

математичари 

-Микробит свезналићи 

-Сада знаш;Микробит журка за крај 

  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

  

–    решава алгоритамски 

једноставан проблем у визуелном 

програмском језику чије решавање 

може да захтева понављање 

(програмски циклус); 

–       утврди шта је резултат 

извршавања датог једноставног 

алгоритма/програма који садржи 

понављање; 

–       уочи и исправи грешку у 

једноставном алгоритму/програму који 

садржи понављање; 

–       решава алгоритамски једноставан 

проблем у визуелном програмском 

језику чије решавање може да захтева 

гранање; 

–       наведе неке од оператора 

поређења (мање, веће и једнако) и у 

конкретном примеру предвиди резултат 

444 7   1111 
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  УКУПНО   1616 20   3636 

Кључни појмови садржаја: уређивање текста, обрада слике, претраживање интернета, 

дигитални материјали, понашање у дигиталном окружењу, алгоритам, програмирање у 

визуелном програмском језику. 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ – ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 3. 

ЦИЉ слободне наставне активности Чувари природе је да ученике упозна са 

законитостима природе и узрочно – последичним везама у животној средини, 

посматрањем природе и односа у њој, доносиће закључке и судове о узајамној 

повезаности живе и неживе природе. Извођењем експеримената, анализом, теренским, 

групним, тимским и самосталним радом, млада личност ће стицати свест и навику да води 

здрав живот у очуваном окружењу.  

 

РЕД. 

БРОЈ 
ТЕМА 

 

 

ИСХОДИ                                        

по завршетку 

области/теме/разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

КОРЕЛАЦИЈА 

( ПРЕДМЕТ И 

ТЕМА) 

1. 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

- буду усмерени и 

заинтересовани за сазнања 

из области екологије и 

заштите животне средине                                                                              

- да својим понашањем и 

деловањем штите животну 

средину                                                    

- да стичу свест и навику 

да воде здрав живот у 

свом окружењу                                                          

- изводе експерименте, 

посматрају, анализирају и 

логички повезују појаве у 

природи                                                                           

- схвате односе и 

законитости у природи                

- се логички и критички 

односе према деловању 

човека на природу                               

-ученици путем                     

експеримената и 

методом практичних 

радова упознају своје 

природно окружење и 

усвајају нове односе у 

свом природном  

окружењу                                                

- принцип 

очигледности 

- у овом делу акценат 

ће бити на техникама 

учења, 

оспособљавању 

ученика за самостално 

учење , истраживање, 

деловање(прављење 

бележака, издвајање 

кључних речи) и 

ПД - Мој крај – 

природа, човек, 

друштво 

Пројектна 

настава  

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК - Материјали 
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- да разумеју повезаност 

живе и неживе природе и 

њихов значај за здрав 

живот                                         

- схвате позитиван утицај 

природе на здравље и 

времена проводеног у 

природи , парковима, 

шуми, на ливади                                        

- разумеју важност чистог 

ваздуха за околину у којој 

живимо и његов директан 

утицај на здравље човека                                                                       

- уоче последице 

штетности загађене воде 

на целокупан живот 

човека                                            

- проналазе решења како 

да делују на свест својих 

вршњака, али и људи из 

окружења конкретним 

примерима у свом 

понашању и 

организованим акцијама                                            

- да увиди штетност буке 

на здравље човека  - 

разуме важност очувања 

угрожених животиљских 

и биљних врста                                  

- предложи занимљиве 

акције за очување природе                                                                         

- да разуме повезаност 

биљног и животињског 

света                                                

- да користи биљке у 

различите лековите сврхе                                                                     

-подстиче сарадњу и 

договарања, развија 

способности прихватања и 

придржавања  унапред 

договорених правила 

истраживање.кроз 

радионице на теме :  

1.Повезивање 

основних елемената 

животне средине и 

њихов значај                               

2.Какав ваздух 

удишемо?            3. 

Каква нам је вода?                       

4. Вода у природи                              

5. Какве су воде у 

твом крају?        6. 

Значај земљишта                               

7. Кишне глисте                                 

8. Проучавам природу                          

9. Како се заштити у 

природи   10. Животна 

средина – шта сам 

научио? 

2. 

 

 

 

 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

- тематским приступ и 

интерактивне методе  

кроз радионице:                                

11. Загађивање воде                            

12. Како загађивачи 

воде доспеју у нашу 

исхрану?                              

13. Загађивање 

ваздуха                      

14. Загађивање 

земљишта              15. 

Бука                                          

16. Посматрање и 

истраживање извора 

загађења животне 

средине 17. Извештај 

резултата 

истраживања по 

групама 

ПД - Мој крај – 

природа, човек, 

друштво 

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК – Материјали 

МК - 

Стваралаштво 

3.  -истраживачки метод                                                             

-Основне појмове о 

ПД - Мој крај – 

природа, човек, 
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ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

-развија другарске односе 

и међусобног поштовање 

-развија одговорност и 

толеранцију и прихватање 

различитости 

-подстиче и даље развија 

самопоуздање  

-развија сарадничке 

односе у групи и целом 

одељењу 

-подстиче слободно 

ликовно изражавање 

коришћењем различитих 

материјала и техника; 

-очува своје дравље                                                  

-препозна негативне 

појаве у човековом односу 

према животној средини                                 

- да уочи узрочно-

последичне веза у 

животној средини 

извођењем једноставног 

огледа                                                                      

- да чува и уређујепростор 

у коме живи и учи 

стицањем навика 

одговорног понашања 

према животињама и 

биљкама из животног 

окружења                                                                         

- буде самосталан у тиму 

 

 

           

заштити  животне 

средине ученици ће 

усвојити кроз 

амбијентално 

извођења наставе. 

-Прављење плаката је 

задатак којим ће 

ученици изразити 

сопствена еколошка 

уверења о 

неопходности заштите 

животне средине.                                                  

-сакупљање 

различитих   

текстовних материјала 

из часописа, новина, 

са интернета.. реко 

радионица: 

18. Активно 

упознавање и заштита 

животне средине               

19. Угрожене биљке и 

животиње и њихова 

заштита                          

20. Важни датуми из 

области животне 

средине                           

21. Бринем о својој 

исхрани          22. 

Желим чисту природу            

23. Чување и уређење 

животног и радног 

простора                             

24. Право на здраву 

животну средину 

 

друштво 

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК – 

Материјали, 

Композиција, 

Споразумевање 

ГВ – Грађански 

активизам 

4. ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ И 

ПРОМЕНЕ У 

ЖИВОТНОЈ 

-ученици ће 

истраживати биљни и 

животињски свет 

једног копненог 

ПД - Мој крај – 

природа, човек, 

друштво 
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СРЕДИНИ станишта, начин 

живота и ланац 

исхране кроз сезонске 

појаве и промене кроз 

радионице. 

25. Сезонске промене 

на биљкама и 

животињама                                    

26. Од цвета до плода                       

27. Скупљање биљака 

за хербаријум, 

сушење биљака           

28. Правимо слике од 

семенки  29. Садимо 

нове биљке              30. 

Ко је коме храна?                      

31. Живот на ливади                         

32. Веза између 

биљака и животиња, 

станишта и начина 

живота                                           

33. Живот у шуми                          

34. Лековито биље                        

35. Правим 

миришљаве кесице  

36. Шта зна чувар 

природе?(Квиз) 

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК - Материјали 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ  -  ИГРАОНИЦА - РАДИОНИЦА 3. 

 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ ТЕМА ИСХОДИ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ТЕМЕ ЗА 

РАДИОНИЦЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 
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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 

1.Компетенција за 

целоживотно учење       

  

2.Комуникација            

 3.Решавање 

прооблема      

  

4.Сарадња         

  

5.Одговорно учешће 

у демократском 

друштву  

  

6.Одговоран однос 

према здрављу                          

7.Одговоран однос 

према околини                        

8.Естетичка 

компетенција     

  

9.Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

- 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. НОВОГОДИШЊЕ 

ЧАРИ 

-Израда 

новогодишњих и 

божићних украса 

од различитих 

материјала  (2)                             

- Израда 

новогодишњих и 

божићних украса 

оригами техником 

(2)           - Израда 

ртодимензионалних 

честитки (3)                          

-  Новогодишњи 

вашар 

8 
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3. НАШИМ 

МАЈКАМА,БАКАМА, 

СЕСТРАМА...ЊИМА 

ЗА ЉУБАВ 

различитих 

материјала и 

техника; 

-очува зсвоје 

дравље 

-Честитка за 8. март    

- Цвет за маму                    

- Накит за моју 

маму и баку  (2)                              

- Украсна кутија                  

- Изложба радова 

6 

4. ПРОЛЕЋНО БУЂЕЊЕ -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. МАСКЕМБАЛ -Израда маски и 

костима (2)                         

- Карневал  маски и 

костима 

3 

 

 

Назив предмета:                    ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                           36 

Разред:                                                           трећи 
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ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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          I-УВОД 

  

1. Свет је створен за 

тебе, чувај га! – 

уводни час 

• Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

• Мотивисање ученика за 

похађање верске наставе 

  

 Когнитивни аспект: 

• моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 3. разреда основне школе; 

• моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

разреду школовања. 

  

Афективни аспект: 

 • ученик ће бити мотивисан да 

активно учествује на часовима 

верске наставе 

  

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о 

вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство 

Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве. 

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по темама, 

начином остваривања 

програма рада, као и са 

начином вредновања 

њиховог рада. 

  

 

 

 

 

 

Врсте наставе 

  

Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

•теоријска настава (34 

часа) 

• практична настава 

(2часа) 

  

Место реализације 

II – БОГ СТВАРА 

СВЕТ И ЧОВЕКА 

2. Свето Писмо нам 

сведочи о настанку 

света 

3. Света некада 

уопште није било (1. 

и 2. дан стварања) 

4. Све је биље 

створено и Сунцем 

 • Пружити ученицима 

основна знања о учењу 

Цркве о стварању света;  

• Омогућити ученицима 

да разумеју да Бог ствара 

природу и човека, јер 

жели да их воли и да 

буде са њима заједно; 

• Пружити ученицима 

могућност да разумеју да 

је човек у природној вези 

 Когнитивни аспект: 

• препознати неке елементе 

библијске повести о стварању 

света; 

• моћи да препозна и именује 

иконе на којима су 

представљени дани стварања 

света, на основу библијске 

повести;  

• моћи да увиди да је свет скуп 
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 V – ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

16. Наши дарови 

благодарности (опис 

н.ј. - твар у 

Литургији) 

17. Литургија - 

преображај света 

18. Литургија – 

молитва за спасење 

човека и света 

19. Васкресење 

Лазарево 

20. Васкрсење 

Христово 

  

• Ученицима пружити 

основ за разумевање да 

хлеб и вино – наши 

дарови -представљају 

свет у малом; 

• Ученицима пружити 

основ за разумевање 

разлога приношења Богу 

хлеба и вина на 

Литургији; 

• Пружити основ за 

разумевање да се на 

Литургији молимо за 

спасење целога света; 

• Омогућити ученицима 

да увиде да се на 

Литургији остварује 

спасење човека и света; 

• Ученицима пружити 

основ за разумевање да 

нас Христос толико воли 

да је дао свој живот за 

нас и да је васкрсао да 

победи смрт за нас. 

  

Когнитивни аспект: 

• препознати да је Литургија 

захвалност Богу; 

• уочити да се захвалност Богу 

показује кроз наше дарове; 

• уочити да наши дарови хлеб и 

вино представљају свет у 

малом; 

• увидити везу Литургије и 

спасења човека и света; 

• проширити своја знања о 

празнику Васкрсења; 

• увидити шта за створену 

прируду значи Христово 

Васкрсење; 

• усвојити текст и мелодију 

песме „Људи ликујте“ 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да учествује 

на Литургији како би показао 

Богу да жели да буде у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да у себи 

развија осећај захвалности 

према Богу и својим 

ближњима. 

наставе 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

• Практична настава се 

реализује у цркви – 

учешћем у литургијском 

сабрању 

 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе 

• Уводне часове требало 

би осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, 

али и тако да наставник 

стекне почетни увид у то 

каквим предзнањима и 

ставовима из подручја 

Православног катихизиса, 

група располаже. 

• Реализација програма 

требало би да се одвија у 

складу с принципима 

савремене активне 

наставе, која својом 

динамиком подстиче 

ученике на истраживачки 

и проблемски приступ 

садржајима тема. У току 

реализације стављати 

нагласак више на 

доживљајно и 

формативно, а мање на 

сазнајно и информативно. 

• Квалитет наставе се 

постиже када се наставни 

садржаји реализују у 

складу са савременим 

педагошким захтевима у 

погледу употребе 

разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

• Имаући у виду захтеве 

наставног програма и 

могућности 
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   VI – ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

21. Све чека на љубав 

човека 

22.  Чувамо дарове 

Божије љубави 

23.  Стварање света у 

православној 

иконографији 

24.  Икона света 

створеног за 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Ученицима пружити 

неопходно знање да 

разумеју да је човек 

одговоран за очување 

природе; 

• Омогућити ученицима 

да увиде на које све 

начине људи данас 

уништавају природу, тј. 

да увиде да загађење 

природе потиче од 

човека; 

• Омогућити ученицима 

да разумеју да је човек 

позван од Бога да брине 

о природи; 

• Упознати ученике са 

примерима изражавања 

љубави према природи; 

• Развијати код ученика 

скромност; 

• Установити обим и 

квалитет знања стечених 

у току школске године из 

Православног 

катихизиса. 

  

  

  

  

  

 Когнитивни аспект: 

• препознати личну 

одговорност за творевину; 

• увидити да се загађењем наше 

околине, загађује цео свет; 

• увидити да се на 

православним иконама 

стварања света и човека, 

приказује зависност природе од 

човека; 

• препознати представе које 

приказују догађаје везане за 

стварање света; 

• уочити у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 

трећег разреда основне школе. 

  

Афективни аспект: 

• бити подстакнут на очување 

природе и своје животне 

средине; 

• бити подстакнут да гледа на 

природукао на Божју 

творевину; 

• Ученици ће бити подстакнути 

да уреде школски простор 

изабраним радовима везаним за 

стварање и очување света 

  

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко 

дидактичка решења, 

наставник би требало да 

води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика. 

• У остваривању 

савремене наставе наставе 

наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном 

процесу. 

• Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати 

као простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор 

и пуноћа његовог живота. 

  

  

Евалуација наставе 

  

Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности реализације 

наставе и остварености 

задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на 

два начина: 

• процењивањем реакције 

ученика или 

прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

• провером знања које 

ученици усвајају на часу и 
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испитаивањем ставова; 

  

Оцењивање 

  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања 

ученика; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оквирни број часова по 

темама 

Увод – 1 

Бог ствара свет и човека – 

7 

Бог нас воли – 7 

Заједница Бога и света 

кроз човека– 6 

Литургија – преображени 

свет – 7 

Човек и природа - 6 

• Евалуација – 1+1 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  3. 

 

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. 

 

 

 

РЕД. 

БРОЈ 

ТЕМА 

 

 

ИСХОДИ                                            

по завршетку 

области/теме/разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

КОРЕЛАЦИЈА 

( ПРЕДМЕТ И 

ТЕМА) 

1.  

ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а сви 

равноправни 

 

− својим понашањем 

показује да прихвата 

различитост других; 

− препознаје у свом 

окружењу примере 

неједнаког  

− поступања према 

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; 

− укаже вршњацима на 

особе или групе у 

свом окружењу 

-Интерактивне 

радионице 

-Структуриране 

игровне активности 

-Дискусија 

-Играње улога 

- Радионице,  

-симулације, 

-студије случаја,  

- мини 

истраживања,  

-једноставне акције 

- употреба медија 

- Радионице треба 

да започињу причом 

која је блиска 

искуству ученика, а 

садржи неку врсту 

заплета (моралну 

СЈ-све теме 

ПД-све теме 

Пројектна 

настава 

ЛК- 

Споразумевање 
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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 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; 

− 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; 

дилему или сукоб 

потреба и/или 

вредности) као 

повод за дискусију у 

пару или у мањој 

групи, а завршава 

разменом у целој 

групи. 

 

Различитост  

Живот у заједници у 

којој би сви људи 

били исти (по полу, 

узрасту, вери, 

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 
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− испољава 

заинтересованост 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. 

 

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.  

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 
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достојанства.  

Једнако поступање 

према неједнакима 

као вид 

дискриминације.  

Етикетирање, ружни 

надимци као вид 

дискриминације 

2. ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Ја и други у локалној 

заједници 

 

− својим понашањем 

показује да прихвата 

различитост других; 

− препознаје у свом 

окружењу примере 

неједнаког  

− поступања према 

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; 

− 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 

-Интерактивне 

радионице 

-Структуриране 

игровне активности 

-Дискусија 

-Играње улога 

- Радионице,  

-симулације, 

-студије случаја,  

- мини 

истраживања,  

-једноставне акције 

- употреба медија 

- 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. 

 

СЈ-све теме 

ПД-све теме 

Пројектна 

настава 
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приказивање некога 

на приказаним 

примерима; 

− наведе неколико 

институција у свом 

окружењу које 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; 

− 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; 

− испољава 

заинтересованост 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 

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 

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. 
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промоцији и 

вредновању 

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, биљкама 

и животињама, 

споменицима 

културе, 

уметничким делима, 

потрошњи воде, 

пружање помоћи 

онима којима је то 

потребно.  

Удружење грађана  

у нашем окружењу 

некад и сад.  

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

-својим понашањем 

показује да прихвата 

-Интерактивне 

радионице 

СЈ-све теме 
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Снага узајамне помоћи 

 

различитост других; 

− препознаје у свом 

окружењу примере 

неједнаког  

− поступања према 

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; 

− 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 брину 

о потребама и 

правима грађана, 

посебно деце; 

− наведе шта би волео 

да има у својој 

-Структуриране 

игровне активности 

-Дискусија 

- Играње улога 

-Самостално 

осмишљавање 

активности 

- Радионице,  

-симулације, 

-студије случаја,  

- мини 

истраживања,                          

- једноставне акције                                 

- употреба медија 

- 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. 

 

Солидарност  

Потреба узајамне 

бриге и 

одговорности међу 

људима. Лажна 

солидарност. 

Разлика између 

саосећања, 

сажаљења и 

ПД-све теме 

ЛК – 

Споразумевање 

Пројектна 

настава 
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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; 

− 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; 

− испољава 

заинтересованост 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 

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 

појединаца и група 

у пружању помоћи 

људима, 

животињама, 

биљкама. 

Мотиви волонтера – 

веровање у снагу 

узајамне помоћи, 

човекољубље и 

хуманост. 

Волонтерске акције 

ученика/ученица 

школе у локалној 

заједници (чишћење 

јавних површина, 

сађење биљака, 

помоћ старим 

људима, 
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удомљавање 

напуштених кућних 

љубимаца).                                

Активности 

волонтера Црвеног 

крста у нашој 

локалној заједници 

4. 
ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција солидарности у 

локалној заједници 

− својим понашањем 

показује да прихвата 

различитост других; 

− препознаје у свом 

окружењу примере 

неједнаког  

− поступања према 

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; 

− 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 

-Интерактивне 

радионице 

-Структуриране 

игровне активности 

-Мини истраживања 

-Дискусија 

- Самосталан рад и 

једноставне акције 

-Самостално 

осмишљавање 

активности 

-Играње улога 

- Радионице,  

-симулације, 

-студије случаја,   

-једноставне акције 

 - употреба медија 

- 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 

СЈ-све теме 

ПД-све теме 

ЛК - 

Споразумевање 

Пројектна 

настава 
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примерима; 

− наведе неколико 

институција у свом 

окружењу које 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; 

− 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; 

− испољава 

заинтересованост 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 

групи. 

- конструктивна 

комуникација   

- продукти 

ученичких 

активности кроз 

корелацију са 

пројектном 

наставом 

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 постера 

или паноа, 

објављивање 

прилога у школском 

листу. 

Вредновање акције 

– чиме смо 
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вредновању задовољни, шта је 

могло бити боље 

 

 

Кључни појмови садржаја: равноправност, стереотипи и предрасуде, дискриминација, локална 

заједница, солидарност, волонтирање                                                                                                                                                                                                                      

 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 3. 

 

ИСХОДИ                                              

Након часова ЧОС-а ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ 

ЧОС-а 

ТЕМЕ  ЗА РАДИОНИЦЕ 

ЧОС-а 

● 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 

● 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 

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 
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поступке 

● буде толерантан/на је 

● уме да реши сукобе 

на миран начин 

● покушава да 

унапреди своје 

понашање 

● успешно решава 

проблеме 

● усваја нов начин рада 

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 

● 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...) 

 

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 
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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 



430 

 

године 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 3 

Ред. Бр. ОБЛАСТ/ ТЕМА БРОЈ 

ЧАСОВА 

1.       
Песма: „Матема, матема…” ; договор о раду 

  

2.       
Решавање проблема- средство усмерено на развој 

мишљења 

3.       
Рачунске операције и њихова примена 

4.       
Редослед рачунских операција 

5.       
Текстуални задаци(корак по корак до решења) 

6.       
Проблемски задаци 

7.       
Сложене једначине 

8.       
Пребројавање дужи, троуглова и четвороуглова 

9.       
Јединице мере за површину 

10.    
Квадрат и правоугаоник- обим 

11.    
Квадрат и правоугаоник- обим 

12.    
Логички задаци- задаци досетке 

13.    
Математичке кефалице 

14.    
Бројање и размештање фигура 
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15.    
Комбинаторни задаци 

16.    
Математички проблеми у причама 

17.    
Магични троуглови 

18.    
Магични квадрати 

19.    
Решавање задатака путем методе дужи 

20.    
Проблеми кретања(на путу) 

21.    
Необична вагања(теразије) 

22.    
Дешифровање 

23.    
Задаци мерења и пресипања 

24.    
Римске цифре и палидрвца 

25.    
Решавање задатака са ранијих школских такмичења 

26.    
Решавање задатака са ранијих општинских 

такмичења 

27.    
Решавање задатака са ранијих мислиша такмичења 

28.    
Мислиша- задаци 

29.    
Одељенско такмичење 

30.    
Припреме ученика за такмичење 

31.    
Игра: „пирамиде” 
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32.    
Математички проблеми у причама 

33.    
Сложени текстуални задаци 

34.    
Математичка укрштеница 

35.    
Математичке игре 

36.    
Математички квиз 

УКУПНО 36 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 3 

Ред. 

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 
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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 
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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 

(ТРЕЋИ ДЕО): 

РАЗЛОМЦИ 

- Разломци - Упоређивање разломака са 

једнаким имениоцима. 

  

1 

8. УТВРЂИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

ТРЕЋЕГ  

РАЗРЕДА 

-Вежбање задатака из целокупног градива 

трећег разреда 

1 

УКУПНО 18 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 3 

Ред

. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ ЗА РАД ПО ТЕМАМА БРОЈ 

ЧАСОВ

А 
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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, 

ПРАВОПИС, 

ОРТОЕПИЈА 

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

бројеви                                                                                        

- Подела речи на крају реда (граница на 

самогласник). Сугласник ј (између самогласника и-о 

и о-и)                     - 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 

6 
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(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 

 

Додатна  литература  за  3.разред   у шк. 2022/2023. години 

   -  Дигитални свет,уџбеник за 3. разред, НОВИ ЛОГОС -Марина Ињац и Јелена Батањац 

Математика  

- Мудрица 3,Едука ,радна свеска и контролни задаци,Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић 

      Српски језик 

-  Мудрица 3,Едука, радна свеска и контролни задаци,Ивана Јухас и Јасмина 

Игњатовић 

     Природа и друштво 

-  Мудрица 3,радна свеска и контролни задаци,Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић 
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- ,,Jeжурко 3 “ - часопис 

*Тематске целине у часопису “Јежурко” су представљење као сталне рубрике, у 

складу су са Планом и програмом наставе и учења за основну школу.Прилагођени су 

узрасту и психофизичким способностима ученика.Садржаји у часопису подстичу 

свако дете да развија своје способности и особине личности и проширује знања о 

себи,другим људима и свету око себе. 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 4. РАЗРЕД за школску 2022/23. годину 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК 4.разред     

ЦИЉ:  

Циљ учења 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. 

 

 

Недељни фонд : 5           Годишњи фонд часова: 180 

ОБЛАСТ/ТЕМА/ 

МОДУЛ 

МЕСЕЦ ОБРАДА ОСТАЛО 

(У, ПЗ, С, 

В, П) 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. КЊИЖЕ 

ВНОСТ 

10 11 6 6 4 5 10 12 12 4 66 14 80 

2. ЈЕЗИК 8 8 10 8 9 3 2 1 1 0 27 23 50 

3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

4 3 3 7 3 1 9 7 6 7 6 44 50 

УКУПНО 22 23 21 19 16 8 21 17 21 12 70 110 180 

Књижевност – 80 часова, Језик – 50 часова и Језичка култура 50 часова, али је важно 

напоменути да се на једном наставном часу углавном теме инплементирају, тако да често 

имамо две или чак све три наставне области на једном часу. 

Уџбеници:  

1.''Бескрајне речи'', Читанка за српски језик за четврти разред основне школе, Наташа 

Станковић Шошо, Соња Чабрић, НОВИ ЛОГОС, 2022.Београд 
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2. ''Дар речи'', Граматика за српски  језик за четврти  разред основне школе, Јелена Срдић, 

Зорана Петковић, НОВИ ЛОГОС, 2022. Београд 

3. '' Радна свеска ''уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти  разред 

основне школе,  Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић, НОВИ 

ЛОГОС, 2022.Београд 

4. ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК на образовној платформи Е-учионица    

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Примењује основна знања о српском језику и основна начела тумачења књижевних дела; 

поштује књижевнојезичку норму и користи језик као низ стваралачких могућности 

уусменој и писаној комуникацији – обликује логичан и структуриран говорени и писани 

текст; чита, тумачи, упоређује и вреднује књижевне  и неуметничке текстове  из национал 

не и светске културне баштине прикладне узрасту ученика; уме да изабере дела за читање 

према свом литерарном укусу;чува,негује и воли српски језик. 

Основни ниво 

Говори јасно поштујући књижевнојезичку норму. Пажљиво и с уважавањем слуша 

саговорника. Саставља говорени или писани текст једноставне структуре . Користи оба 

писма , дајући предност ћирилици . Разговетно и течно чита. У различите сврхе чита и 

тумачи краће једноставније  књижевне и неуметничке текстове. Образлаже свој доживљај 

књижевног текста. Проналази и вреднује основне информације у неуметничком тексту. 

Разликује књижевни од народног језика. Препознаје говор мржње као негативну појаву у 

друштву. Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, облицима речи и 

врстама реченица. Правилно уп отребљава речи из свакодневне комуникације, уџбеника и 

лектире. 

Зна ауторе књижевних дела из обавезног школског програма. Разликује усмену од 

ауторске књижевности. Уочава основне елементе тематске, композиционе и стилске 

структуре епског, лирског и драмског књижевног текста из обавезне школске лектире, 

наводећи примере. Тумачи тематске слојеве књижевног дела и свој доживљај уметничког 

дела. 

Средњи ниво 

Усмено јасно формулише своје мишљење. Стваралачки саставља логичан и структуриран 

сложенији говорни или писани текст , тумачећи основне идејне и формалне елементе 

дужeг једноставнијег књижевног и неуметничког текста . У различите сврхе чита, тумачи 

и критички промишља књижевне и неуметничке текстове. Износи јасан став о тексту који 

чита. 

Познаје основне етапе у развоју књижевног језика код Срба и разуме његов значај за 

културу и историју српског народа. Разликује гласове, облике и врсте речи и реченица 

српског језика и уме да примени одређена граматичка правила  у говору и писању. 

Правилно употребљава фонд речи у складу са основним нивоом образовања. 

Књижевни текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 
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 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о 

књижевности, научнопопуларни текстови из ових области и, по потреби, текстови из 

медија и других извора погодни за обраду градива из предмета Српски језик. 

Једноставност/сложеност текста одређује се на основу неколико основних критерујума. То 

су:садржај/тема (потребно предзнање), број нових информација, употребљена лексика, 

структура реченице,структура текста, дужина реченице и текста и сл. 

 Граматичка правила предвиђена наставним програмом. 

 

Књижевна дела из обавезног школског програма локализује у основне књижевне 

контексте. Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, 

идејне, стилске, језичке и композиционе особине. Користи основне 

књижевне термине у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Анализира 

издвојен проблем у књижевном делу и уме да аргументује своје мишљење и ставове 

на основу примарног текста. Примењује стратегије читања примерене типичним 

жанровима. Самостално одабира дела за читање из опуса књижевности за децу. 

Напредни  ниво 

У званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из језика, књижевности и 

културе. Саставља једноставнији говорени и писани аргументативни  текст. У писању рада 

на задату тему из језика , књижевности и културе користи препоручену литературу. Чита 

и критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености. 

Разликује дијалекте српског језика на основу њихових основних особина. 

Уочава гласовне промене у речима. Одређује подврсте речи и начине грађења речи. 

Анализира основне моделе реченица. Користи језик као низ могућности које му 

служе у изражавању. 

Критички чита, тумачи и вреднује књижевна дела средње сложености из обавезног и 

изборног школског програма. Самостално уочава проблеме у књижевном делу. Користи 

више гледишта у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано 

износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове. Анализира и пореди 

њихове истакнуте тематске, композиционе и стилске одлике. Користи препоручену 

секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Примењује 

стратегије читања које су усаглашене са читалачким задатком. 

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈEСпецифична предметна компетенција: 

Језик 

Основни ниво 
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Разуме шта је језик, поштује свој језик и поштује друге језике. Разликује 

појмове књижевног и народног језика . Препознаје говор мржње као негативну 

појаву у друштву. Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, 

облицима речи и реченицама. Разуме значење речи из уџбеника, лектире и 

свакодневне комуникације и уме правилно да их употреби у одговарајућем облику и 

контексту. Говори јасно и саговорника слуша пажљиво, уз уважавање . Саставља 

једноставан говорени или писани текст о доживљају књижевног дела, као и о темама из 

свакодневног живота и света маште. Користи оба писма, дајући предност ћирилици. Влада 

основним жанровима писане комуникације потребним за учешће у друштвеном животу. 

Примењује правописну норму у једноставним примерима и уме да се служи школским 

издањем Правописа. 

Средњи ниво 

Разликује основне језичке групе у Европи и одређује место српског језика у породици 

словенских језика. Познаје основне етапе у развоју књижевног језика код Срба и разуме 

његов значај за културу и историју српског народа. У говору и писању примењује 

одређена граматичка правила у вези са гласовима, облицима и врстама речи и са 

реченицама српског језика. Употребљава фонд речи у складу са основним нивоом 

образовања . Примењује правописна правила у сложенијим примерима и уме да се служи 

речницима, приручницима и енциклопедијама. Јасно формулише своје мишљење. 

Саставља логичан и структуриран сложенији говорени или писани текст , тумачећи 

основне идејне и формалне елементе једноставнијег књижевног и неуметничког текста. 

Напредни ниво 

Разликује дијалекте српског језика на основу њихових основних особина. Има шира знања 

о гласовима, врстама, подврстама и облицима речи и реченица српског језика и зна да 

примени та знања у говору и писању. Има богат речник и доживљава језик као низ 

могућности које му служе у изражавању. Говори о одабраним темама из језика, 

књижевности и културе које су предвиђене градивом,примењујући основне говорничке 

вештине. Саставља једноставнији аргументативни текст. Користи препоручену литературу 

у писању рада на задату тему из језика, књижевности и културе , имајући на уму 

читалачку публику. Доследно примењује правописну норму из сваке правописне области 

предвиђене обавезним школским програмом. 

Специфична предметна компетенција: Књижевност 

Основни ниво 

Разговетно и течно чита . У различите сврхе чита, разуме и парафразира краћи 



441 

 

једноставнији књижевни и неуметнички текст из обавезног школског програма. Уме 

укратко да опише свој доживљај књижевног дела и издвоји тражене информације у 

неуметничком тексту. Познаје ауторе књижевних дела предвиђених програмом . 

Прави разлику између усмене и ауторске књижевности. Уочава основне елементе 

тематске, композиционе и стилске структуре епског, лирског и драмског књижевног 

дела из обавезне школске лектире . Анализира издвојен проблем у краћем  једноставнијем 

књижевном тексту. Своје утиске и закључке илуструје основним примерима из 

књижевног и неуметничког текста. 

Средњи ниво 

Тумачи и критички промишља дужи једноставнији књижевни и неуметнички 

текст из обавезног школског програма . Истраживачки тумачи кључне чиниоце 

структуре књижевног дела, као и његове тематске, идејне, стилске, језичке и 

композиционе особине. Познаје основне књижевне термине и адекватно их 

примењује у тумачењу књижевних дела . Самостално анализира издвојен проблем у 

књижевном тексту и уме да аргументује своје мишљење. Познаје основне стратегије 

читања и уме да их примени у типичним читалачким ситуацијама. Заузима јасан 

став према тексту који чита. Самостално одабира дела за читање из опуса 

књижевности за децу. Испољава читалачку радозналост (нпр. радо посећује 

библиотеке) и схвата значај читања за развој сопствене опште културе и знања. 

Напредни ниво 

Доживљајно, истраживачки и критички чита, тумачи и вреднује књижевне и неуметничке 

текстове средње сложености из школског програма. Самостално уочава и анализира 

проблеме у таквим књижевним текстовима. Користи више гледишта у тумачењу 

књижевног дела. Пореди истакнуте тематске, композиционе и стилске одлике 

анализираног књижевног дела са другим делима. Аргументовано износи свој суд о тексту. 

Користи препоручену основну и секундарну литературу у тумачењу књижевних дела 

предвиђених програмом. Примењује стратегије читања које су усаглашене са читалачким 

задатком. Има развијену читалачку културу; чита ради уметничког доживљаја књижевног 

дела, знања, бо гаћења лексичког фонда, способности аргументације и исказивања 

мишљења и ставова. Уме да препоручи књижевно дело и да образложи свој избор. 
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Исказује љубав и поштовање за књижевност и вредности националне културе и културе 

других народа 

 

Ред. 

бр. 

 

 

ОБЛАСТ 

/ ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕ

ДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕ

НЦИЈЕ 

 

СТАНДАРД

И 

ПОСТИГНУ

ЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

 

1. 

 

 

К 

Њ 

И 

Ж 

Е 

В 

Н 

О 

С 

Т 

-

Комуникативн

а 

компетенција,  

-компетенција 

за учење,                    

-компетенција 

за сарадњу,               

-естетичка 

компетенција,        

-дигитална 

компетенција,       

-одговоран 

однос према 

околини,   -

решавање 

проблема. 

 

 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.5.1. 

препознаје 

књижевне 

родове на 

основу 

формалних 

одлика поезије, 

прозе и драме;  

1СЈ.1.5.2. 

препознаје 

књижевне врсте 

(бајку и басну);  

1СЈ.1.5.3. 

одређује главни 

догађај и 

ликове (који су 

носиоци радње) 

у 

књижевноуметн

ичком тексту; 

1СЈ.1.5.4. 

одређује време 

и место 

дешавања 

радње у 

књижевноуметн

ичком тексту. 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.5.1. 

разликује 

лирску од епске 

песме;  

1СЈ.2.5.2. 

одређује 

фолклорне 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

-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; 

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 

9. Бранислав 
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форме (кратке 

народне 

умотворине – 

пословице, 

загонетке, 

брзалице);  

1СЈ.2.5.3. 

препознаје 

риму, стих и 

строфу у 

лирској песми;  

1СЈ.2.5.4. 

одређује 

карактеристичн

е особине, 

осећања, изглед 

и поступке 

ликова; и 

односе међу 

ликовима у 

књижевноуметн

ичком тексту; 

1СЈ.2.5.5. 

уочава везе 

међу 

догађајима 

(нпр. одређује 

редослед 

догађаја у 

књижевноуметн

ичком тексту);  

1СЈ.2.5.6. 

разликује 

приповедање од 

описивања и 

дијалога;  

1СЈ.2.5.7. 

разуме 

фигуративну 

употребу језика 

у 

књижевноуметн

ичком тексту. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.5.1. 

тумачи 

особине, 

понашање и 

– уочи и издвоји 

основне 

елементе лирске 

песме 

(стих, строфа, 

рима и ритам); 

– тумачи идеје 

књижевног дела; 

– препозна 

ситуације 

кршења/оствари

вања права 

детета и 

стереотипе у 

књижевним 

делима; 

– уочи 

персонификациј

у и разуме њену 

улогу у 

књижевном 

делу; 

– разликује 

описивање, 

приповедање (у 

1. и 3. лицу) и 

дијалог у 

књижевном 

делу; 

– уочи основни 

тон књижевног 

текста (ведар, 

тужан, шаљив); 

– уочи 

супротстављено

ст лица у 

драмском 

тексту; 

– усвоји 

позитивне 

људске 

вредности на 

основу 

прочитаних 

књижевних дела. 

 

 

Црнчевић: Кад би 

мени дали један 

дан  

10. Владимир 

Андрић: Дај ми 

крила један круг 

11. Народна песма 

Милош у 

Латинима  

12. Народна песма 

Јетрвица 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 

10. Драган Алексић: 

Позориште на 

небу 

11. Весна Алексић: 

Детективско срце 

12. Ханс Кристијан 

Андерсен: Ружно 

Паче – читање у 
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поступке 

ликова 

позивајући се 

на текст;  

1СЈ.3.5.2. 

уочава узрочно-

последичне везе 

међу 

догађајима у 

тексту;  

1СЈ.3.5.3. 

тумачи идеје у 

књижевноуметн

ичком тексту, 

аргументује их 

позивајући се 

на текст. 

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 

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 



445 

 

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. Астрид Линдгрен: 

Пипи Дуга Чарапа 

9. Златко 

Васић: Чаробно 

путовање 

10. Урош Петровић: 

Мартинина 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,  
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– сукоб драмских лица. 

 

2. 

 

 

ЈЕЗИК  

                       

 -

Комуникативн

а 

компетенција,          

-компетенција 

за учење,                    

-компетенција 

за сарадњу,                  

-естетичка 

компетенција,            

-дигитална 

компетенција,       

-решавање 

проблема. 

 

 

ГРАМАТИКА 

 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.1. 

препознаје 

врсте речи 

(именице, 

заменице, 

придеве, 

бројеве и 

глаголе);  

1СЈ.1.4.2. 

препознаје 

граматичке 

категорије 

променљивих 

речи (род и број 

заједничких 

именица); 

1СЈ.1.4.3. 

препознаје 

врсте реченица 

по 

комуникативној 

функцији 

(обавештајне, 

упитне, 

узвичне, 

заповедне) и по 

потврдности/од

ричности 

(потврдне и 

одричне). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.1. 

одређује врсте 

речи (именице, 

заменице, 

придеве, 

бројеве и 

глаголе);  

1СЈ.2.4.2. 

препознаје 

подврсте речи 

(властите и 

заједничке 

 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

– 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; 

– поштује и 

примени 

основна 

правописна 

правила; 

– правилно пише 

сва три модела 

управног говора. 

 

 

 

-Речи које у писању и 

говору мењају облик; 

речи које не мењају 

облик (без именовања 

врста непроменљивих 

речи). 

-Реченица и реченични 

чланови (субјекат, 

предикат, објекат, 

прилошке одредбе). 

-Појам субјекта; 

различите врсте речи 

(именице и личне 

заменице) у функцији 

субјекта; изостављени 

субјекат. 

-Појам предиката 

(глаголски предикат). 

-Појам објекта (именице 

у функцији објекта). 

-Прилошке одредбе за 

време, место и начин. 

-Речи и групе речи у 

функцији субјекта, 

објекта и прилошких 

одредаба; придев уз 

именицу у служби 

атрибута у оквиру групе 

речи која има службу 

субјекта или објекта. 

-Управни говор (трећи 

модел).  

-Велико слово:  

-имена становника 

држава и насеља; називи 

улица и тргова;  

-имена из уметничких 

дела – примери из 

обрађених дела (нпр. 

Ружно Паче...);  

-устаљена и посебно 

наденута имена 

животиња;  

-називи институција, 

предузећа и установа, 

манифестација;  

-устаљена имена 
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именице; 

описне, 

присвојне и 

градивне 

придеве; личне 

заменице; 

основне и редне 

бројеве); 

1СЈ.2.4.3. 

препознаје 

лице, род и број 

личних 

заменица у 

номинативу;  

1СЈ.2.4.4. 

препознаје 

граматичке 

категорије 

глагола (лице, 

број и род) и 

уме да пребаци 

глаголе из 

једног 

глаголског 

времена у 

друго; 

1СЈ.2.4.6. 

одређује врсте 

реченица по 

комуникативној 

функцији 

(обавештајне, 

упитне, 

узвичне, 

заповедне) и по 

потврдности/од

ричности 

(потврдне и 

одричне);  

1СЈ.2.4.7. 

саставља 

реченице 

различите по 

комуникативној 

функцији и 

облику. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.4.1. 

историјских догађаја и 

личности (усклађено са 

предметом Природа и 

друштво). 

-Речца ли; скраћени 

упитни облик је ли (је л’) 

према узрочном везнику 

јер. 

-Предлог са уз заменице 

(нпр. са мном, с њом и 

сл.). 

-Писање вишечланих 

бројева. 
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именује врсте и 

подврсте речи 

(властите и 

заједничке 

именице; 

описне, 

присвојне и 

градивне 

придеве; личне 

заменице; 

основне и редне 

бројеве; 

глаголе). 

 

ЛЕКСИКОЛОГ

ИЈА  

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.4. 

препознаје 

антонимију;  

1СЈ.1.4.5. 

познаје значења 

речи и 

фразеологизама 

који се 

употребљавају 

у свакодневној 

комуникацији 

(у кући, школи 

и сл.). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.8. 

препознаје 

синонимију;  

1СЈ.2.4.9. 

познаје значења 

речи и 

фразеологизама 

који се јављају 

у школским 

текстовима (у 

уџбеницима, 

књигама из 

лектире и сл.) и 

правилно их 

употребљава. 
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Напредни ниво 

1СЈ.3.4.4. 

одређује 

значења 

непознатих 

речи и 

фразеологизама 

на основу 

ситуације и 

текста/контекст

а у којем су 

употребљени. 

 

 

 

3. 

 

Ј   К 

Е   У 

З   Л 

И   Т 

Ч   У 

К   Р 

А   А 

 

-

Комуникатив

на 

компетенција,          

-компетенција 

за учење,                   

-компетенција 

за сарадњу,                  

-естетичка 

компетенција,            

-дигитална 

компетенција,        

-одговоран 

однос према 

околини,    -

решавање 

проблема. 

 

 

ГОВОРНА 

КУЛТУРА 

Oсновни ниво 

1СЈ.0.1.1. 

познаје основна 

начела вођења 

разговора: уме 

да започне 

разговор, 

учествује у 

њему и оконча 

га; пажљиво 

слуша своје 

саговорнике;  

1СЈ.0.1.2. 

користи форме 

учтивог 

обраћања;  

1СЈ.0.1.3. казује 

текст природно, 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха, 

без тзв. 

„певушења” 

или 

„скандирања”;  

1СЈ.0.1.4. уме 

да преприча 

изабрани 

наративни или 

краћи 

информативни 

  

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

– преприча текст 

из 

различитих 

улога/перспекти

ва; 

– чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно 

рецитује песму и 

чита прозни 

текст; 

– изводи 

драмске 

текстове; 

– употреби 

основне облике 

усменог и 

писменог 

изражавања: 

препричавање, 

причање и 

описивање; 

– употреби речи 

истог облика, а 

различитог 

значења, као и 

 

-Основни облици 

усменог и писменог 

изражавања:               -

препричавање текста у 

целини и по деловима (по 

датом плану);                                 

-причање у дијалошкој 

форми (уношење 

дијалога, управног говора 

у структуру казивања); -

описивање односа међу 

предметима, бићима и 

појавама; описивање 

природе, личности, 

књижевних ликова и сл. 

-Речи истог облика, а 

различитог значења; речи 

истог значења, а 

различитог облика (на 

примерима књижевних 

текстова); устаљени 

језички изрази. 

-Разгледница, честитка, 

писмо.  

-Књижевни и други 

текстови (линеарни и 

нелинеарни) у функцији 

унапређивања језичке 

културе. 

-Говорне вежбе: 

рецитовање, изражајно 

читање, сценско 

приказивање драмског / 
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текст на основу 

претходне 

израде плана 

текста и 

издвајања 

значајних 

делова или 

занимљивих 

детаља;  

1СЈ.0.1.5. уме 

самостално 

(својим речима) 

да описује и да 

прича на задату 

тему: држи се 

теме, јасно 

структурира 

казивање 

(уводни, 

средишњи и 

завршни део 

казивања), 

добро 

распоређујући 

основну 

информацију и 

додатне 

информације;  

1СЈ.0.1.6. уме 

на занимљив 

начин да почне 

и заврши своје 

причање;  

1СЈ.0.1.7. уме у 

кратким цртама 

да образложи 

неку своју 

идеју;  

1СЈ.0.1.8. уме 

да одбрани 

своју тврдњу 

или став. 

 

ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊ

Е 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.3.1. пише 

писаним 

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. 

 

 

драматизованог текста и 

сл. 

-Правописне вежбе: 

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. 

-Лексичко-семантичке 

вежбе: одређивање 

значења устаљених 

израза; састављање речи 

на основу датог почетног 

и последњег слова; 

допуњавање низа речима 

које су повезане са датом 

речју.   

-Два школска писмена 

задатка – један у првом и 

један у другом 

полугодишту. 
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словима 

ћирилице;  

1СЈ.1.3.2. уме 

да се потпише; 

1СЈ.1.3.3. 

почиње 

реченицу 

великим 

словом, 

завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијск

им знаком;  

1СЈ.1.3.4. 

употребљава 

велико слово 

приликом 

писања личних 

имена, назива 

места 

(једночланих), 

назива школе; 

 1СЈ.1.3.5. пише 

кратким 

потпуним 

реченицама 

једноставне 

структуре;  

1СЈ.1.3.6. 

издваја наслов, 

углавном се 

држи теме;  

1СЈ.1.3.7. 

препричава 

кратак 

једноставан 

текст (до 400 

речи);  

1СЈ.1.3.8. 

користи 

скроман фонд 

речи (у односу 

на узраст); 

правилно их 

употребљава;  

1СЈ.1.3.9. пише 

кратку поруку 

(о томе куда 

иде, зашто 
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касни, и сл.);  

1СЈ.1.3.10. 

пише честитку 

(за Нову 

годину, 

рођендан), 

позивницу (за 

рођенданску 

прославу, 

забаву), 

разгледницу (са 

летовања, 

зимовања, 

екскурзије). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.3.1. зна и 

користи оба 

писма 

(ћирилицу и 

латиницу);  

1СЈ.2.3.2. 

употребљава 

велико слово 

приликом 

писања имена 

држава и места 

и њихових 

становника; 

користи 

наводнике при 

навођењу туђих 

речи; правилно 

пише присвојне 

придеве (-ов/-

ев/-ин,-ски/-

чки/-шки); 

правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, 

џ; правилно 

пише сугласник 

ј у 

интервокалској 

позицији; 

правилно пише 

речцу ли и 

речцу не; 

употребљава 

запету при 
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набрајању;  

1СЈ.2.3.3. пише 

јасним и 

потпуним 

реченицама; 

варира језички 

израз (ред речи 

у реченици, 

типове 

реченица, 

дужину 

реченице...);  

1СЈ.2.3.4. држи 

се теме; 

излагање 

организује око 

основне идеје 

текста коју 

поткрепљује 

одговарајућим 

детаљима;  

1СЈ.2.3.5. 

језички израз 

прилагођава 

комуникативној 

ситуацији 

(формалној/неф

ормалној); 

1СЈ.2.3.6. 

саставља кратак 

наративни 

текст;  

1СЈ.2.3.7. 

саставља кратак 

дескриптивни 

текст;  

1СЈ.2.3.8. 

користи фонд 

речи примерен 

узрасту; 

употребљава 

синониме (нпр. 

да избегне 

понављање);  

1СЈ.2.3.9. 

исправља свој 

текст (критички 

чита написано, 

поправља текст 
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и исправља 

грешке);  

1СЈ.2.3.10. уме 

да попуни 

једноставан 

образац са 

основним 

подацима о 

себи (име, 

презиме, име 

родитеља, 

година рођења, 

адреса, 

телефон; 

школа, разред, 

одељење);  

1СЈ.2.3.11. 

пише писмо 

(приватно) и 

уме да га 

адресира. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.3.1. пише 

јасним, 

потпуним, 

добро 

обликованим 

реченицама; 

користи 

разноврсне 

синтаксичке 

конструкције, 

укључујући и 

сложене;  

1СЈ.3.3.2. јасно 

структурира 

текст (уводни, 

средишњи и 

завршни део 

текста); добро 

распоређује 

основну 

информацију и 

додатне 

информације 

унутар текста и 

пасуса;  

1СЈ.3.3.3. 
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прилагођава 

језичко-стилски 

израз типу 

текста;  

1СЈ.3.3.4. 

саставља кратак 

експозиторни 

текст;  

1СЈ.3.3.5. 

користи богат 

фонд речи (у 

односу на 

узраст); 

1СЈ.3.3.6. 

издваја пасусе. 

 

ВЕШТИНА 

ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.2.1. влада 

основном 

техником 

читања 

ћириличког и 

латиничког 

текста;  

1СЈ.1.2.2. 

одговара на 

једноставна 

питања у вези 

са текстом, 

проналазећи 

информације 

експлицитно 

исказане у 

једној 

реченици, 

пасусу, или у 

једноставној 

табели (ко, шта, 

где, када, 

колико и сл.);  

1СЈ.1.2.3. 

препознаје да 

ли је тражена 

информација, 

која може да 
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буде исказана 

на различите 

начине 

(синонимија, 

парафраза), 

садржана у 

тексту; 

 1СЈ.1.2.4. 

познаје и 

користи 

основне делове 

текста и књиге 

(наслов, пасус, 

име аутора; 

садржај, 

речник);  

1СЈ.1.2.5. 

одређује 

основну тему 

текста;  

1СЈ.1.2.6. 

разуме 

дословно 

значење текста;  

18 1СЈ.1.2.7. 

разликује 

књижевноуметн

ички од 

информативног 

текста;  

1СЈ.1.2.8. 

процењује 

садржај текста 

на основу 

задатог 

критеријума: да 

ли мусе допада, 

да ли му је 

занимљив; да 

ли постоји 

сличност 

између ликова и 

ситуација из 

текста и особа и 

ситуација које 

су му познате; 

издваја речи 

које су му 

непознате. 
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Средњи ниво 

1СЈ.2.2.1. чита 

текст природно, 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

уме да одреди 

на ком месту у 

тексту је пауза, 

место логичког 

акцента; који 

део текста 

треба 

прочитати 

брже, а који 

спорије;  

1СЈ.2.2.2. 

изводи 

једноставне 

закључке у вези 

са текстом, 

анализирајући и 

обједињујући 

информације 

исказане у 

различитим 

деловима 

текста (у 

различитим 

реченицама, 

пасусима, 

пољима 

табеле); 

1СЈ.2.2.3. 

раздваја битне 

од небитних 

информација; 

одређује след 

догађаја у 

тексту;  

1СЈ.2.2.4. 

успоставља 

везу између 

информација 

исказаних у 

линеарном и 

нелинеарном 

тексту (нпр. 
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проналази 

део/детаљ који 

је приказан на 

илустрацији, у 

табели, или на 

дијаграму); 

1СЈ.2.2.5. 

одређује 

основни смисао 

текста и његову 

намену;  

1СЈ.2.2.6. 

препознаје 

фигуративно 

значење у 

тексту;  

1СЈ.2.2.7. 

изводи 

једноставне 

закључке на 

основу текста 

(предвиђа даљи 

ток радње, 

објашњава 

расплет, уочава 

међусобну 

повезаност 

догађаја, на 

основу 

поступака 

јунака/актера 

закључује о 

њиховим 

особинама, 

осећањима, 

намерама и сл.);  

1СЈ.2.2.8. 

износи свој став 

о садржају 

текста и 

образлаже 

зашто му се 

допада/ не 

допада, због 

чега му је 

занимљив/незан

имљив; да ли се 

слаже/не слаже 

са поступцима 
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ликова;  

1СЈ.2.2.9. 

издваја делове 

текста који су 

му нејасни; 

1СЈ.2.2.10. 

вреднује 

примереност 

илустрација 

које прате 

текст; наводи 

разлоге за избор 

одређене 

илустрације. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.2.1. 

изводи 

сложеније 

закључке на 

основу текста, 

обједињујући 

информације из 

различитих 

делова дужег 

текста;  

1СЈ.3.2.2. 

повезује и 

обједињује 

информације 

исказане 

различитим 

симболичким 

системима (нпр. 

текст, табела, 

графички 

приказ);  

1СЈ.3.2.3. 

разликује 

различитa 

гледишта 

заступљена у 

информативном 

тексту (нпр. 

мишљење 

аутора текста и 

мишљења 

учесника у 

догађају);  
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1СЈ.3.2.4. 

изводи 

сложеније 

закључке на 

основу текста и 

издваја делове 

текста који их 

поткрепљују; 

резимира 

наративни 

текст;  

1СЈ.3.2.5. 

представља 

текст у 

одговарајућој 

нелинеарној 

форми (уноси 

податке из 

текста у дату 

табелу или 

дијаграм);  

1СЈ.3.2.6. 

процењује 

сврху 

информативног 

текста у односу 

на предвиђену 

намену (нпр. 

који од два 

текста боље 

описује дату 

слику, да ли је 

упутство за 

(познату) игру 

потпуно и сл.);  

1СЈ.3.2.7. 

објашњава и 

вреднује 

догађаје и 

поступке 

ликова у тексту 

(нпр. 

објашњава 

зашто је лик 

поступио на 

одређен начин, 

или вреднује 

крај приче у 

односу на своја 
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предвиђања 

током читања 

текста, или 

износи свој став 

о догађајима из 

текста). 

 

Кључни појмови : књижевност, језик, језичка култура. 

 ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 4. РАЗРЕД 

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; 

шаљиву народну 

песму, басну и 

причу о 

животињама, 

приповетку, роман 

за децу и драмски 

текст; 

- Препознавање 

ситуације 

кршења/остваривања 

права детета и 

стереотипе у 

књижевним делима: 

- Уочавање 

персонификације и 

разуме њене улоге у 

књижевном делу: 

- Описивање, 

приповедање (у 1. и 

3. лицу) и дијалог у 

књижевном делу; 

-  Усвоји позитивне 

људске вредности на 

основу прочитаних 

књижевних дела. 

- Одређивање теме, 

7 
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редоследа догађаја, 

време и место 

дешавања у 

прочитаном тексту: 

Уочавање основни 

тон књижевног 

текста (ведар, тужан, 

шаљив); 

 

2. ЈЕЗИК -Управни говор 

(трећи модел) 

-Реченица и 

реченични чланови 

(субјекат, 

предикат,објекат, 

прилошке одредбе) 

- Употреба великог 

слова (називи улица 

и тргова, имена 

уметничких дела, 

посебно наденута 

имена животиња, 

називи институција, 

предузећа и 

установа, 

манифестација, 

устаљена имена 

историјских догађаја 

и личности... 

- Писање 

вишечланих бројева 

- Речца ли; скраћени 

упитни облик је ли 

(је л’) према 

узрочном везнику 

јер, предлог са уз 

заменице (нпр. са 

мном, с њом и сл.) 

 

5 
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3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- Лексичко-

семантичке вежбе: 

одређивање значења 

устаљених израза; 

састављање речи на 

основу датог 

почетног и 

последњег слова; 

допуњавање низа 

речима које су 

повезане са датом 

речју 

- Језичке вежбе: 

допуњавање 

реченица 

предикатом у 

садашњем, прошлом 

и будућем времену; 

проширивање 

реченица; укрштене 

речи; асоцијације 

- Препричавање 

текста у целини и по 

деловима (по датом 

плану);       

-   Описивање 

односа међу 

предметима, бићима 

и појавама; 

описивање природе, 

личности, 

књижевних ликова и 

сл. 

- Говорне вежбе: 

рецитовање, 

изражајно читање, 

сценско 

приказивање 

драмског / 

драматизованог 

текста и сл. 

- Разгледница, 

честитка, писмо 

                         

6 

УКУПНО 18 
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ПРЕДМЕТ: MATEMATIKA 4.РАЗРЕД 

ЦИЉ: 

Циљ наставе математике у основној школи је овладавање математичким концептима, 

знањима, вештинама и њиховом применом у решавању проблема и разумевању природних 

и друштвених законитости, развој основа апстрактног и критичког мишљења, 

истраживачког духа, позитивних ставова према математици и другим наукама, развој 

способности комуникације математичким писмом и језиком, повезивање стечених знања и 

вештина са новим сазнањима и применама у даљем школовању. 

       

Недељни фонд часова: 5    Годишњи фонд часова: 180 

Уџбеници:  

1.Математика 4, уџбеник из четири дела за четврти разред,Ива Иванчевић Илић, Сенка 

Тахировић Раковић , НОВИ ЛОГОС, 2022.Београд 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне 

математичке концепте (нумеричке, алгебарске, геометријске, статистичке), овладао је 

основним математичким процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, 

применом, моделовање м) и вештинама (рачунањем, алгебарски м поступцима, мерењем, 

просторном визуелизацијом, радом са подацима, процен ом, коришћењем калкулатора и 

информационо -комуникационим технологијама ) потребним за даље школовање и живот. 

Оспособљен је да  aнализира и тумачи природне и друштвене појаве, решава проблеме и 

доноси одлуке у свакодневном контексту. Комуницира користећи математички језик, 

користи информационо -комуникационе технологије и друга средства. 

  

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције су: математичко знање и резоновање, примена 

математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ О ОСТ СВ
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/МОДУЛ IX X XI XII I II III IV V VI БР

А

Д

А 

АЛ

О 

ЕГ

А 

1. Бројеви  

(први део) 

22 21 20 6       22 47 69 

2. Мерење и мере 

(први део) 

   16       3 13 16 

3. Бројеви  

(други део) 

    5 17 17    15 24 39 

4. Геометрија       6 6   4 8 12 

5. Бројеви         

(трећи део) 

       9 10  5 14 19 

6. Мерење и мере 

(други део) 

        10 6 6 10 16 

7. Бројеви                  

(четврти део) 

         9  9 9 

УКУПНО 22 21 20 22 5 17 23 15 20 15 55 125 180 

 

   

 

Ред 

Бр. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

/   МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГ

НУЋА 

УЧЕНИК

А 

 

ИСХОДИ 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

    −   

1. 

 

БРОЈЕВИ (први 

део) 

Скуп природних 

бројева 

Писмено 

сабирање и 

одузимање и 

множење и 

дељење у скупу 

природних 

бројева 

 

− Компетенција 

за учење 

− Комуникација 

− Решавање 

проблема 

− Сарадња 

− Рад са 

подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска 

компетенција 

Основни: 

1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3:1.1.4; 

1.1.5;  

Средњи: 

2.1.1; 2.1.2; 

2.1.3; 2.1.4; 

2.1.5. 

Напредни: 

3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.4; 

3.1.5.  

 

− прочита, запише 

и упореди 

природне бројеве 

и прикаже их на 

бројевној правој; 

− одреди месну 

вредност цифре; 

− изврши рачунске 

операције 

сабирања и 

одузимања у 

скупу N0; 

− састави израз, 

израчуна 

вредност 

бројевног израза 

и примени 

- Скуп природних 

бројева са нулом.  

-Декадни систем 

записивања 

бројева. 

-Месна вредност 

цифре. 

-Својства скупа 

природних 

бројева. 

-Сабирање и 

одузимање 

(писмени 

поступак). 

-Множење и 

дељење (писмени 

поступак).  
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својства 

рачунских 

операција; 

− реши једначине 

и неједначине са 

сабирањем и 

одузимањем и 

провери тачност 

решења; 

− реши 

проблемски 

задатак 

користећи 

бројевни израз, 

једначину или 

неједначину са 

сабирањем и 

одузимањем; 

− процени 

вредност израза 

са једном 

рачунском 

операцијом; 

− одреди 

вишеструке 

декадне јединице 

најближе датом 

броју; 

− чита, користи и 

представља 

податке у 

табелама или 

графичким 

дијаграмима; 

− формира низ на 

основу упутства; 

-    реши задатак 

применом 

различитих начина 

представљања 

проблема 

−  изврши четири 

основне 

рачунске 

операције у 

скупу N0; 

− састави израз, 

израчуна 

вредност 

-Својства 

рачунских 

операција 

(изражена 

формулама). 

-Изрази са више 

операција 

(бројевни изрази 

и изрази са 

променљивом). 
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бројевног израза 

и примени 

својства 

рачунских 

операција; 

 

2. 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ (први део)  

Јединице за 

површину 

− Компетенција 

за учење 

− Комуникација 

− Решавање 

проблема 

− Сарадња 

− Рад са 

подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска 

компетенција 

Основни: 

1.2.1; 1.2.2; 

1.2.4 

Средњи: 

2.2.1; 2.2.2.; 

2.2.3; 2.2.5. 

Напредни: 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3. 

 

− прочита, 

упореди и 

претвори 

јединице за 

мерење 

површине; 

− израчуна 

површину 

квадрата и 

правоугаоника; 

-реши 

проблемске 

задатке у 

контексту мерења. 

 

 -Мерење 

површине (m2, 

dm2, cm2, mm2, 

km2, ha, a). 

-Површина 

квадрата и 

правоугаоника. 

 

3. 

 

БРОЈЕВИ (други 

део) 

Једначине и 

неједначине 

− Компетенција 

за учење 

− Комуникација 

− Решавање 

проблема 

− Сарадња 

− Рад са 

подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска 

компетенција 

Основни: 

1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5. 

Средњи: 

2.1.3; 2.1.4.; 

2.1.5. 

Напредни: 

3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.4, 

3.1.5. 

 

− изврши четири 

основне 

рачунске 

операције у 

скупу N0; 

− састави израз, 

израчуна 

вредност 

бројевног израза 

и примени 

својства 

рачунских 

операција; 

− реши једначине 

и неједначине са 

сабирањем и 

одузимањем, 

множењем и 

дељењем и 

провери тачност 

решења; 

− реши 

проблемски 

задатак 

користећи 

бројевни израз, 

једначину или 

неједначину са 

-Једначине и 

неједначине у 

скупу N0.  
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множењем и 

дељењем; 

− чита, користи и 

представља 

податке у 

табелама или 

графичким 

дијаграмима; 

− формира низ на 

основу упутства; 

- реши задатак 

применом 

различитих начина 

представљања 

проблема. 

4. 

 

ГЕОМЕТР ИЈА 

Коцка и квадар 

 

− Компетенција 

за учење 

− Комуникација 

− Решавање 

проблема 

− Сарадња 

− Рад са 

подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска 

компетенција 

Основни: 

1.2.2; 1.2.3; 

1.2.4. 

Средњи: 

2.2.1; 2.2.2; 

2.2.3; 2.2.5; 

2.2.6. 

 

− 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. 

-Квадар и коцка 

5. 

 

БРОЈЕВИ (трећи 

део) 

Разломци и 

децимални 

бројеви 

− Компетенција 

за учење 

− Комуникација 

− Решавање 

проблема 

− Сарадња 

− Рад са 

подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска 

компетенција 

 Основни: 

1.3.1; 1.3.2. 

Средњи: 

2.3.1; 2.3.2. 

Напредни: 

3.3.1; 3.3.2. 

 

 

 

− 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 

-Разломци облика 

 (m, n ≤ 10).  

-Упоређивање 

разломака са 

једнаким 

бројиоцима.  

-Једнакост 

разломака.  

-Сабирање и 

одузимање 

разломака са 

једнаким 

имениоцима.  

-Децимални 

запис броја са две 

децимале.  

-Сабирање и 

одузимање 

децималних 
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бројеве са 

највише две 

децимале; 

-   чита, користи и 

представља податке 

у табелама или 

графичким 

дијаграмима. 

бројева са 

највише две 

децимале 

6. МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ (други део) 

Површина и 

запремина квадра 

и коцке 

− Компетенција 

за учење 

− Комуникација 

− Решавање 

проблема 

− Сарадња 

− Рад са 

подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска 

компетенција 

Основни: 

1.2.2; 1.2.3; 

1.2.4. 

Средњи: 

2.2.3; 2.2.5; 

2.2.6. 

Напредни: 

3.2.5; 3.4.2.  

 

‒ прочита, 

упореди и 

претвори 

јединице за 

мерење 

запремине; 

‒ израчуна 

површину и 

запремину 

квадра и коцке; 

-    реши 

проблемске задатке 

у контексту 

мерења. 

-Површина 

квадра и коцке. 

-Мерење 

запремине (m3, 

dm3, cm3, mm3). 

-Запремина 

квадра и коцке. 

 

 

7. БРОЈЕВИ 

(четврти део) 

Систематизација 

градива 

− Компетенција 

за учење 

− Комуникација 

− Решавање 

проблема 

− Сарадња 

− Рад са 

подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Естетска 

компетенција 

   

     Кључни појмови : природни бројеви, декадни систем, својства операција, израз, 

једначине и неједначине, разломци, децимални запис броја, коцка, квадар, површина и 

запремина. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ  4.РАЗРЕД 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ ЗА РАД ПО ТЕМАМА БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. БРОЈЕВИ (први 

део) 

Скуп природних 

бројева 

 

- Скуп природних бројева 

- Месна вредност цифре 

- Сабирање и одузимање у скупу природних 

бројева – писмени поступак 

- Множење и дељење у скупу природних бројева 

– писмени поступак 

- Својства рачунских операција 

- Изрази са више операција 

- Текстуални задаци 

7 

2. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

(први део)  

Јединице за 

површину 

- Јединице за површину 

- Површина квадрата и правоугаоника 

2 

3. БРОЈЕВИ (други 

део) 

Једначине и 

неједначине 

 - Једначине  

- Неједначине 

- Једначине и неједначине – текстуални задаци 

3 

4. ГЕОМЕТР ИЈА 

Коцка и квадар 

-Квадар и коцка 1 

5. БРОЈЕВИ (трећи 

део) 

Разломци и 

децимални бројеви 

-Писање разломака облика  (m, n ≤ 10), 

сабирање и одузимање разломака једнаких 

именилаца 

- Децимални записи, сабирање и одузимање 

децималних бројева са највише две децимале 

2 

6. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

(други део) 

Површина и 

запремина квадра и 

коцке 

-Површина квадра и коцке 

-Запремина квадра и коцке 

2 

7. БРОЈЕВИ (четврти 

део) 

Систематизација 

градива 

-Систематизација градива четвртог разреда 1 

УКУПНО 18 
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ДОДАТНА   НАСТАВА  ИЗ  МАТЕМАТИКЕ  ЗА 4.РАЗРЕД 

Недељни фонд часова: 1    Годишњи фонд часова: 36 

Ред. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Оштроумни ђак – математика песма, договор о раду 

Декадни запис 

Пребројавање  бројевних  скупова 

Бројеви и операције – изрази 

Низови – Гаусов метод 

Нумерација 

Сложени задаци – корак по корак до решења 

Решавање задатака путем методе дужи 

Решавање задатака путем дијаграма, шеме, цртежа 

Решавање задатака путем лажне претпоставке 

Необична вагања (теразије) 

Проблеми кретања (на путу) 

Задаци мерења и пресипања 

Решавање задатака цртањем табеле 

Магични квадрати 

Магични троуглови 

Дешифровање 

Бројевни ребуси 

Решавање задатака са ранијих школских такмичења 

Решавање задатака са ранијих општинских такмичења 

Решавање задатака са ранијих Мислиша такмичења 

Одељенско такмичење 

Припреме ученика за такмичење 

Основна правила и елементи комбинаторике 

Комбинаторика у геометрији 

Несвакидашњи проблеми – магична трака, необични календар 

Римске цифре и палидрвца 

Пребројавање дужи, троуглова и четвороуглова 

Обим и површина квадрата и правоугаоника 

Површина и запремина коцке и квадра 

Решавање задатака обрнутим редом 

Логички задаци 

У ком односу? 

Сложене једначине и неједначине 

Математичке  игре 

Математички  квиз 

  

 

 

УКУПНО 36 
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 4. РАЗРЕД 

Циљ наставе и учења енглеског језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: комуникација и сарадња, дигитална компетенција, рад 

са подацима и информацијама, компетенција за учење, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

 

Кључни појмови: школски прибор, осећања, активности напољу, предлози, храна, 

десетице до 100, школски предмети, кабинети у школи, активности после школе, 

прославе, свакодневне активности, делови дана, места, време, одећа, гледање на сат, 

домаће животиње, неправилна множина именица, редни бројеви.  

Ред. број 

наставне 

теме 

  

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

ИСХОДИ 

По завршеној 

теми/области 

ученици ће бити 

у стању да у 

усменој и 

писменој 

комуникацији: 

Број 

часова  

по теми 

Број 

часова 

за 

обраду 

Остали 

типов

и 

часова 

Међупредметне 

компетенције 



473 

 

1. 
Уводни час-план и 

програм 

Понављање градива  

  

Исходи из 

претходне 

године. 

1 

  

1 

  

  

0 

    

  

  

2 

Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

2. UNIT 1 – OUR 

NEW THINGS 

- разумеу 

једноставније 

описе предмета 

и места; 

- опишу бића, 

предмете и 

места у 

неколико 

везаних 

једноставнијих 

исказа; разумеју, 

питају и 

саопште колико 

нечега има; 

- уочавају 

сличности и 

разлике у 

школском 

животу вршњака 

између ВБ и 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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своје земље. 

3. UNIT 2  - 

THEY’RE HAPPY 

NOW! 

-разумеју 

свакодневне 

исказе у вези сa 

непосредним 

потребама, 

осетима и 

осећањима и 

реагују на њих; 

- изразе основне 

потребе, осете и 

осећања 

једноставнијим 

језичким 

средствима; 

- разумеју и 

поштују правила 

учтиве 

комуникације. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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4. UNIT 3 – I CAN 

RIDE A BIKE 

- разумеју 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују 

способности у 

садашњости; 

- размене 

информације 

које се односе 

на дату 

комуникативну 

ситуацију; 

- опишу радње и 

способности у 

садашњости 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства; 

- разумеју и 

формулишу 

једноставне 

исказе који се 

односе на 

положај у 

простору; 

- разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике у 

начину разоноде 

између вршњака 

у циљној 

култури и код 

нас. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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  REVIEW 1 + TEST 

1 

Исходи из 

претходне 3 

теме. 

2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 

  

5. UNIT 4 – HAVE 

YOU GOT A 

MILKSHAKE? 

- разумеју 

једноставније 

исказе којима се 

изражава 

поседовање / 

непоседовање и 

реагује на њих; 

- траже и дају 

једноставнија 

обавештења која 

се односе на 

поседовање / 

непоседовање; 

- разумеју, 

питају и 

саопште колико 

нечега има; 

- поштују 

правила учтиве 

комуникације 

приликом 

куповине. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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6. UNIT 5 – WE’VE 

GOT ENGLISH! 

- разумеју 

једноставније 

описе места; 

- опишу места у 

неколико 

везаних 

једноставнијих 

исказа; 

- разумеју и 

саопште 

распоред часова; 

- разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике између 

школских 

предмета који се 

изучавају у ВБ и 

код нас.  

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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7. UNIT 6 – LET’S 

PLAY AFTER 

SCHOOL! 

- разумеју позив 

на заједничку 

активност и 

реагују на 

одговарајући 

начин; упуте 

позив на 

заједничку 

активност; 

- разумеју 

кратке и 

једноставније 

молбе и реагују 

на њих уз 

одговарајуће 

образложење; 

упуте кратке и 

једноставније 

молбе; искаже и 

прихвати 

захвалност и 

извињење на 

једноставан 

начин; 

  

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

  
REVIEW 2 + TEST 

2 Исходи из 

претходне 3 

теме. 

2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 

  



479 

 

8. CHRISTMAS - разумеју 

једноставно 

исказане  

честитке и 

одговарају на 

њих; 

- упуте 

једноставне 

честитке; 

- уоче сличности 

и разлике у 

начину прославе 

Божића у ВБ и 

код нас, певају 

Божићне песме 

и играју 

традиционалне 

Божићне игре 

1 0 1 Комуникација, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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9. UNIT 7 – LET’S 

BUY PRESENTS! 

- разумеју 

једноставније 

исказе за 

изражавање 

допадања / 

недопадања и 

реагују на њих; 

- изражавају 

допадање / 

недопадање уз 

најједноставније 

образложење; 

- изразе 

захвалност на 

једноставан 

начин; 

- разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике између 

рођенданских 

поклона у 

циљној култури 

и код нас.  

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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10. 
UNIT 8 – WHAT’S 

THE TIME? - разумеју и 

саопште 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

хронолошко 

време; 

- разумеју 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују 

уобичајене 

радње у 

садашњости које 

се догађају у 

одређено време; 

размене 

информације 

које се односе 

на дату 

комуникативну 

ситуацију; 

опишу 

уобичајене 

радње у 

садашњости које 

се догађају у 

одређено време; 

- разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике у 

свакодневним 

активностима 

током радног 

дана у циљној 

култури и код 

нас. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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11. 
UNIT 9 – WHERE 

DOES SHE WORK? - разумеју 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују радње у 

садашњости које 

се сматрају 

сталним; 

размене 

информације 

које се односе 

на дату 

комуникативну 

ситуацију; 

опишу радње у 

садашњости које 

се сматрају 

аталним; 

- разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике у 

занимањима у 

циљној култури 

и код нас. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

  
REVIEW 3 + TEST 

3 Исходи из 

претходне 3 

теме. 

2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 
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12. 
UNIT 10 – IT’S 

HOT TODAY! - разумеју и 

саопште 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

метеоролошко 

време; 

- разумеју 

једноставне 

предлоге и 

реагују на њих; 

упуте 

јендоставне 

предлоге; 

- разумеју и 

објасне 

метеоролошке 

симболе. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

13. 
EASTER 

-разумеју 

једноставно 

исказане  

честитке и 

одговарају на 

њих; 

- упуте 

једноставне 

честитке; 

- уоче сличности 

и разлике у 

начину прославе 

Ускрса у ВБ и 

код нас, певају 

Ускршње песме 

и играју 

традиционалне 

Ускршње игре.  

1 0 1 Комуникација, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 



484 

 

14. 
UNIT 11 – WHAT 

ARE YOU 

WEARING? 

- разумеју и 

саопште 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

хронолошко 

време; 

- разумеју 

једноставније 

описе људи; 

- опишу људе у 

неколико 

везаних 

једноставнијих 

исказа; 

- објасне 

сличности и 

разлике у 

одевању између 

вршњака у 

циљној култури 

и код нас. 

  

  

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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15. UNIT 12 – 

YOU’RE 

SLEEPING! 

- разумеју 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују 

тренутне радње 

у садашњости; 

размене 

информације 

које се односе 

на дату 

комуникативну 

ситуацију; 

опишу тренутне 

радње у 

садашњости 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства; 

- разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике у 

породичним 

слављима у 

циљној култури 

и код нас. 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

  
REVIEW 4 + TEST 

4 Исходи из 

претходне 3 

теме. 

2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 
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16. 
UNIT 13 – LOOK 

AT ALL THE 

ANIMALS! 

-разумеју 

једноставније 

описе бића и 

предмета; 

- опишу бића и 

предмете у 

неколико 

везаних 

једноставнијих 

исказа; 

- разумеју 

једноставнија 

упутства и 

налоге и реагују 

на њих; саопште 

једноставнија 

упутства и 

налоге; 

- разумеју и 

фромилишу 

једноставне 

искзе који се 

односе на 

припадање; 

- објасне 

сличности и 

разлике у 

изгледу сеоског 

домаћинства у 

цуљној култури 

и код нас. 

  

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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17. 
UNIT 14 – LOOK 

AT THE PHOTOS! -разумеју 

једноставније 

описе сећања; 

- опишу сећања 

у неколико 

везаних 

једноставнијих 

исказа 

користећи was и 

were; 

-употребе речи 

везане за 

поспремање; 

  

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

18. 
UNIT 15 – WELL 

DONE! -разумеју речи 

којима се 

описују људи 

-употребе 

неправилну 

множину 

именица 

користећи some 

и 

аny 

-употребе редне 

бројеве 

4 2 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

                         Укупно 72 30 42   
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ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО 4.РАЗРЕД 

ЦИЉ: 

Циљ учења наставног предмета  Природа и друштво јесте да ученик упознаје себе, своје 

природно и друштвено окружење и развија способности за одговоран живот у њему. 

  

       

Недељни фонд часова: 2           Годишњи фонд часова: 72 

Уџбеници: 

 Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред,Александар Кандић, Гордана Субаков 

Симић, Жељко Васић, Иван Матејић, Ивана Петровић , НОВИ ЛОГОС, 2022.Београд 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

/МОДУЛ 

МЕСЕЦ О

БР

А

Д

А 

ОСТ

АЛ

О 

СВ

ЕГ

А 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. МОЈА 

ДОМОВИНА – 

ПРИРОДНЕ И 

ДРУШТВЕНЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

9 8 8 9 1 2     20 17 37 

2. ЧОВЕК – 

ПРИРОДНО И 

ДРУШТВЕНО 

БИЋЕ 

     5 4    5 4 9 

3. МАТЕРИЈАЛИ       6 3   6 3 9 

4. ПРОШЛОСТ 

СРБИЈЕ 

       3 8 6 11 6 17 

УКУПНО 9 8 8 9 1 7 10 6 8 6 42 30 72 
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р. 

бр. 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А /МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

СТАНДАРД

И 

ПОСТИГНУ

ЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ – 

ученик ће на крају 

области/ теме/ 

модула бити у 

стању да: 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

1. МОЈА 

ДОМОВИНА – 

ПРИРОДНЕ И 

ДРУШТВЕНЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

– комуникативн

а 

компетенција; 

– компетенција 

за учење; 

– дигитална 

компетенција; 

– компетенција 

за сарадњу; 

– за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву; 

– естетичка 

компетенција; 

– рад са 

подацима и 

информацијам

а. 

 

1ПД.1.1.6.  

1ПД.1.6.1. 

1ПД.1.6.2. 

1ПД.1.6.3. 

1ПД.2.6.1. 

1ПД.2.6.2. 

1ПД.2.6.3. 

1ПД.3.1.1. 

1ПД.1.2.1.  

1ПД.1.2.2. 

1ПД.1.2.3. 

1ПД.2.2.1. 

1ПД.2.2.2. 

1ПД.2.2.3. 

1ПД.2.2.4. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.5.3. 

1ПД.2.5.2. 

1ПД.2.5.3. 

1ПД.3.5.1.  

   1ПД.3.5.2. 

-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 

-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 

интеркултуралнос

т 

-Привредне 

карактеристике 

Србије (природни 

ресурси и 

делатности у 

различитим 

крајевима). 

-Одржива 

употреба 

природних ресурса 

(извори енергије, 

чиста вода, чист 
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локалних 

производа 

направљених од 

рециклираних 

материјала, као и 

коришћењу 

обновљивих 

природних 

ресурса;  

-представи ток и 

резултате 

истраживања 

(писано, усмено, 

помоћу ленте 

времена, 

презентацијом 

и/или цртежом и 

др.);  

-пронађе и одабере 

потребне инфор.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. 

ваздух, плодно 

земљиште, руде, 

разноврсност 

биљног и 

животињског 

света). 

 

2. ЧОВЕК – 

ПРИРОДНО И 

ДРУШТВЕНО 

БИЋЕ 

− комуникативн

а 

компетенција; 

− компетенција 

за учење; 

− дигитална 

компетенција; 

− компетенција 

за сарадњу, 

1ПД.1.1.3. 

1ПД.1.1.4. 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.5.4.  

1ПД.1.5.5. 

1ПД.2.1.2.  

1ПД.2.1.4.  

1ПД.2.5.1. 

1ПД.3.1.2. 

   1ПД.3.5.1. 

-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 

-Човек – 

природно, 

друштвено и 

свесно биће. 

-Физичке промене 

у пубертету. 

-Дигитална 

безбедност и 

последице 

прекомерног 

коришћења 

информационо-
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− за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву; 

− одговоран 

однос према 

околини; 

− одговоран 

однос према 

здрављу. 

дигиталном 

окружењу; 

-представи ток и 

резултате 

истраживања 

(писано, усмено, 

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. 

комуникационих 

технологија; 

непримерени 

садржаји. 

 

3. МАТЕРИЈАЛИ – комуникативна 

компетенција; 

– компетенција 

за учење; 

– дигитална 

компетенција; 

– компетенција 

за сарадњу; 

– одговоран 

однос према 

околини; 

– решавање 

проблема; 

– естетичка 

компетенција. 

1ПД.1.3.2. 

1ПД.1.3.3. 

1ПД.1.3.4. 

1ПД.1.3.5. 

1ПД.2.3.3.  

1ПД.2.3.4. 

   1ПД.3.3.2. 

-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 

-Смеше 

(течности,храна, 

земљиште, 

ваздух). 

-Раздвајање 

састојака смеше 

(просејавање, 

одливање, цеђење, 

испаравање). 

-Наелектрисавање 

предмета од 

различитих 

материјала. 

-Електрична 

проводљивост – 

проводници и 

изолатори. 

-Рационална 

потрошња 

електричне 

енергије и 

правилно 

руковање 

електричним 
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заштите од 

пожара; 

-представи ток и 

резултате 

истраживања 

(писано, усмено, 

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. 

 

апаратима у 

домаћинству. 

-Магнетна својства 

материјала 

(природни 

магнети, 

могућност 

намагнетисавања 

тела и својства 

које тада 

испољавају). 

-Запаљиви 

материјали (ознаке 

за запаљиве 

материјале). 

-Ваздух – 

кисеоник као 

чинилац 

сагоревања. 

-Опасност и 

заштита од 

пожара. 

4. ПРОШЛОСТ 

СРБИЈЕ 

− комуникативн

а 

компетенција; 

− компетенција 

за учење; 

− дигитална 

компетенција; 

− компетенција 

за сарадњу; 

− компетенција 

за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву; 

− естетичка 

компетенција; 

− рад са 

подацима и 

1ПД.1.6.4. 

1ПД.1.6.5. 

1ПД.1.6.6. 

1ПД.2.6.4. 

1ПД.2.6.5.  

1ПД.2.6.6. 

1ПД.2.6.7.  

1ПД.3.6.1.  

 

-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, 

помоћу ленте 

времена, 

презентацијом 

и/или цртежом и 

др.);  

-пронађе и одабере 

потребне 

-Живот у далекој 

прошлости 

(долазак Словена 

на Балканско 

полуострво, 

области које су 

Срби населили; 

начин живота). 

-Српска држава за 

време владарске 

породице 

Немањића – успон 

и слабљење 

(владари – Стефан 

Немања, цар 

Душан, цар Урош; 

култура, начин 

живота). 

-Живот под 

турском влашћу 

(начин живота, 

облици пружања 

отпора). 
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информацијам

а 

 

информације из 

различитих извора 

(писаних, 

сликовних, 

дигиталних); 

-повеже резултате 

рада са уложеним 

трудом; 

сарађује са 

другима у групи 

на заједничким 

активностима. 

-Настанаки развој 

модерне српске 

државе (Први и 

Други српски 

устанак –узрок и 

ток; вође устанка; 

култура, начин 

живота).  

-Србија у 

савремено доба 

(Први светски рат, 

настанак 

југословенске 

државе, Други 

светски рат, 

промена облика 

владавине, распад 

југословенске 

државе и 

осамостаљење 

Србије; култура, 

начин живота). 

Кључни појмови: отаџбина, оријентација у времену и простору, интеркултуралност, 

природни ресурси. 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА   4.РАЗРЕД 

ЦИЉ: 

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. 

 

 Недељни фонд часова: 2                Годишњи фонд часова: 72 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање и 

коришћење различитих уметничких медија и техника. Способан је и мотивисан да 

користи своје искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад и 

рад у групи. Ученик развија машту и апстрактан начин размишљања који успешно 
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примењује у различитим животним ситуацијама које захтевају креативна решења. 

Уочава специфичности различитих уме тничких дисциплина (визуелне, драмске, 

музичке...) али уочава и њихове заједничке принципе и сличности. Ученик познаје и 

разуме вредност сопствене културе и културе других народа повезујући знања из 

различитих области или предмета. Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна 

култура (истрајност, упорност, стрпљивост) примењује у друштвеном животу и у 

даљем стручном усавршавању и професионалном развоју. 

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE 

Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке способности, индивидуалну 

креативност и естетску осетљивост 

ОБЛАСТ/ТЕМА /МОДУЛ МЕСЕЦ О

Б

Н

А

В

Љ

А

Њ

Е 

О

Б

Р

А

Д

А 

ОБ

РА

Д

А / 

ВЕ

Ж

Б

А

Њ

Е 

В

Е

Ж

Б

А

Њ

Е 

В

Е

Ж

Б

А

Њ

Е 

/ 

П

Р

О

Ц

Е

Њ

И

В

А

Њ

Е 

С

В

Е

Г

А 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. КОМПОЗИЦИЈА 10 8 7 6  3 6    2 / 16 4 18 40 

2. СПОРАЗУМЕ ВАЊЕ   1 4 2 3 2 4   1 / 3 7 5 16 

3. НАСЛЕЂЕ        2 4  / / 6 / / 6 

4. СЦЕНА         4 6 / 2 / 6 2 10 

УКУПНО 10 8 8 10 2 6 8 6 8 6 3 2 25 17 25 72 
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р. 

бр. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/ 

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
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1. КОМПОЗИЦИЈА  - одговорно учешће у 

демократском 

друштву,                             

- предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

-сарадња,                          

-компетенција за 

учење,                            

-комуникација,                    

-естетичка,                             

-решавање проблема,   

-рад са подацима и 

информацијама 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

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; 

 

                         

-Елементи 

композиције – 

облик, боја, 

линија, 

текстура, 

светлина 

(валер). 

-Положај 

елемената у 

композицији – 

хоризонтални, 

вертикални, 

дијагонални. 

-Материјали и 

технике – 

графитна 

оловка, туш и 

четка, туш и 

перо, акварел, 

гваш, темпере, 

фротаж, колаж, 

деколаж, 

асамблаж, меки 

материјали. 
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2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ -сарадња,                          

-компетенција за 

учење,                            

-комуникација,                    

-естетичка,                             

-решавање проблема,   

-рад са подацима и 

информацијама 

 По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да:                            

– тумачи 

једноставне 

знаке, симболе и 

садржаје 

уметничких дела 

 

                      

 

-Хералдика – 

застава, грб, 

печат.  

-Пиктограми. 

-Споразумевање 

сликом. 
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3. НАСЛЕЂЕ -сарадња,                         

-компетенција за 

учење,                               

-комуникација,               

-естетичка,                              

-решавање проблема,        

-рад са подацима и 

информацијама,               

-дигитална,                              

-одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да:                           

- разговара о 

значају 

одабраног 

уметника, 

уметничког дела, 

споменика и 

музеја;                           

-Споменици 

природе и 

споменици 

културе у 

Србији.                     

-Археолошки 

локалитети, 

замкови и 

утврђења, 

манастири, 

музеји.  

-Познати 

уметници и 

најзначајнија 

дела. 
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4.  СЦЕНА -сарадња,                          

-компетенција за 

учење,                               

- комуникација,               

-естетичка,                              

-решавање проблема,       

-рад са подацима и 

информацијама,                

-одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да:                            

– учествује у 

планирању 

и реализацији 

ликовног 

пројекта или 

радионице; 

– разматра, у 

групи, шта 

и како је 

учио/учила и 

где та знања 

може 

применити.                    

 

-Сценографија 

за позориште, 

филм и 

телевизију. 

-Елементи 

сценографије. 

 

 

Кључни појмови : простор, облик, линија, боја, текстура, светлина. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 4.     

ЦИЉ:    

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. 

 

Недељни фонд : 1 час                                            Годишњи фонд: 36     

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и 

отворен је за различите уметничке садржаје. Користи музичко знање и вештине да 

изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван начин 

остварује своје циљеве. 

Искуство и вештину у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног 

музицирања примењује у комуникацији са другима. Музичка искуства подстичу 

ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја и сарадње. 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, 

религије, уметности и сопствене културе и идентитета. Развија критички однос 

према музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 

Основни ниво 

Ученик ужива у различитим музичким садржајима. Свестан је различитих утицаја 

музике на њега и улоге музике у друштвеним догађајима. 

Ученик разуме неопходност сарадње, међусобног подстицања и уважавања у 

заједничком музицирању и повезује ставове и искуства у свакодневном групном 
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раду. 

Средњи ниво 

Ученик повезује музику са историјским, религи јским, научним и осталим 

релевантним димензијама људског живота. Разуме везу између културног 

идентитета и музике. Ученик повезује музичка знања и вештине са различитим 

видовима сопственог изражавања. Учествује у музичким активностима школе и 

заједнице. 

Напредни ниво 

Ученик разуме музичке стилове у односу на друштвена дешавања и има критички 

однос према музици. 

Креативно користи музичка знања, вештине и искуства у подстицању 

индивидуалног и групног изражавања и сарадње и презентована знања . Даје свој 

допринос у очувању традиције и културног идентитета путем музике. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања и идеја и за 

комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова ученик увиђа 

везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик 

истражује везу између музике и изражавања покретом 

      

    

Р 

е 

д.  

 

Б

р. 

 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / 

МОДУЛ 

МЕСЕЦ О

Б

Р

А

Д

А 

О

Б

Н

А

В

Љ

А

Њ

Е 

ОБ

НА

ВЉ

АЊ

Е / 

ОБ

РА

ДА 

С

В

Е

Г

А 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. СЛУШАЊЕ 1 1 2 1 / / 2 / 1 1 / / 9 9 
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МУЗИКЕ 

 

2. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

3 4 2 3 1 3 2 3 2 / 10 2 11 23 

3. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШ

ТВО 

 

/ / / / / / / / 1 1 / 1 1 2 

4. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ / 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

/ / / / / 1 / / / 1 / 2 / 2 

  

УКУПНО 

 

4 5 4 4 1 4 4 3 4 3 10 5 21 36 

 

   

Ред

. 

бр. 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / 

МОДУЛ 

КОМПЕТЕ

НЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ИСХОДИ – ученик 

ће по завршетку 

разреда бити у 

стању да: 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

1. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

- естетичка 

компетенције 

- 

комуникација 

- дигитална 

компетенција 

- М.К.1.1.2.опише 

основне 

карактеристике 

музичких 

инструмената и 

састава;  

народног 

стваралаштва 

- М.К.2.1.1. 

анализира 

повезаност 

музичких елемената 

и карактеристика 

музичких 

инструмената са 

музичком 

изражајношћу (на 

пример, брз темпо 

са живахним 

карактером) 

- М.К.1.2.1.на 

основу слушања 

музичких примера 

– 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 

музичкe 

изражајнoсти;  

– уочи контраст и 

-Композиције 

различитог 

карактера. 

-Елементи 

музичке 

изражајности 

(инструмент, 

глас, мелодијска 

линија, темпо, 

ритам, 

динамика). 

-Вокална и 

инструментална 

музика 

(композиције 

домаћих и 

страних 

композитора). 

-Дела фолклорне 

традиције 

српског и других 

народа. 

-Музичка прича. 
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да именује музичке 

изражајне елементе; 

- М.К.1.2.2. на 

основу слушања 

музичких примера 

да именује 

извођачки састав; 

- М.К. 1.2.4. на 

основу слушања 

музичких примера 

да именује српски 

музички фолклор; 

 

понављање у 

музичком делу; 

– поштује 

договорена 

правила 

понашања при 

слушању и 

извођењу 

музике; 

– коментарише 

своје и туђе 

извођење 

музике;  

– самостално или 

уз помоћ 

одраслих 

користи 

предности 

дигитализације: 

-Музика у 

служби других 

медија. 

-Музички 

бонтон. 

-Музика и 

здравље. 

 

2. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

- 

компетенција 

за учење,  

- естетичка 

компетенције,  

-

комуникација,  

- одговоран 

однос према 

околини,  

- одговоран 

однос према 

здрављу,  

-сарадња,  

- дигитална 

компетенција 

-М.К.1.1.1. 

препозна основне 

елементе музичке 

писмености. 

-М.К.1.3.1.пева 

једноставне дечије, 

народне или 

популарне 

композиције;   

-М.К.1.3.2. изводи 

једноставне дечије, 

народне или 

популарне 

композиције на бар 

једном 

инструменту; 

-М.К.3.3.1. изведе 

разноврсни музички 

репертоар певањем 

и свирањем као 

солиста и у 

школским 

ансамблима. 

-М.К.1.4.3.изводи 

пратеће ритмичке и 

мелодијско-

ритмичке деонице 

на направљеним 

музичким 

– 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;  

– учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестацијам

а. 

– самостално или 

уз помоћ 

одраслих 

користи 

предности 

дигитализације: 

 

-Музичке игре 

(дидактичке). 

-Певање песама 

различитог 

садржаја и 

карактера по 

слуху. 

-Певање и 

свирање песама 

из нотног текста. 

-Свирaњe пeсaмa 

пo слуху нa 

дечјим 

инструмeнтимa 

и/или на другим 

инструментима.  

-Народни 

инструменти 

нашег и других 

народа. 

-Музичке 

драматизације. 

-Свирање 

инструментални

х аранжмана на 

дечјим 

инструментима 

и на 

алтернативним 
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инструментима. 

 

изворима звука. 

-Динамика 

(крешендо, 

декрешендо

) 

-Темпо 

(Andante. 

Moderato. 

Allegro). 

-Боја 

(различити 

гласови и 

инструменти). 

-Трајање (цела 

нота и пауза. 

нота четвртине 

са тачком). 

-Савладавање 

тонске висине и 

солмизације у 

обиму це1-це2. 

-Тактирање у 3/4 

и 4/4 такту. 

-Це-дур 

лествица.  

-Репетиција, 

прима и секонда 

волта 

3. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА 

ШТВО 

-компетенција 

за учење,  

-естетичка 

компетенције,  

-

комуникација,  

-предузимљи 

вост и 

оријентација 

ка предузе 

тништву,  

-решавање 

проблема,  

-сарадња,  

-дигитална 

компетенција 

-М.К.1.4.2. осмисли 

мање музичке 

целине на основу 

понуђених модела; 

-М.К.1.4.3. 

осмишљава пратеће 

аранжмане за 

Орфов 

инструментаријум и 

друге задате 

музичке 

инструменте; 

-М.К. 1.4.4. 

учествује у одабиру 

музике за дати 

жанровски и 

историјски 

контекст. 

-МК. 3.4.1. 

осмишљава пратеће 

аранжмане за 

– 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 

-Једноставна 

ритмичка и 

мелодијска 

пратња. 

-Музичка 

питања и 

одговори и 

музичка 

допуњалка. 

-Звучна прича на 

основу познатих 

музичких 

садржаја, звучне 

ономатопеје и 

илустрације на 

краћи литерарни 

текст (учење у 

контексту). 

-Крeирaњe 

пoкрeтa уз 

музику кojу 
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Орфов 

инструментаријум и 

друге задате 

музичке 

инструменте 

-МК. 3.4.2. 

импровизује и/или 

компонује мање 

музичке целине 

(ритмичке и 

мелодијске) у 

оквиру различитих 

жанрова и стилова 

-МК. 3 4.3. осмисли 

музику за школску 

представу, 

приредбу или 

перформанс.  

 

литерарном 

садржају; 

– самостално или 

уз помоћ 

одраслих 

користи 

предности 

дигитализације.  

 

учeници изводе. 

-Креирање 

мелодије на 

одабрани текст. 

   

Кључни појмови: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, лествица, 

темпо, репетиција. 

            

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД 

ЦИЉ: 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно -образовним подручјима, допринесе интегралном 

(когнитивном, афективном, моторичком) развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Недељни фонд: 3                  Годишњи фонд: 108 

ОПШТА ПРЕДМЕТНA КОМПЕТЕНЦИЈA 

Учењем наставног предмета физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава 

знањима и културним вредностима телесног вежбања, примењује их у свакодневном 

животу, новим и ванредним животним ситуацијама; разуме значај континуираног развоја 

физичких способности, разноврсних моторичких активности, утицај на здравље, здравље 

околине и квалитет живота. Сагледава да физичка активност и спорт омогућавају 

исказивање: личног идентитета, креативности, емоција,самопотврђивања и учешћа у 

тимском раду, као и да смањујe негативне утицаје савременог живота на здравље и 

социјално понашање. Јача свест о толеранцији, одговорности, поштовању правила и 
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квалитетним комуникацијама. Активно учествује у развоју хуманих односа , односа према 

окружењу у оквирима локалних,регионалних, националних и ширих оквира. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик је стекао знања и у стању је да користи разноврсне програме и облике 

индивидуалног и колективног вежбања и разне изворе информација , како би усавршио 

своја знања и унапредио своје моторичке способности и вештине. Има позитиван став 

према физичким активностима и спорту у свакодневном животу, поштује правила и негује 

здраве међуљудске односе. Промовише улогу физичке активности и спорта у 

унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних 

обољења и социопатолошких појава 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ  

О

Б

У

Ч

А

В

А

Њ

Е 

 

У

В

Е

Ж

Б

А

В

А

Њ

Е 

 

С

В

Е

Г

А 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

2. Батерија  тестова за 

праћење  

физичког развоја и 

моторичких способности 

х 

 

 

х х х х х х х х 

 

4 

х 

 

2 

НА СВИМ 

ЧАСОВИМА 

 

                6       6 

 

2. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И  

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Атлетика 

2. Спортска гимнастика 

3. Основе тимских, 

спортских и елементарних 

игара 

4. Плес и ритмика 

5. Полигони 

 

 

 

 

7 

1 

5 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

3 

4 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

6 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

8 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

9 

13 

13 

 

 

6 

 

 

 

 

19 

15 

15 

 

 

8 

4 

 

 

 

 

28 

28 

28 

 

 

14 

4 

 

3. 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

1. Култура вежбања и 

играња 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

НА СВИМ 

ЧАСОВИМА 
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2. Здравствена култура 

 

УКУПНО 13 13 12 12 4 10 14 9 12 9 41 67 108 

 

 

р.б

.р. 

ОБЛАСТ 

/ТЕМА 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ  – 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ / 

ПОДТЕМА 

1. Ф 

И 

З 

И 

Ч 

К 

Е 

 

 

С 

П 

О 

С 

О 

Б 

Н 

О 

С 

Т 

И 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење  

- естетска 

компетенција  

- брига за здравље 

 

 

ФВ.1.1.1.Унапређује 

моторичке 

способности 

ФВ.1.1.2.Правилно 

изводи 

једноставније вежбе 

обликовања, са и 

без реквизита 

ФВ.1.1.3.Разуме 

значај  правилног 

држања тела за 

здравље 

ФВ.2.1.1.Примењује 

самостално научени 

комплекс јутарње 

гимнастике 

ФВ.2.1.1.Правилно 

изводи најмање 

један комплекс 

вежби обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове 

тела  

ФВ.3.1.1. Зна утицај 

и значај вежби 

обликовања за 

организам, познаје 

поделу вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију и 

функцију појединих 

вежби у комплексу. 

- примени 

општеприпремн

е вежбе  

(вежбе 

обликовања);                                               

- прати промене 

у  сопственој 

тежини и 

висини; 

- самостално 

коригује 

неправилно  

држање;   

- правилно држи 

тело;  

- сагледа 

резултате 

физичких 

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 

 

2. М 

О 

Т 

О 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење  

- вештина 

ФВ.1.2.1.Правилно 

трчи варијантама 

технике трчања на 

кратке, средње и 

- правилно 

изводи вежбе, 

разноврсна 

природна и 

АТЛЕТИКА 

-Техника трчања.   

-Истрајно трчање.   

-Скок удаљ 
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Р 

И 

Ч 

К 

Е 

 

В 

Е 

Ш 

Т 

И 

Н 

Е, 

 

С 

П 

О 

Р 

Т  

 

И 

 

С 

П 

О 

Р 

Т 

С 

К 

Е 

 

 Д 

И 

С 

Ц 

И 

П 

Л 

И 

Н 

Е 

комуникације   

- решавање 

проблема   

- естетска 

компетенција  

- вештина сарадње  

  

дуге стазе и мери 

резултат 

ФВ.1.2.2.Зна 

правилно да скаче 

удаљ згрчном 

варијантом технике 

и мери дужину 

скока 

ФВ.1.2.3.Зна 

правилно да скаче 

увис пркорачном 

варијантом технике  

ФВ.1.2.4.Правилно 

изводи вежбе на тлу 

ФВ.1.2.5. 

Ученик/ученица 

правилно баца 

лоптицу и вортекс и 

мери дужину хица. 

ФВ.1.2.6.Правилно 

изводи вежбе на 

греди и шведској 

клупи 

ФВ.1.2.7.Познаје 

правила спортских 

и елементарних  

игара 

ФВ.2.2.1. Зна 

терминологију, 

значај трчања, 

основе тренинга и 

пружа прву помоћ.  

ФВ.2.2.2.Правилно 

изводи прескоке 

ФВ.2.2.3.Правилно 

изводи упоре и 

висове 

ФВ.2.2.4.Правилно 

изводи основне 

ритмичке вежбе са 

лоптом, вијачом и 

обручем 

ФВ.2.2.5.Правилно 

изводи плес и 

народно кола 

предвиђена  за 

четврти разред 

ФВ.2.2.6.Игра Мини 

- рукомет, 

изведена 

кретања;          

- комбинује 

усвојене 

моторичке 

вештине у игри 

и свакодневном 

животу;   

- одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

- правилно 

подиже, носи и 

спушта терет; 

 - изведе 

кретања, вежбе и 

саставе уз 

музичку пратњу;   

- изведе дечји и 

народни плес;  

- правилно 

изводи и 

контролише 

покрете у 

различитим 

кретањима;  

 

 

згрчном техником.    

-Бацање лоптице из 

залета.                          

-Скок увис 

прекорачном 

техником.                

-Тробој. 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

-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. 

– састав. 

ОСНОВЕ 

ТИМСКИХ, 

СПОРТСКИХ И 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ИГАРА 

-Мини-рукомет.            

-Футсал – „мали 

фудбал“.                  

-Основни елементи 

кошарке и мини-

кошарка.                  

-Основни елементи 

одбојке.                   

-Јаџент. 

 

ПЛЕС И 

РИТМИКА 

-Вежбе са вијачом. 

-Вежбе са лоптом.      

-Народно коло 

„Моравац“.                 

-Народно коло из 

краја у којем се 

школа налази. 

ПОЛИГОНИ 

-Полигон у складу 
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“Футсал”- мали 

фудбал, кошарку, 

одбојку и Јаџент, 

примењујући 

основну технику, 

неопходна правила 

и сарађује са 

члановима екипе 

изражавајући 

сопствену личност 

уз поштовање 

других  

ФВ.3.2.1.Игра Мини 

- рукомет, 

“Футсал”- мали 

фудбал, кошарку, 

одбојку и Јаџент, 

примењујући виши 

ниво технике, већи 

број правила, 

једноставније 

тактичке 

комбинације и уз 

висок степен 

сарадње са 

члановима екипе 

изражава сопствену 

личност уз 

поштовање других 

са реализованим 

моторичким 

садржајима. 

 

 

3. Ф 

И 

З 

И 

Ч 

К 

А 

 

 И 

 

З 

Д 

Р 

А 

В 

С 

Т 

В 

Е 

Н 

- Вештина 

комуникације   

- вештина за 

живот у 

демократском 

друштву  

- естетска 

компетенција 

- вештина сарадње 

- брига за здравље 

   

ФВ.1.3.1.Зна 

основне појмове 

везане за физичко 

вежбање 

ФВ.1.3.2.Познаје 

основна начела 

безбедности у сали, 

на игралишту и 

учионици 

ФВ.1.3.3.Примењује 

здравствено-

хигијенске мере  

ФВ.1.3.4.Зна 

основна правила 

Мини - рукомета, 

“Футсала”, кошарке, 

одбојке и Јаџента 

ФВ.2.3.1.Зна утицај 

физичког вежбања  

ФВ.2.3.2. Испољава 

- - 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 

КУЛТУРА 

ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА 

- Основна правила 

вежбања. 

-Основна правила 

мини-рукомета, 

футсала, кошарке, 

мини-кошарке и 

одбојке. 

-Понашање према 

осталим 

учесницима у игри 

(према судији, 

играчима супротне 

и сопствене екипе). 

-Чување и 

одржавање 

материјалних 

добара. 
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А 

 

К 

У 

Л 

Т 

У 

Р 

А 

заинтересованост за 

физичко вежбање 

ФВ.2.3.3.Позитивно 

вреднује успешне 

потезе и уложени 

труд свих учесника 

у игри, уз 

подстицање свих 

учесника у игри 

ФВ.3.3.1. Испољава 

позитиван став 

према физичком 

вежбању у 

свакодневном 

животу 

ФВ.3.3.2. Доказује 

се кроз физичко 

вежбање 

ФВ.3.3.3. испољава 

позитиван став 

према сарадњи са 

другима у 

реализацији 

различитих задатака 

Физичког и 

здравственог 

васпитања 

на начин који 

никога не вређа;  

- прихвати  

победу и пораз 

као саставни део 

игре и 

такмичења;  

- уредно одлаже 

своје ствари пре 

и након 

вежбања;  

- препозна 

здравствено 

стање када не 

треба да вежба;  

- примењује 

хигијенске мере 

пре, у току и 

након вежбања 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 

-Постављање, 

склањање и чување 

справа и реквизита 

неопходних за 

вежбање. 

-„Ферплеј” 

(навијање, победа, 

пораз, 

толеранција). 

-Значај вежбања у 

породици. 

-Вежбање у 

слободно време. 

 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

-Правилно држање 

тела и здравље. 

-Значај вежбања за 

правилан рад срца 

и плућа. 

-Мишићи и 

зглобови тела. 

-Хигијена простора 

за вежбање. 

-Исхрана и 

вежбање. 

-Значај лекарских 

прегледа за 

вежбање. 

-Поступање у 

случају повреде 

(обавестити 

наставника и др.). 
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постигнућа у 

вежбању; 

- учествује у 

предлагању 

садржаја и 

начина рада. 

 

 

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

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ :  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   4.РАЗРЕД  

ЦИЉ: 

Подстицање развоја личности и сазнање о себи и другима како би постали аутономне, 

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

поштују и себе и друге и oспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и 

локалне заједнице, усвајањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима 

кроз практично деловање. 

Недељни фонд часова: 1   Годишњи фонд часова: 36 

ОБЛАСТ/ТЕМА /МОДУЛ МЕСЕЦ СВ

ЕГ

А 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други на планети 

Земљи 

 

4 2         6 

2. ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Култура и традиција  

 

 2 5 4       11 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Прекомерна потрошња  

 

    1 3 5 3 1  13 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Еколошка акција 

        3 3 6 

УКУПНО 4 4 5 4 1 3 5 3 4 3 36 
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Ред

. 

Бр. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

КОМПЕНТЕ 

НЦИЈЕ 

 ИСХОДИ                                            

по завршетку 

области/теме/разреда ученик 

ће бити у стању да 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

БРО

Ј 

ЧАС

ОВА 

1. ЉУДСКА 

ПРАВА 

Ја и други на 

планети 

Земљи 

 

1.Компетенција 

за целоживотно 

учење 

2.Комуникациј

а           

5.Решавање 

проблема 

6.Сарадња 

7.Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву  

− разликује  примере 

одговорног и 

неодговорног понашања 

људи према животној 

средини;  

− се понаша у 

свакодневним 

ситуацијама на начин који 

уважава животну средину 

и рационалну потрошњу 

ресурса; 

− образложи важност 

информисања  о стању 

животне средине и 

начинима њене заштите; 

− аргументује добити од 

заједничког живота људи 

припадника различитих 

култура; 

− наведе елементе 

традиције и културе свог 

народа и покаже 

интересовање и 

поштовање за друге  

културе и традиције; 

− образложи значај 

подршке избеглицама и 

мигрантима да у новој 

средини сачувају свој 

језик, традицију, културу; 

− наведе примере  из 

свакодневног живота 

којима се илуструје 

сусретање различитих 

култура; 

− дискутује о томе како 

непознавање других 

-Планета Земља 

припада свима 

који на њој живе 

-Узајамни утицај 

природе и човека. 

-Потребе  

појединца и опште 

добро  –  

задовољавање 

људских  потреба  

без  угрожавања   

будућих  

генерација.  

-Одговоран однос  

према свету у коме 

живимо – Мисли 

глобално делуј 

локално. 

-Право на здраву 

животну средину 

-Трећа генерација 

људских права.          

-Вредности на 

којима почива – 

право на живот у 

здравој животној 

средини; право на 

одржив економски 

развој; право на 

рационално 

коришћење 

природних и 

енергетских 

ресурса; право на 

спречавање свих 

облика загађивања 

животне средине; 

6 



513 

 

култура утиче на настанак 

стереотипа, предрасуда и 

дискриминације; 

− испољи заинтересованост 

за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

учествује у изради плана и 

реализацији акције, њеној 

промоцији и вредновању 

  

 

право на 

доступност 

информација о 

стању животне 

средине. 

 

2. ДЕМОКРАТ

СКО  

ДРУШТВО 

Култура и 

традиција 

1.Компетенција 

за целоживотно 

учење 

2.Комуникациј

а           

5.Решавање 

проблема 

6.Сарадња 

7.Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

10.Естетичка 

компетенција 

11.Предузимљ

ивост и 

оријентација ка 

предузетништв

у 

− наведе елементе 

традиције и културе свог 

народа и покаже 

интересовање и 

поштовање за друге  

културе и традиције; 

− образложи значај 

подршке избеглицама и 

мигрантима да у новој 

средини сачувају свој 

језик, традицију, културу; 

− наведе примере  из 

свакодневног живота 

којима се илуструје 

сусретање различитих 

култура; 

− дискутује о томе како 

непознавање других 

култура утиче на настанак 

стереотипа, предрасуда и 

дискриминације; 

 

 -Култура и 

традиција 

-Материјално и 

нематеријално 

наслеђе једне 

заједнице настало 

под утицајем свих 

народа који су ту 

живели и сада 

живе. 

-Културни 

идентитет 

-Неговање 

традиције  и 

културе 

сопственог народа 

и поштовање 

традиције и 

културе других. 

-Мултикултурално 

ст и 

интеркултуралнос

т  

 -Живот поред 

људи других 

култура  или 

заједнички живот 

са њима.  

-Избеглице и 

мигранти  

-Невољно кретање 

људи из једне у 

другу културну 

заједницу.                     

-Непознавање 

других култура 

као основ за развој 

стереотипа, 

11 
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предрасуда и 

дискриминације.           

-Уклопити се у 

нову средину, а 

сачувати свој 

културни 

идентитет. 

-Сусретање 

култура 

-Сусретање и 

прожимање 

различитих 

култура без 

губљења 

културног 

идентитета.  

 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕН

ОМ СВЕТУ 

Прекомерна 

потрошња 

1.Компетенција 

за целоживотно 

учење 

2.Комуникациј

а           3.Рад с 

подацима и 

информацијама 

4.Дигитална 

компетенција   

5.Решавање 

проблема 

6.Сарадња 

7.Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

10.Естетичка 

компетенција 

11.Предузимљ

ивост и 

оријентација ка 

предузетништв

у 

− препознаје примере 

прекомерне потрошње; 

− препознаје у медијима 

поруке које подстичу 

прекомерну потрошњу, 

посебно деце и младих; 

− критички разматра појаву 

бацања хране и расипања 

воде; 

− процењује важне 

чињенице о производима 

које купује читајући 

декларацију и води 

рачуна о односу цене и 

квалитета; 

− испољава 

заинтересованост за 

сарадњу и учешће у 

групном раду 

 

-Потрошачко 

друштво 

-Стварне потребе 

и прекомерна 

потрошња.  

-Неравнотежа – 

гладни и жедни у 

свету у којем се 

храна баца а вода 

расипа. 

-Амбалажа 

важнија од 

садржаја – 

гомилање отпада. 

-Притисак 

произвођача – 

нови модели новог 

модела. 

-Деца – омиљена 

циљна група 

произвођача. 

-Медији и 

потрошачка 

култура 

-Поруке медија у 

подстицању 

потрошње.  

-Деца у 

рекламама.  

-Права потрошача 

-Информације од 

значаја за 

13 
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потрошаче. 

-Однос цене и 

квалитета 

производа. 

-Права и 

одговорност 

потрошача.  

-Заштита 

потрошачких 

права. 

 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Еколошка 

акција 

1.Компетенција 

за целоживотно 

учење 

2.Комуникациј

а                  3. 

Рад са 

подацима и 

информацијама        

4.Дигитална 

компетенција 

5.Решавање 

проблема 

6.Сарадња                  

7.Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

10.Естетичка 

компетенција 

11.Предузимљ

ивост и 

оријентација ка 

предузетништв

у 

− испољи 

заинтересованост за 

сарадњу и учешће у 

групном раду; 

− учествује у изради плана 

једноставне акције; 

− са другим ученицима 

изводи 

и документује 

једноставну 

акцију; 

− доприноси промоцији 

акције; 

− на једноставан начин 

вреднује 

изведену акцију 

Планирање и 

извођење 

еколошке акције  

Одређивање циља 

и израда плана 

акције. 

Извођење и 

документовање 

акције.  

Промоција акције 

на нивоу школе. 

Вредновање 

акције. 

6 

УКУПНО 36 

 

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

потрошача 
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Назив предмета:                      ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                           36 

Разред:                                                          четврти 

 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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 I – УВОД 

  

1. Дружимо са Богом и 

светима 

• упознавање ученика 

са садржајима и 

начином рада 

• ученик ће бити 

мотивисан да похађа 

часове верске наставе 

  

 Когнитивни аспект: 

• стећи основне 

информације о темама 

које ће се обрађивати у 

настави Православног 

катихизиса током 

четвртог разреда 

• уочити какво је његово 

предзнање из градива 

обрађеног у претходном 

разреду школовања 

 

Афективни аспект: 

 • желети да активно 

учествује на часовима 

верске наставе 

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело катихете 

(вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о 

вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у 

живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по темама, 

начином остваривања 

програма рада, као и са 

начином вредновања 

њиховог рада. 

 

 

Врсте наставе 
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 II – ЦРКВА ЈЕ НАШ 

ИЗБОР  

2. Заједница је основ живота 

3. Црква је наш избор 

4. Црква је заједница са 

Светом Тројицом 

5. Црква је циљ стварања 

света 

6. Свет изван заједнице са 

Богом 

7. Свет у заједници са Богом 

  

• Пружити ученицима 

неопходно знање да 

постојање света има 

свој циљ –да постане 

Црква; 

• Развијање свести 

ученика да је све 

створено да постоји у 

заједници са Богом; 

• Указати ученицима 

на значење речи 

Црква; 

 • Развијање свести 

ученика да смо у 

Цркви позвани на 

живот у заједници. 

  

 Когнитивни аспект: 

• уочити важност 

постојања заједнице 

• уочити разлику између 

Цркве и сваке друге 

заједнице; 

• уочити да је Црква 

слободна заједница у 

којој учествују само они 

који то желе; 

• знати да се они који су 

у заједници са Христом 

називају хришћани и да 

је Црква њихова 

заједница; 

• уочити да изван Цркве 

свет не може постојати 

вечно. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да 

активно учествује у 

животу Цркве 

• бити подстакнут да 

препознаје живот као 

дар Божји; 

• бити подстакнут да 

препознаје Живот Вечни 

као Божји дар. 

 Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (32 

часова) 

• практична настава (2часа) 

  

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

• Практична настава се 

реализује у цркви – 

учешћем у литургијском 

сабрању; 

  

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе 

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима 

из подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

• Реализација програма 

требало би да се одвија у 

складу с принципима 

савремене активне наставе, 

која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и 

проблемски приступ 

садржајима тема. У току 

реализације стављати 
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 III – ХРИСТОС НАС 

СВЕ ЗОВЕ  

8. Христос позива Апостоле 

9. Вера основ заједнице 

10. Апостоли позивају свет 

11.Човек само срцем јасно 

види 

12. Христос нас зове 

13. Божић 

  

  

• Омогућити 

ученицима да уоче да 

Христос зове све људе 

у заједницу са Њим; 

 • Указати ученицима 

на значај вере за 

остварење заједнице са 

Богом; 

• Омогућити 

ученицима да се 

упознају са 

новозаветним 

сведочанством о 

Христу и Апостолима 

 Когнитивни аспект: 

• уочити да нас Христос 

позива у лични однос - 

заједницу љубави; 

• увидети да су апостоли 

људи који су слични 

нама; 

• уочити да је вера основ 

заједнице са Богом; 

• увидети да су 

Апостоли позивали 

људе у заједницу 

љубави са Христом; 

• разумети значај 

Христовог оваплоћења 

(рађања); 

• Усвојити текст и 

мелодију песме „Звезда 

се засја“ 

 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да 

доживети Христа као 

Личност која нам иде у 

сусрет 

нагласак више на 

доживљајно и формативно, 

а мање на сазнајно и 

информативно. 

• Квалитет наставе се 

постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу 

са савременим педагошким 

захтевима у погледу 

употребе разноврсних 

метода, облика рада и 

наставних средстава. 

• Имајући у виду захтеве 

наставног програма и 

могућности транспоновања 

наставног садржаја у 

педагошко дидактичка 

решења, наставник би 

требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту 

ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика. 

• У остваривању савремене 

наставе наставе наставник 

је извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу. 

• Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање 

своје личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. 
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 IV – ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА СВОЈИМА  

14. Светитељи – сведоци 

љубави Божје 

15. Свети Сава - 

путеводитељ у живот вечни 

16. Успињање ка Христу 

(опис н.ј – прича о Закхеју) 

17. Свети Симеон 

Богопримац - сусрет са 

Христом 

18. Литургијско путовање 

заједнице свих светих 

 • Омогућити 

ученицима да уоче да 

су светитељи наши 

путеводитељи ка 

Царству Божјем; 

• Омогућити 

ученицима да уоче 

значај жеље за 

остваривање заједнице 

са Богом; 

• Указати ученицима 

да је Литургија 

заједница свих светих 

са Богом. 

 Когнитивни аспект: 

• поступно изграђивати 

свест о томе ко су 

светитељи; 

• увидети да су сви 

позвани да буду 

светиетљи; 

• уочити важност 

светитеља као 

наших узора за 

остваривање личног 

јединства са Богом; 

• знати какву важност 

Савине речи и дела 

имају за нас данас; 

• уочити да је за 

остваривање јединства 

са Богом потребна 

искрена жеља; 

• знати да је Литургија 

начин на који сви 

остварујемо заједницу 

са Богом; 

• препознати да у нашу 

заједницу са Богом 

уводимо све оне (и све 

оно) што волимо. 

 

 Афективни аспект: 

 • бити подстакнут да 

следује светитељима 

Божјим и да буде добар 

човек; 

• бити подстакнут да 

препознаје љубав као 

највећу врлину. 

 

Евалуација наставе 

  

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и 

исхода наставе) наставник 

ће остварити на два начина: 

• процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих 

листића; 

• провером знања које 

ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова; 

  

Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања 

ученика; 

  

Оквирни број часова по 

темама 

  

Увод – 1 

Црква је наш избор – 7 

Христос нас све зове – 7 

Диван је Бог у светима 
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својима – 7 

Значај врлинског живота – 

7 

Са нама је Бог - 4 

Евалуација – 1+2    
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V – ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ ЖИВОТА 

19. На путу светости 

20. Усавршавању нема краја 

21. Пут ка вечности 

22. Хришћанске врлине 

23. Врлинослов – свети нас 

уче 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 • Омогућити 

ученицима да схвате 

грех као промашај 

циља; 

• Пружити ученицима 

могућност да разумеју 

да је самољубље извор 

греха; 

• Омогућити 

ученицима да уоче шта 

су врлине; 

• Указати ученицима 

да 

врлине представљају 

прихватање Божје 

воље; 

• Пружити ученицима 

могућност да примете 

да они управљају 

својом вољом и праве 

личне изборе . 

 Когнитивни аспект: 

• увидети да се грех 

јавља као последица 

одсуства истинске 

љубави; 

• уочити да је грех наш 

погрешан избор; 

• увидети шта је 

самољубље и по чему се 

оно разликује од 

љубави; 

• увидети да без врлина 

нема љубави. 

• уочити да је само 

врлинама могуће 

остварити однос љубави 

са Богом и људима; 

• упознати најважније 

хришћанске врлине; 

•  увидети да врлине 

нису човеку дате, већ да 

се за њих треба трудити; 

• увидети да се и врлине 

усавршавају. 

 

Афективни аспект: 

 • бити подстакнут да 

следује светитељима 

Божјим; 

• бити подстакнут да се 

труди да у себи развија 

хришћанске врлине 
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 VI - СА НАМА ЈЕ БОГ 

24. Васкрсење и 

Педесетница 

25. Црква је икона Царства 

Божијег 

26.  Црквена уметност - 

одсјај Царства Божијег 

  

 • Пружити ученицима 

могућност да разумеју 

да је Црква икона 

Царства Божијег и да 

смо са Богом у 

најприснијој заједници 

на Светој Литургији; 

• Омогућити ученицима 

да уочe разлику између 

иконе и неке друге 

уметничке слике или 

фотографије; 

• Омогућити ученицима 

да изградe свест о томе 

да иконе сведоче будуће 

Царство Божије у 

садашњем веку; 

• Установити обим и 

квалитет знања 

стечених у току 

школске године из 

Православног 

катихизиса. 

  

 Когнитивни аспект: 

• уочити да служењем 

Литургије постајемо 

учесници Царства 

Божијег и сједињујемо 

се са Богом; 

• упознати садржај 

молитве «Царе 

небески»; 

• увидети да сам изглед 

православног храма 

изображава јединство 

Неба и земље. 

 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се 

развијати жеља за 

очувањем природе; 

• бити подстакнут да 

уреди школски простор 

најуспешнијим 

радовима; 

• бити подстакнут да и 

наредне године похађа 

часове Православног 

катихизиса; 

• уочити у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса четвртог 

разреда основне школе. 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Математика 

3. Познавање природе и друштва 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање 

 

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ :    ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  4. РАЗРЕД  

 Недељни фонд : 1           Годишњи фонд часова: 36    

ЦИЉ: Циљ наставе и учења је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог 

оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, 

сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

                                            

ПРОЈЕКТНА ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Разгледница мога 

краја 

2          2 

2. Вишенаменска 

учионица 

2          2 

3. Одељењске збирке 

задатака* 

 2         2 

 

4. 

Најлепши споменици 

природе 

 2         2 

 

5. 

Корисна и фина еко-

куповина  

  2        2 

6. Култура живљења   3 1       4 

7. Ознаке за поклоне    2       2 

8. Покретне слике на 

радост публике 

   1 1      2 

9. Трагом прошлости     1 2     3 

10. И рукотворине су 

умотворине 

     1 1    2 

11. Од жара до пожара       3 1   4 

12. Наше кућице        2 1  3 
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13. Млади извиђачи**         1  1 

14.  Трагање је знање**         1  1 

15.  Извори светлости         1 1 2 

16.  Летопис нашег 

одељења* 

         2 2 

УКУПНО 

 

4 4 5 4 2 3 4 3 4 3 36 

 

ПРОЈЕКТНА ТЕМА БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

ИСХОДИ 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ПРОЈЕКТНИ 

ПРОДУКТИ 

1.РАЗГЛЕДНИЦА 

МОГА КРАЈА 

2 Ученик ће бити у 

стању да:  

• учествује у 

прикупљању 

фотографија, 

материјалних, 

писаних и 

обичајних извора 

прошлости свога 

краја,  

• осмисли дизајн 

разгледнице свога 

краја, 

• сними видео-клип 

о знаменитости 

свога краја и да га 

опише кроз мини-

репортажу.   

Српски језик, 

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

Фотографије, 

филм, 

разгледница, 

изложба, 

културно-

уметнички 

програм 

2.ВИШЕНАМЕНСКА 

УЧИОНИЦА  

2 Ученик ће бити у 

стању да:  

● изради учионички 

кутак одређене 

намене, 

● прати активности 

у оквиру одређене 

секције, 

● планира и 

реализује 

учионички 

догађај, 

● процењује 

успешност 

одређеног 

догађаја.  

Српски језик, ПиД, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Полица за 

књиге, 

библиотека, 

плакат, 

предмети од 

рециклажног 

материјала, 

цветни 

аранжман, 

дипломе, 

лабораторијски 

прибор, 

снимци 

изведених 

огледа, снимак 

представе 
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3.ОДЕЉЕЊСКЕ 

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА* 

2 Ученик ће бити у 

стању да: 

● саставља 

програмске 

задатке; 

● усклађује 

графичке и 

сликовне 

приказе као 

помоћ у изради 

задатка и 

додатна 

појашњења, 

● дизајнира 

насловну страну 

и корице збирке, 

● бодује задатке и 

израђује скале за 

оцењивање. 

Српски језик, 

Природа и друштво, 

Математика, Ликовна 

култура 

Задаци, 

корице, 

одељењске 

збирке 

(штампани и 

дигитални 

облик), 

илустрације, 

графички 

прикази  

4. НАЈЛЕПШИ 

СПОМЕНИЦИ 

ПРИРОДЕ 

2 Ученик ће бити у 

стању да: 

● претражи на 

интернету 

споменике 

природе, 

● разврста, 

прикупи 

фотографије и 

текстове о њима, 

● представи их у 

облику 

презентације 

широј јавности. 

Природа и друштво, 

Српски језик,  

Ликовна култура 

Фотографије, 

текстови,    

ППТ 

презентација 

5. КОРИСНА И ФИНА 

ЕКО-КУПОВИНА  

2  

Ученик ће бити у 

стању да:  

● анализира 

декларацију 

производа, 

● препозна ознаке 

којима увтрђује 

дa ли је производ 

еколошки,  

● препозна који 

производ је 

 

Српски језик, 

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Декларације 

производа, 

табела за 

анализу 

декларације 

производа, 

извештаји, 

колекције еко-

производа, 

ППТ 

презентација  
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здравији за 

људску употребу, 

● препозна која је 

амбалажа 

производа 

биоразградива и 

погодна за 

рециклажу.   

-  развија еколошку 

свест и одговоран 

однос према природи 

у складу са начелима 

одрживог развоја и 

шири еко-маркетинг. 

6. КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

4 Ученик ће бити у 

стању да:  

● направи 

колекцију 

фотографија 

одевних 

комбинација,  

● направи 

колекцију 

фотографија 

обуће по врсти, 

● формира збирку 

фотографија 

уређења 

ентеријера, 

● направи 

минијатурни 

ћилим од вунице, 

● извезе фигуру на 

тканини, 

● извезе гоблен. 

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Збирка 

фотографија, 

албуми, ћилим, 

везена фигура, 

снимак модне 

ревије,   

производи од 

употребних 

предмета 

7. ОЗНАКЕ ЗА 

ПОКЛОНЕ 

2  

Ученик ће бити у 

стању да:  

– изабере 

материјал за 

рад, 

– да одреди 

намену ознаке 

за поклоне,  

– да користи 

одговарајућу 

Ликовна култура, 

Српски језик, 

Природа и друштво, 

Математика 

Ознаке за 

поклоне, 

поклони, 

изложба, 

фотографије  
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сликарску 

технику,  

– да осмисли и 

креира изглед 

ознаке за 

поклоне,  

– развија смисао 

за естетику при 

стварању 

 употребног 

предмета.  

     
8. ПОКРЕТНЕ СЛИКЕ 

НА РАДОСТ 

ПУБЛИКЕ 

2  

Ученик ће бити у 

стању да:  

– разликује 

неми и звучни 

филм,  

– разликује 

одређене 

филмске 

жанрове, 

– уочавају 

повезаност 

уметности 

глуме, 

фотографије  

и музике у 

филму,  

– заузимају 

критички став 

према 

уметничким 

 елима.     

     

Српски језик,    

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Природа и друштво 

Колажни 

приказ 

фотографија, 

плакат, 

процесни пано, 

биоскопска 

представа, 

анкета, ППТ 

презентација 

9. ТРАГОМ 

ПРОШЛОСТИ 

3 Ученик ће бити у 

стању да:  

– прикупи 

информације и 

фотографије о 

одређеним 

догађајима из 

прошлости 

Србије,  

Ликовна култура,   

Природа и друштво,   

Математика,   

Српски језик  

Фотографије, 

текст, снимак 

игроказа, 

монодраме, 

ППТ 

презентација 
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– хронолошки 

прикаже и изложи 

информације о 

догађајима из 

прошлости,  

– пронађе 

занимљивости и 

анегдоте из 

живота славних 

личности наше 

прошлости, 

– одглуми личност 

из прошлости 

(монодрама, 

игроказ...). 

10. И РУКОТВОРИНЕ 

СУ УМОТВОРИНЕ 

2 Ученик ће бити у 

стању да:  

– направи оригами 

фигуру, 

– направи киригами 

фигуру, 

– истка вунени 

ћилим, 

– направи цветни 

аранжман (икебану), 

– направи изложбу 

радова, 

– направи 

електронски албум, 

– постави рад на сајт 

школе. 

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Фотографије, 

филм, 

разгледница, 

изложба, 

културно-

уметнички 

програм 

11. ОД ЖАРА ДО 

ПОЖАРА 

4 Ученик ће бити у 

стању да:  

– разликује врсте 

пожара, 

– препозна гориве 

материје, 

– научи ознаке за 

обележавање горивих 

материја, 

– примени основне 

мере заштите од 

пожара.   

Природа и друштво, 

Српски језик, Ликовна 

култура, Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Текстови, 

процесни пано, 

фотографије, 

ППТ 

презентација, 

снимак и 

фотографије  

предавања, 

снимак гашења 

пожара 

12. НАШЕ КУЋИЦЕ 3 Ученик ће бити у 

стању да:  

– прошири 

знања о врстама 

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Математика, Српски 

језик 

Решење 

скривалице, 

цртежи – идеје 

ученика, 
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кућа кроз време, 

– развија 

способност за 

израду макета,  

– усвоји технику 

израде макета и 

креативност, као 

и испољавање 

естетике у раду, 

– организује 

изложбу 

стваралаштва. 

макете кућица 

фотографије, 

ППТ 

презентација 

13. МЛАДИ 

ИЗВИЂАЧИ 

1 Ученик ће бити у 

стању да: 

– учествује у 

организацији 

камповања, 

– склопи и 

расклопи шатор, 

– храни се у 

природи, 

– обавља 

дужности 

извиђача у 

кампу, 

– води дневник 

извиђача, 

– обликује 

природне 

материјале у 

сувенире. 

Ликовна култура, 

природа и друштво 

Фотографије, 

снимци, 

химна, 

природни 

сувенири, 

дневник 

извиђача 

14. ТРАГАЊЕ ЈЕ 

ЗНАЊЕ 

1 – уочи, прати и 

приказује 

трагове биљака 

и животиња у 

природи,  

– класификује 

трагове према 

изгледу, 

– опише открића у 

вези са 

траговима, 

– направи збирку 

слика са 

информацијама 

о траговима, 

– сними трагове, 

– направи калуп 

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Српски језик 

Игра меморије, 

апликације – 

симболи група, 

фотографије, 

збирка пера, 

ППТ 

презентација, 

снимци, пано 
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трага животиња. 

15. ИЗВОРИ 

СВЕТЛОСТИ 

2  – разликује својства 

природних и 

вештачких извора 

светлости, 

– зна настанак и 

развој вештачких 

извора светлости и 

њихово коришћење,  

– правилно 

употребљава 

природне и вештачке 

изворе светлости 

(превенција, 

економичност, 

еколошки приступ).     

ПиД,                    

Ликовна култура,              

Српски језик 

ППТ 

презентација, 

свеће, слике, 

неонске 

сијалице, 

ласер, 

флуоросцентне 

цеви, 

фотографије, 

пано 

16. ЛЕТОПИС 

НАШЕГ ОДЕЉЕЊА 

2 – направи хроношки 

приказ догађаја кроз 

збирке фотографија, 

презентацију, 

дипломе, записе и сл.  

-учествује у 

одељенском 

програму 

ПиД,                            

Ликовна култура,                                 

Српски језик 

ППТ 

презентација, 

програм за крај 

школске 

године 

НАПОМЕНА: Пројектна настава подстиче развој свих међупредметних компетенција. 

Кључни појмови :уређивање текста, обрада слике, претраживање интернета, дигитални 

материјали, понашање у дигиталном окружењу, алгоритам, програмирање у визуелном 

програмском језику. 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ : ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 4. РАЗРЕД 

Недељни фонд часова: 1      Годишњи фонд часова: 36 
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ЦИЉ:  Циљ наставе и учења  Чувара природе је да ученике упозна са законитостима 

природе и узрочно – последичним везама у животној средини, посматрањем природе и 

односа у њој, доносиће закључке и судове о узајамној повезаности живе и неживе 

природе. Извођењем експеримената, анализом, теренским, групним, тимским и 

самосталним радом, млада личност ће стицати свест и навику да води здрав живот у 

очуваном окружењу.  

 

РЕД. 

БРОЈ 
ТЕМА 

 

 

ИСХОДИ                                        

по завршетку 

области/теме/разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

КОРЕЛАЦИЈА 

( ПРЕДМЕТ И 

ТЕМА) 

1. 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

- буду усмерени и 

заинтересовани за сазнања 

из области екологије и 

заштите животне средине                                                                              

- да својим понашањем и 

деловањем штите животну 

средину                                                    

- да стичу свест и навику 

да воде здрав живот у 

свом окружењу                                                          

- изводе експерименте, 

посматрају, анализирају и 

логички повезују појаве у 

природи                                                                           

- схвате односе и 

законитости у природи                

- се логички и критички 

односе према деловању 

човека на природу                               

- да разумеју повезаност 

живе и неживе природе и 

њихов значај за здрав 

живот                                         

- схвате позитиван утицај 

природе на здравље и 

 ПД - Мој крај – 

природа, човек, 

друштво 

Пројектна 

настава  

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК - Материјали 

2. 

 

 

 

 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

 ПД - Мој крај – 

природа, човек, 

друштво 

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК – Материјали 

МК - 

Стваралаштво 

3.  

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

 ПД - Мој крај – 

природа, човек, 

друштво 



534 

 

СРЕДИНЕ времена проводеног у 

природи , парковима, 

шуми, на ливади                                        

- разумеју важност чистог 

ваздуха за околину у којој 

живимо и његов директан 

утицај на здравље човека                                                                       

- уоче последице 

штетности загађене воде 

на целокупан живот 

човека                                            

- проналазе решења како 

да делују на свест својих 

вршњака, али и људи из 

окружења конкретним 

примерима у свом 

понашању и 

организованим акцијама                                            

- да увиди штетност буке 

на здравље човека  - 

разуме важност очувања 

угрожених животиљских 

и биљних врста                                  

- предложи занимљиве 

акције за очување природе                                                                         

- да разуме повезаност 

биљног и животињског 

света                                                

- да користи биљке у 

различите лековите сврхе                                                                     

-подстиче сарадњу и 

договарања, развија 

способности прихватања и 

придржавања  унапред 

договорених правила 

-развија другарске односе 

и међусобног поштовање 

-развија одговорност и 

толеранцију и прихватање 

различитости 

-подстиче и даље развија 

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК – 

Материјали, 

Композиција, 

Споразумевање 

ГВ – Грађански 

активизам 

4. ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ И 

ПРОМЕНЕ У 

ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ 

1. Сетимо се шта смо 

досад научили, 

обнављање 

 2. Излет у природу, 

вежбање 

3. Знаци из природе. 

Временска прогноза, 

обрада 

4. Самоникле биљке, 

обрада 

5. Маслачак. Чичак, 

вежбање 

6. Хербаријум, 

вежбање 

7. Одакле стиже 

храна, обрада 

8. На еколошкој 

фарми, обрада 

9. Твој мали врт, 

вежбање 

10. Посматрање 

птица, проширивање 

знања 

11. Белоглави суп, 

ПД - Мој крај – 

природа, човек, 

друштво 

СЈ – Језичка 

култура 

ЛК - Материјали 
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самопоуздање  

-развија сарадничке 

односе у групи и целом 

одељењу 

-подстиче слободно 

ликовно изражавање 

коришћењем различитих 

материјала и техника; 

-очува своје дравље                                                  

-препозна негативне 

појаве у човековом односу 

према животној средини                                 

- да уочи узрочно-

последичне веза у 

животној средини 

извођењем једноставног 

огледа                                                                      

- да чува и уређујепростор 

у коме живи и учи 

стицањем навика 

одговорног понашања 

према животињама и 

биљкама из животног 

окружења                                                                         

- буде самосталан у тиму 

 

 

           

обрада 

12. Откривање 

трагова, вежбање 

13. Пуж на путу, 

вежбање 

14. Животиње у 

циркусу, обрада 

15. Отпад није смеће, 

проширивање знања 

16. Здраво земљиште, 

обрада, вежбање 

17. Како смањити 

количину кућног 

отпада, проширивање 

знања 

 18. Размена уместо 

куповине, вежбање 

19. Вода на путу од 

реке до славине, 

проширивање знања 

20. Штетне материје у 

реци, вежбање 

21. Хемијски 

препарати за 

домаћинство, обрада 

22. Течни сапун, 

вежбање 

23. Акција: Штедимо 

воду, утврђивање 

24. Промена климе, 

обрада 

25. Стаклена башта, 
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вежбање 

26. Озонски омотач, 

обрада 

 27. Енергија у 

свакодневном животу, 

обрада 

28. Сунчева енергија, 

вежбање 

29. Сви треба да 

брину о животној 

средини, 

проширивање знања 

 30. Твоја брига о 

планети, вежбање 

 31. Акција: Еколошке 

новине, вежбање 

32. Изаберимо здрав 

живот, обрада 

33. Чипс од јабука, 

вежбање 

34. Зелена 

укрштеница, 

обнављање 

35. Акција: Школско 

такмичење чувара 

природе (припрема 

такмичења), 

систематизација 

36. Акција: Школско 

такмичење чувара 

природе (реализација 

такмичења), 

систематизација  
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Кључни појмови : животна средина,зашзита биљака и животиња 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА   4. РАЗРЕД   

ЦИЉ: 

 Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз 

непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа 

у ужем и ширем окружењу.             

Недељни фонд часова: 1              Годишњи фонд часова: 36 

ТЕМА/ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

1. Ризница – народна традиција код 

Срба 

2.Наша традиција у језику и 

књижевности 

3.Народне умотворине 

4.Дечје игре и играчке 

5.Народне песме и игре 

6. Породица – сеоска и градска 

7. Кућа – огњиште 

8. Породично стабло 

9. Породична окупљања – 

гостопримство у домаћинској кући 

10.Улични продавци хране 

11.Из кувара наших бака 

12.Накит 

13.Стари намештај 

14.Обедовање и обичаји везани за совру 

15. Судови  и посуђе 

16. Вода, обичаји и веровања 

17. Прање веша 

18. Ручни радови – ткање, предење 

19. Србија – земља међу шљивама – 

национално пиће 

20. Сеоски послови ( жетва, пчеле, 

плетарство...) 

21. Занимања становника у селу 

22. Занимања становника у граду 

23. Народна веровања 

24. Народни обичаји – мобе, прела, 

жетва, берба грожђа, косидба, фруле, 

-сарадња,  

- компетенција за учење,  

- комуникација,                     

-за одговоран однос према 

околини                                  

- за одговоран однос 

према здрављу                                    

- естетичка,  

- решавање проблема, - 

рад са подацима и 

информацијама,                      

- одговорно учешће у 

демократском друштву,                             

- предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву                   

– дигитална компетенција 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да:                           

 - Развије свест о култури, 

обичајима и традицији свога 

народа  

- Ојача културни идентитет 

код себе и своје породице 

- Развије понос због 

припадности сопственом 

народу 

- Прошири знања и искуства о 

обичајима кроз различите 

активности 

-Схвати значај чувања и 

неговања традиционалних 

заната, обичаја, 

веровања...кроз различите 

активности 

- Развије толеранцију и 

поштовање за разлике које 

постоје међу децом везане за 

породично и културно наслеђе 

- Учествује у очувању 

културне баштине свога 

народа 

- Влада знањима о 

породичном и културном 

наслеђу везаном за детињство 

- Активно учествује заједно са 

својом породицом у 
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гајде... 

25. Народна ношња (мушка и женска, 

градска и сеоска) 

26. Одећа некада 

27. Пешкир у народним обичајима – 

Крштење и кумство 

28. Крсна слава – славска јела 

29. Свадба и обичаји везани за 

свадбарска весеља 

30. Празници који претходе Божићу и 

Божић 

31. Празници који претходе Ускрсу и 

Ускрс 

32. Магична моћ и лековитост биља 

33. Вашар 

34. На варошким улицама – чезе, 

фијакери, кочије 

35. Бисери по пољу просути – сценарио 

за школску приредбу 

36. О пролазности живота – на млађима 

свет остаје 

прикупљању архивске грађе 

која ће постати део 

едукативних збирки 

образовних институција – 

школе, вртића, музеја у крају у 

којем ученик живи,  

- Активно учествује заједно са 

својом породицом у 

прикупљању и 

систематизовању својих 

породичних знања и искустава 

који се односе на традицију и 

обичаје везане за детињство и 

да их сачувају кроз израду 

породичних архива 

- Развије поштовање разлика 

које постоје у заједници 

 

Кључни појмови :Народни обичаји, народни инструменти и култура Срба и српске 

задужбине 

 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 4.РАЗРЕД 

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.Формирање председништва 

одељенске заједнице 

2.Опет смо заједно – правила 

понашања у новим условима 

3. Значај одржавања личне хигијене, 

дистанце, ношења маски и визира у 

датим епидемиолошким 

околностима 

4.Дечја недеља 

5. Превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола 

6.Значај правилне исхране 

7. Настајање и ширење заразних 

болести 

-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 

● 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 
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8. Потреба за одмором, рекреацијом 

и спавањем 

9. Здравствена нега и употреба 

лекова 

10.Пушење није никакво дружење 

11.Час у природи 

12. Изграђивање самопоштовања и 

правилног вредновања понашања 

13. Светски дан штедње 

14.Превазилажење конфликата – 

облици и узроци агресивног 

понашања 

15. Стрес – извори, утицај и 

механизми превазилажења 

16. Шта су правила и шта би се 

догодило да их немамо 

17. Спортски дан 

18. Полиција у служби грађана 

19. Радујем се Новој години и 

Божићу 

20. Припрема за обележавање Дана 

школе 

21. Сређивање учионице 

22.  Дан шале – 1.април 

23. Припреме и прослава завршетка 

школске године 

24. Помоћ старијим особама 

25. Заштита од пожара и 

елементарних непогода 

26. Односи у породици 

27. Важни датуми                                         

28.  Односи са пријатељима 

29. Успостављање контаката са 

вршњацима различитих култура и 

традиција 

30. Научимо да пружамо помоћ 

другима када је то потребно 

31. Међуодељенска такмичења 

32. Желео бих да будем 

33. Болести зависности 

34. Безбедно користим интернет и 

друштвене мреже 

35.  Дан писмености                                                                    

36. Прелазак на предметну наставу 

 

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 

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 

● 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...) 

 УКУПНО 36 
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Додатна литература 

За боље, брже и ефикасније савладавање предстојећег и утврђивање наученог градива, 

препоручује се додатна литература за 4 разред : 

Српски језик и књижевност: 

 „Мудрица 4“, збирка задатака и контролни задаци из српског језика, Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић, Едука 

Математика : 

„Мудрица 4“, збирка задатака и контроли задаци из математике, Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић, Едука 

Природа и друштво:  

„Мудрица4“, збирка задатака и контролни задаци из ПИД, Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић, Едука 

Зашто Едукина Мудрица? 

 Мудрица збирке креиране су за предмете српски језик, математика и природа и друштво. 

 Ови материјали: 

  -  помажу ученицима да кроз вежбање побољшају свој успех 

   - садрже скале за процену постигнућа, што омогућава вредновање и самовредновање 

  -  нуде квалитетан методички приступ настави 

Збирка задатака из математике је конципирана тако да покрива школско градиво из 

математике за 4. разред основне школе и првенствено је намењена обнављању наставних 

садржаја, њиховим применама на практичне проблемске ситуације, бољем разумевању 

самих појмова, као и самоевалуацији ученика. 

У оквиру лекције задаци су поређани тако да представљају тест нивоа снаге, односно, 

редослед задатака је одређен њиховом тежином. 

Највише има задатака за рад у пару, што се заучење и разумевање математике показује као 

најделотворније. На тај начин задовољени су сви стандарди савремене наставе и 

ученицима је пружена прилика да прођу кроз све нивое постигнућа, од основног до 

напредног. Уз збрирку добијају се и нови контролни тестови. 
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Комбинована форма задатака из српског језика се у пракси показала као изузетно добар 

метод испитивања због тога што се ученици наводе на читање и решавање свих задатака 

који су постављени (и лакших и тешких), а не даје им се условни простор за решавање 

само лакших, који су обично дати на почетку, па да од решавања тежих одустану и 

задовоље се минималном оценом на тесту. Изразите, упадљиве илустрације су још једна 

позитивна страна ових радних свезака зато што подстичу чулну имагинацију код ученика. 

Остављају јак утисак и блиско су повезане са садржином задатка те омогућавају 

ученицима лако памћење и повезивање слике са текстом. На основу корелације са другим 

предметима, у примерима задатака имамо садржинску повезаност са осталим 

предметима.. Додатни материјал за учитеље су нови контролни листови који прате 

садржај радних свезака и одлични су за провере стеченог знања ученика. Садржај радне 

свеске прилагођен је свим ученицима 

Часопис за 4. разред „Витез 4“  

Садржаји који се могу прочитати у Витезу  4 

 -поезија и приче најбољих писаца за децу, рубрика  која прати часове математике, 

Чувари природе , Народна традиција, Прича у сликама, Музичка и Ликовна култура, 

рубрике за часове Веронауке и Грађанског васпитања, Народне умотворине, садрже 

радове ученика, а ту  је и дечја енигматика са омиљеним стриповима, укрштеницама, 

мозгалицама, питалицама… 

 

-  Часопис ''Народна традиција'', НИП ''Дечја кућа'', д.о.о. Горњи Милановац 

Критеријум избора и обраде садржаја рубрика прилагођен је методичко-дидактичким 

принципима наставе и психолошко-развојних принципа наставе у четвртом разреду 

основне школе, тако да помаже у активном стицању знања, развија машту, формира 

навику читања и подиже језичку културу, писменост и обавештеност.  
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ГЛОБАЛНИ   ПЛАН   РАДА   З А   ШКОЛСКУ   2022/23. 

ГОДИНУ ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

СРПСКИ   ЈЕЗИК    И   КЊИЖЕВНОСТ    5. РАЗРЕД 

 

  

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

  

МЕСЕЦ   

ОБР

АДА 

УТВ

РЂ 

ИВА

ЊЕ 

  

СВЕ

ГА 
I

X 

X XI XII I II III I

V 

V V

I 

  

1. 

  

КЊИЖЕВНОСТ 6 8 7 5 9 3 7 7 11 7  53 17 70 

  

2. 

  

ЈЕЗИК 12 9 11 9 3 5 9 7 2 3 35 35 70 

  

3. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

3 6 2 6 5 1 6 2 7 2 7 33 40 

УКУПНО 

  

21 23 20 20 17 9 22 16 20 12 95 85 180 

 

Кључни појмови: књижевност, језик, језичка култура. 

Књижевност - 70 часова, језика- 70 часова, језичке културе - 40. 
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Све три области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са 

другим областима.  

5 часова недељно, 180 часова годишње. 

ЦИЉ УЧЕЊА 

 Циљеви наставе српског језика и књижевности јесте да се ученик оспособи да правилно 

користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору, писању, тако 

што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна 

знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног 

идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине 

развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, естетско 

доживљавање и критичко мишљење; да стиче основна знања о месту, улози и значају 

језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и 

књижевности, да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 Примењује основна знања о српском језику и основна начела тумачења књижевних дела; 

поштује књижевнојезичку норму и користи језик као низ стваралачких могућности у 

усменој и писаној комуникацији – обликује логичан и структуриран говорени и писани 

текст; чита, тумачи, упоређује и вреднује књижевне и неуметничке текстове из 

националне и светске културне баштине прикладне узрасту ученика; уме да изабере дела 

за читање према свом литерарном укусу; чува, негује и воли српски језик.   

 Говори јасно поштујући књижевнојезичку норму. Пажљиво и с уважавањем слуша 

саговорника. Саставља говорени или писани текст једноставне структуре. Користи оба 

писма, дајући предност ћирилици. Разговетно и течно чита. У различите сврхе чита и 

тумачи краће једноставније књижевне и неуметничке текстове. Образлаже свој доживљај 

књижевног текста. Проналази и вреднује основне информације у неуметничком тексту. 

Разликује књижевни од народног језика. Препознаје говор мржње као негативну појаву у 

друштву. Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, облицима речи и 

врстама реченица. Правилно употребљава речи из свакодневне комуникације, уџбеника и 

лектире.  Зна ауторе књижевних дела из обавезног школског програма. Разликује усмену 

од ауторске књижевности. Уочава основне елементе тематске, композиционе и стилске 

структуре епског, лирског и драмског књижевног текста из обавезне школске лектире, 

наводећи примере. Тумачи тематске слојеве књижевног дела и свој доживљај уметничког 

дела.  

 Усмено јасно формулише своје мишљење. Стваралачки саставља логичан и структуриран 

сложенији говорени или писани текст, тумачећи основне идејне и формалне елементе 

дужeг једноставнијег књижевног и неуметничког текста. У различите сврхе чита, тумачи и 



544 

 

критички промишља књижевне и неуметничке текстове. Износи јасан став о тексту који 

чита.  Познаје основне етапе у развоју књижевног језика код Срба и разуме његов значај за 

културу и историју српског народа. Разликује гласове,  уме да примени одређена 

граматичка правила у говору и писању. Правилно употребљава фонд речи у складу са 

основним нивоом образовања.                                 

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE 

Разуме шта је језик, поштује свој језик и поштује друге језике. Разликује појмове 

књижевног и народног језика. Препознаје говор мржње као негативну појаву у друштву. 

Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, облицима речи и  реченицама. 

Разуме значење речи из уџбеника, лектире и свакодневне комуникације и уме правилно да 

их употреби у одговарајућем облику и контексту. Говори јасно и саговорника слуша 

пажљиво, уз уважавање. Саставља једноставан говорени или писани текст о доживљају 

књижевног дела, као и о темама из свакодневног живота и света маште. Користи оба 

писма, дајући предност ћирилици. Влада основним жанровима писане комуникације 

потребним за учешће у друштвеном животу. Примењује правописну норму у 

једноставним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа. 

  У говору и писању  примењује одређена граматичка правила у вези са гласовима, 

облицима и врстама речи и са реченицама српског језика. 

 

  

Р.Б

Р. 

  

ОБЛАСТ / ТЕМА 

/ МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 
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1. 

  

КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна 

компетенција, 

естетска 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

сарадњу, 

компетенција за 

решавање 

проблема, 

читалачке 

компетенције. 

СЈ. 1.1.1; СЈ.1.1.7; 

СЈ.1.2.5; СЈ.1.2.7; 

СЈ.1.2.8; СЈ.1.3.4; 

СЈ.1.3.9; СЈ.1.4.1; 

СЈ.1.4.2; СЈ.1.4.3; 

СЈ. 1.4.4; СЈ.1.4.5; 

СЈ.1.4.6; СЈ.1.4.7; 

СЈ.1.4.8; СЈ.1.4.9; 

СЈ.2.1.5; СЈ.2.2.5; 

СЈ.2.3.3; СЈ.2.4.1; 

СЈ.2.4.2; СЈ.2.4.4; 

СЈ.2.4.5; СЈ.2.4.6; 

СЈ.2.4.7; СЈ.2.4.8; 

СЈ.2.4.9; СЈ.3.2.5; 

СЈ.3.3.4; СЈ.3.4.1; 

CJ.3.4.2; СЈ.3.4.3; 

СЈ.3.4.4.; СЈ.3.4.5; 

СЈ.3.4.6; СЈ.3.4.7; 

СЈ.3.4.8. 

·       разликује 

књижевни и 

некњижевни 

текст; 

·       чита са 

разумевањем и 

опише свој 

доживљај 

различитих 

врста 

књижевних дела; 

·       различитих 

врста 

књижевних 

дела; 

·       чита са 

разумевањем 

одабране 

примере 

осталих типова 

текстова; 

·       уме да 

одреди род 

књижевног 

дела и 

књижевну 

врсту; 

·       анализира 

елементе 

композиције 

лирске  песме 

(строфа, стих); 

·       разликује 

појам песника 

и појам 

лирског 

субјекта; 

·       разликује 

облике 

казивања; 

·       увиђа 

звучне, 
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визуелне, 

тактилне, 

олфакторне 

елементе 

песничке 

слике; 

·       уме да 

одреди стилске 

фигуре и 

разуме њихову 

улогу у 

књижевно-

уметничком 

тексту; 

·       у стању је 

да процени 

основни тон 

певања или 

приповедања 

(шаљив, ведар, 

тужан и сл.); 

·       развија 

имагинацијски 

богате 

асоцијације на 

основу тема и 

мотива 

књижевних 

дела; 

·       уме да 

одреди тему и 

главне и 

споредне 

мотиве; 

·       анализира 

узрочно-

последично 

низање мотива; 

·       илуструје 

особине ликова 

примерима из 

текста; 
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·       вреднује 

поступке 

ликова и 

аргументовано 

износи ставове; 

·       уважава 

националне 

вредности и 

негује српску 

културноистор

ијску баштину; 

·       уме да 

наведе примере 

личне добити 

од читања; 

·       напредује у 

стицању 

читалачких 

компетенција. 

·       разликује 

реалистичну 

прозу и прозу 

засновану на 

натприродној 

мотивацији; 

·       анализира 

елементе 

композиције 

епског дела у 

стиху и у прози 

(делови фабуле 

– поглавље, 

епизода; стих); 

·       разликује 

појам 

приповедача у 

односу на 

писца; 

·       упореди 

књижевно и 

филмско дело, 

позоришну 



548 

 

представу и 

драмски текст. 

·       разликује 

карактеристике 

народне од 

карактеристика 

уметничке 

књижевности; 

·       илуструје 

веровања, 

обичаје, начин 

живота и 

догађаје у 

прошлости 

описане у 

књижевним 

делима; 

·       упоређује 

одлике 

фикционалне и 

нефикционалне 

књижевности 
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2. 

  

ЈЕЗИК Комуникативна 

компетенција, 

естетска 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

сарадњу, 

компетенција за 

решавање 

проблема. 

СЈ.1.2.1; СЈ. 1.2.4; 

СЈ.1.2.6; СЈ.1.2.7; 

СЈ.1.2.8; СЈ.1.3.1; 

СЈ.1.3.2; СЈ. 1.3.3; 

СЈ.1.3.4; СЈ. 1.3.6; 

СЈ.1.3.7; СЈ.1.3.8; 

СЈ.1.3.9; 

СЈ.1.3.10; 

СЈ.2.2.5; СЈ. 2.3.1; 

СЈ 2.3.3; СЈ.2.3.5; 

СЈ. 2.3.6.СЈ.2.3.7; 

СЈ.2.3.8; СЈ.3.2.1; 

СЈ.3.2.5; СЈ.3.3.3; 

СЈ.3.3.4; СЈ.3.3.5; 

СЈ.3.3.6; СЈ.3.4.1; 

СЈ.3.4.2; СЈ.3.4.3; 

СЈ.3.4.4; СЈ.3.4.5. 

Граматика 

  

·       разликује 

променљиве 

речи од 

непроменљиви

х; 

·       разликује 

категорије 

рода, броја, 

падежа речи 

које имају 

деклинацију; 

·       разликује 

основне 

реченичне 

чланове (у 

типичним 

случајевима); 

·       разликује 

основне 

функције и 

значења 

падежа; 

·       

употребљава 

падежне 

облике у 

складу са 

нормом; 

·       

употребљава 

глаголске 

облике у 

складу са 

нормом; 

·       разликује 

основне 

реченичне 

чланове (у 

типичним 

случајевима). 
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Правопис 

  

·       доследно 

примењује 

правописну 

норму у 

употреби 

великог слова; 

састављеног и 

растављеног 

писања речи; 

интерпункцијс

ких знакова; 

·       користи  

правопис 

(школско 

издање); 

  

Ортоепија 

  

·       правилно 

изговара речи 

водећи рачуна 

о месту 

акцента и 

интонацији 

реченице; 

·       говори јасно 

поштујући 

књижевнојезич

ку норму; 

·       течно и 

разговетно 

чита наглас 

књижевне и 

неуметничке 

текстове. 
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3. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Комуникативна 

компетенција, 

естетска 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

стваралачка 

компетенција, 

компетенција за 

сарадњу, 

компетенција за 

решавање 

проблема. 

СЈ.1.1.6; СЈ.1.2.1; 

СЈ.1.2.2; СЈ.1.2.3; 

СЈ.1.2.4; СЈ.1.2.5; 

СЈ.1.2.6; СЈ.1.2.8; 

СЈ.1.3.2; СЈ.1.3.4; 

СЈ.1.3.7; СЈ.1.3.8; 

СЈ.1.3.9; 

СЈ.1.3.13, 

СЈ.1.3.14, 

СЈ.1.3.15, 

СЈ.1.3.16; СЈ. 

1.3.20; СЈ. 1.4.1; 

СЈ.2.2.1; СЈ.2.2.4; 

СЈ. 2.2.5; СЈ.2.3.3; 

СЈ.3.3.4; СЈ.3.3.6; 

СЈ.2.3.7; СЈ. 

2.3.10; СЈ. 2. 3.11; 

СЈ.2.4.1; СЈ.3.2.1; 

СЈ.3.2.5; СЈ.3.3.5; 

СЈ.3.3.7; СЈ. 3.3.8; 

СЈ.3.4.1; СЈ.3.4.2; 

СЈ.3.4.3; СЈ.3.4.4; 

СЈ.3.4.5; СЈ.3.4.7. 

·       користи 

различите 

облике 

казивања: 

дескрипцију 

(портрет и 

пејзаж), 

приповедање у 

1. и 3. лицу, 

дијалог; 

·       издваја 

делове текста 

(наслов, 

пасусе) и 

организује га у 

смисаоне 

целине 

(уводни, 

средишњи и 

завршни део 

текста); 

·       саставља 

говорени или 

писани текст о 

доживљају 

књижевног 

дела и на теме 

из 

свакодневног 

живота и света 

маште; 

·       проналази 

експлицитно и 

имлицитно 

садржане 

информације у 

једноставнијем 

књижевном и 

некњижевном 

тексту; напамет 

говори 

одабране 
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књижевне 

текстове или 

одломке; 

·       напамет 

говори 

одабране 

књижевне 

текстове или 

одломке. 

 

НАПОМЕНА: 

Наставник може прилагодити план потребама одељења. Уколико сматра да је за неки час 

предвиђено више часова обраде него што је потребно, може на тим часовима (или делу 

часа) радити језичку културу (у складу са програмом наставе и учења) или књижевност. 

 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5. 

Циљ наставе и учења енглеског језика јесте 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. 
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Опште предметне компетенције: комуникација и сарадња, дигитална компетенција, рад са 

подацима и информацијама, компетенција за учење, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

 

Кључни појмови: Present Simple Tense, Comparison of adjectives, Present Continuous Tense, 

Countable and Uncountable nouns, Past Simple Tense, Future form BE GOING TO 

  

  

ТЕМА 

  
 ИСХОДИ 

  

KОМПЕТЕНЦИЈЕ  БРОЈ ЧАСОВА ЗА 

  

ОБРАДУ 

ОСТАЛЕ

ТИПОВЕ 

ЧАСА 

  

УКУПНО 

1. Starter      unit 

(Почетна 

тема) 
Ученици: 

- препознају и 

именују предмете 

из учионице; 

- ефикасно 

комуницирају о 

људима и умеју да 

кажу чије је 

нешто; 

- описују жива 

бића, појаве и 

предмете 

користећи 

одговарајуће 

придеве; 

- умеју да користе 

речи за 

наглашавање 

особина; 

- постављају 

једноставна 

питања и дају 

одговоре; 

- разумеју текст 

који слушају / 

Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

0 2 2 
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читају. 
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 2. Unit 1 – Towns 

and cities 

(Градови) 

Ученици: 

-разумеју 

једноставнe описe 

места; 

- опишу места 

користећиједноста

вна језичка 

средства; 

- упореде и опишу 

карактериситке 

места; 

- разумеју 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

количину нечега; 

питају и кажу 

колико нечега 

има/нема 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју 

једноставнија 

питања која се 

односе на 

просторне односе 

и оријентацију у 

простору и 

одговоре на њих; 

опишу просторне 

односе 

једноставним, 

везаним исказима; 

- разумеју и 

поштују правила 

учтиве 

комуникације; 

- познају веће 

градове (Лондон, 

Единбург) у 

земљама циљне 

  

Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

2 4 6 
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културе 

(ВБ).разумеју и 

описују сличности 

и разлике у 

начину разоноде у 

земљама циљне 

културе и код нас. 
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3. Revision and 

test 1 

(Понављање и 

тест 1) 

  

Ученици: 

- умеју да планирају 

понављање градива; 

- могу да препознају 

које су им јаке и слабе 

стране; 

- умеју да систематизују 

и класификују градиво; 

- примењују стечена 

знања и вештине; 

- користе време 

понављања и резултате 

теста као показатељ шта 

треба да појачају и 

додатно увежбавају. 

  

  

Компетенција за учење, 

комуникација и сарадња. 

  

0 1 1 
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4. Unit 2 – 

Days 

(Дани) 

Ученици: 

 -разумеју једноставне 

текстове којима се 

описују сталне, 

уобичајене радње у 

садашњости; рaзмене 

информације које се 

доносе на дату 

комуникативну 

ситуацију; опишу 

сталне и уобичајене 

активности у неколико 

везаних исказа; 

- разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

интересовања, планове 

и предлоге и реагују на 

њих; размене 

једноставне исказе у 

вези са туђим 

интересовањима, 

плановима и 

предлозима; саопште 

шта њих или неког 

другог занима, односно 

шта они или неко други 

планирају или 

предлажу; 

- разумеју и описују 

сличности и разлике у 

начину живота у 

земљама циљне културе 

и код нас; 

- разумевање разлика у 

часовним зонама; 

- разумеју и описују 

важније догађаје у 

земљама циљне 

културе. 

Комуникација, дигитална 

компетенција, 

компетенција за учење, рад 

са подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка компетенција, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

  

2 4 6 
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   5. Unit 3 – Wild life 

(Дивљи свет) 

Ученици: 

- разумеју једноставнији 

опис животиња и појaва; 

- упореде и опишу појаве 

и карактеристике 

животиња 

користећиједноставнија 

језичка средства; опишу 

појаве и карактеристике 

животиња користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

-разумеју једноставније 

текстове у којима се 

описују 

способности;размене 

информације које се 

односе на дату 

комуникативну 

ситуацију; изразе 

способности користећи 

неколико везаних исказа; 

-разумеју и реагују на 

једноставније дозволе и 

забране; размене 

једноставније 

информације које се 

односе на дозволе и 

забране; 

- разумеју и поштују 

правила учтиве 

комуникације; 

- познају значајнија места 

и животињски свет једне 

од земаља циљне културе 

(Канаде). 

Комуникација, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

учење, рад са 

подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву, естетичка 

компетенција, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

4 4 8 
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6. The first written test 

(Први писмени задатак) 

Ученици: 

- умеју да планирају 

понављање градива; 

- могу да препознају које 

су им јаке и слабе стране; 

- умеју да систематизују и 

класификују градиво; 

- примењују стечена 

знања и вештине; 

- користе време 

понављања и резултате 

теста као показатељ шта 

треба да појачају и 

додатно увежбавају. 

Компетенција за 

учење, комуникација 

и сарадња 

0 3 3 
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8. Unit 4 – Learning 

world 

(Свет учења) 

Ученици: 

- разумеју једноставнији 

опис бића, предмета и 

места; 

- упореде и опишу 

предмете и места 

користећиједноставнија 

језичка средства; опишу 

бића, предмете и места 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање 

мишљења/интересовања/д

опадања/ недопадања; 

размењују и формулишу 

једноставне исказе којима 

се изражавају 

мишљења/интересовања/ 

допадања/недопадања; 

-разумеју једноставне 

текстове којима се 

описују 

сталне/уобичајене и 

тренутне радње; 

Комуникација, 

дигитална 

компетенција, рад са 

подацима и 

информацијама, 

компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, естетичка 

компетенција, 

3 3 6 
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9. Cumulative 

review 2 

(Кумулативно 

понављање 2) 

Ученици: 

- разумеју суштину и 

детаље текста који 

слушају о различитим 

темама истовремено; 

- умеју да разговарају о 

људима и животињама из 

различитих делова света; 

- знају да кажу шта се 

тренутно збива; 

- могу да напишу имеил у 

ком ће описати неку 

дивљу животињу и шта се 

догађа у месту где 

проводе свој распуст. 

  

  

Компетенција за учење, 

комуникација и 

сарадња. 

  

1 4 5 
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10. Unit 5 – 

Food and health 

(Храна и 

здравље) 

Ученици: 

- разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање допадања/ 

недопадања; размењују и 

формулишу једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање допадања 

/недопадања; 

- разумејуједноставније 

изразе који се односе на 

количину нечега; питају и 

кажу колико нечега има/ 

нема, користећи 

једноставнија језичка 

средства;на једноставан 

начин наручи јело и/или 

пиће у ресторану и 

пита/каже/ израчуна 

колико нешто кошта; 

- разумеју једноставне 

савете и реагује на 

њих;упуте једноставне 

савете; 

- уочавају сличности и 

разлике у начини исхране 

у земљама циљне културе 

и код нас.  

Комуникација, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за учење, 

рад са подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка 

компетенција, 

одговоран однос према 

здрављу, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

2 4 6 
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11. Unit 6 – Sport 

(Спорт) 

Ученици: 

- разумеју једноставнији 

опис појава и места; 

- упореде и опишу појаве 

и места 

користећиједноставнија 

језичка средства; опишу 

појаве и места користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање 

интересовања; размењују 

и формулишу једноставне 

исказе којима се 

изражавају интересовања; 

-разумеју једноставне 

текстове којима се 

описују радње у 

прошлости; размене 

информације које се 

доносе на дату 

комуникативну ситуацију; 

опишу радње из 

прошлости у неколико 

везаних исказа; 

- упоређују и уочавају 

сличности и разлике у 

популарним спортовима у 

земљама циљне културе и 

код нас. 

  

  

Комуникација, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

учење, рад са 

подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву, естетичка 

компетенција, 

одговоран однос 

према здрављу, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

2 2 4 
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12. Revision and test 2 

 (Понављање и тест 2) 

Ученици: 

- умеју да планирају 

понављање градива; 

- могу да препознају које 

су им јаке и слабе стране; 

- умеју да систематизују и 

класификују градиво; 

- примењују стечена 

знања и вештине; 

- користе време 

понављања и резултате 

теста као показатељ шта 

треба да појачају и 

додатно увежбавају. 

  

Компетенција за 

учење, комуникација 

и сарадња. 

  

0 2 2 
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13. Unit 7 – 

Growing up 

(Одрастање) 

Ученици: 

- разумеју једноставнији 

опис људи;упореде и опишу 

људе 

користећиједноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

изражавање мишљења; 

размењују и формулишу 

једноставне исказе којима 

се изражава мишљење; 

- разумеју једноставне 

текстове којима се описују 

радње у прошлости; 

размене информације које 

се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

опишу радње из прошлости 

у неколико везаних исказа; 

- описују познату личност 

из земље циљне културе 

(Аустралије). 

Комуникација, 

дигитална компетенција, 

компетенција за учење, 

рад са подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка компетенција, 

одговоран однос према 

здрављу, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

2 2 4 
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14. The second 

written test 

(Другии 

писмени 

задатак) 

Ученици: 

- умеју да планирају 

понављање градива; 

- могу да препознају које су 

им јаке и слабе стране; 

- умеју да систематизују и 

класификују градиво; 

- примењују стечена знања 

и вештине; 

- користе време понављања 

и резултате теста као 

показатељ шта треба да 

појачају и додатно 

увежбавају. 

  

  

Компетенција за учење, 

комуникација и сарадња. 

  

0 3 3 
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17. Unit 8 – Going 

away 

(Одлазак) 

Ученици: 

- разумеју једноставније 

изразе који се односе на 

количину нечега; изразе 

количине, користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју планове и намере 

и реагују на њих; 

- размене једноставне исказе 

у вези са својим и туђим 

плановима и 

намерама;саопште шта они 

или неко други планира или 

намерава; 

- разумеју, траже и дају 

једноставнија обавештења о 

хронолошком времену и 

метеоролошкимприликама у 

ширем комуникативном 

контексту; 

- опишу метеоролошке 

прилике и климатске услове 

у својој земљи и једној од 

земаља циљне културе 

једноставним језичким 

средствима. 

Комуникација, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

учење, рад са 

подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву, естетичка 

компетенција, 

одговоран однос 

према околини, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

3 6 9 
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19. Cumulative 

review 4 

(Кумулативно 

понављање 4) 

Ученици: 

- разумеју суштину и детаље 

текста који слушају о 

различитим темама 

истовремено; 

- умеју да воде разговор о 

будућим плановима, 

намерама и предвиђњима; 

- могу да дају, прихватају и 

одбијају предлоге; 

- могу писмено да опишу 

сопствена искуства из 

прошлости – дефинисана 

прошлост. 

  

Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

  

0 7 7 

Укупно 21 51 72 

  

 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 5.      

Недељни фонд часова: 2     Годишњи фонд часова: 72 

Циљ наставе: 

Циљ наставе и учења немачког језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: компетенција за учење, комуникација, сарадња, рад са 

информацијама и подацима, решавање проблема. 

 

Специфичне предметне компетенције: разумевање говора, разумевање писаног текста, 

писано изражавања, усмено изражавања, медијација, лингвистичка и интеркултурна 

компетенција. 

 

Кључни појмови: поздрави, бројеви до 100, презент слабих и јаких глагола, имперфекат 

помоћних глагола haben, sein, државе и језици, одређени и неодређени члан у номинативу 

и акузативу, представљање и упознавање, правописна правила… 
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Редни број и 

назив наст. 

теме 

Ред. 

број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа Укупан број часова 

по теми за 

об

ра

да 

ут

вр

ђ. 

ос

та

ли 

ти

по

ви 

об

ра

ду 

Ут

вр

ђ. 

ос

та

ле 

ти

по

ве 

1. 

 

MEIN 

PROFIL 

1. Deutsch oder was? / / 1 11 8 17 

2. Lektion 1.1 – Wer bist du? Tag, 

Jan 

1 / / 

3. Begrüßungen / / 1 

4. Entschuldigung... Wie heißt du? 1 / / 

5. Ich wohne in ... 1 / / 

6. Zahlen bis 20 1 / / 

7. Meine Grammatik – Präsens 1 / / 

8. Wer ist das? / / 1 

9. Woher kommst du? / / 1 

10. Ich buchstabiere / / 1 

11. Hallo, ich bin Jan / 1 / 

12. Ich mache mein Profil / 1 / 

13. Lektion 1.2 – Ich mag das! 1 / / 

14. Aktivitäten im Jugendklub 1 / / 

15. Fußball oder Karaoke? / / 1 

16. Was mache ich gern im 

Jugendklub? 

/ / 1 

17. Jans E-Mail an Lena 1 / / 

18. Ein Telefongespräch / / 1 

19. Persönlichkeitstest / 1 / 

20. Lektion 1.3. – Wir sind der 

„Globus” 

1 / / 

21. Wie findest du den Jugendklub 

„Globus”? 

/ / 1 

22. Was macht ihr?  / 1 / 

23. Zahlen von 20 bis 2000 1 / / 

24. Und wie ist deine 

Handynummer? 

/ / 1 

25. Länder und Sprachen 1 / / 

26. Welche Sprache sprechen Jans 

Online-Freunde? 

/ / 1 

27. Der Star-Check / / 1 

28. Das kann ich  / 1 / 

29. Projekt ‒ Mein Jugendklub 

1. Die Idee 

/ 1 / 

30. Projekt ‒ Mein Jugendklub 

2. Die Produktion 

/ 1 / 

31. Projekt ‒ Mein Jugendklub 

3. Die Präsentation 

/ 1 / 

32. Prüfungstraining – Hören / / 1 
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33. Prüfungstraining – Lesen / / 1 

34. Prüfungstraining – Schreiben / / 1 

35. Prüfungstraining – Sprechen / / 1 

36. Mein Wortschatz / / 1 

2. 

 

MEINE 

SCHULE 

 

37. Lektion 2.1. – Was hast du am 

Montag? 

1 / / 6 15 15 

38. Virtueller Rundgang durch die 

Goethe- Schule 

1 / / 

39. Jans Stundenplan 1 / / 

40. Welche Fächer hat Jan? / / 1 

41. Wann hat Jan was? / / 1 

42. Stundenplan im Forum / 1 / 

43. Wie findest du? / 1 / 

44. Jan, wie ist die Schule? / 1 / 

45. Lektion 2.2. – Was brauchst du 

heute? 

1 / / 

46. Was ist in deiner Schultasche? / / 1 

47. Was braucht man im Unterricht? / / 1 

48. Die Fundkiste von Herrn Rütter / 1 / 

49. In der Pause / 1 / 

50. Pausengespräche / 1 / 

51. Nachrichten / 1 / 

52. Vorbereitung auf die erste 

Klassenarbeit 

/ 1 / 

53. Die erste Klassenarbeit / / 1 

54. Verbesserung der ersten 

Klassenarbeit 

/ 1 / 

55. Lektion 2.3. – Schon wieder 

Eintopf! 

1 / / 

56. Jan möchte ein Schnitzel / / 1 

57. Was magst du (nicht)? 1 / / 

58. Ich mag... oder ich möchte ... / / 1 

59. Ich nehme ... / 1 / 

60. Wie schmeckt? / / 1 

61. Was kosten die Getränke? / / 1 

62. Der Snack- Check / 1 / 

63. Lecker! Spezialitäten aus 

Deutschland, Österreich und der 

Schweiz 

/ / 1 

64. Projekt – Ein Quartett basteln 

Die Idee 

/ 1 / 

65. Projekt – Ein Quartett basteln 

Die Produktion 

/ 1 / 

66. Projekt – Ein Quartett basteln 

Die Realisierung 

/ 1 / 

67. Das kann ich / 1 / 

68. Prüfungstraining – Hören / / 1 

69. Prüfungstraining – Lesen / / 1 
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70. Prüfungstraining – Schreiben / / 1 

71. Prüfungstraining – Sprechen / / 1 

72. Mein Wortschatz / / 1 

 

Укупан број часова: 17 23 32 

 

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 5.  

                       
      

НАСТАВН

Е ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ ИСХОДИ 

 

Ученик уме 

да: 

МЕТОДЕ И 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊ

А 

Број 

часoв

а 

I   

Упознавањ

е и 

представља

ње 

- Hallo! ? Wie geht 

es dir?  

-  Guten Tag! 

Begrüßungen 

 - Бројеви до 12 

 

- поздрављање 

- слушање текста, 

понављање и   

  читање 

- постављање кратких 

питања 

 

– поздрави и 

отпоздрави, 

примењујућ

и  

најједностав

нија језичка 

средства 

Комбинован

а 

Демонстрац

ија 

Кооператив

на 

 

3 

II  

Пријатељи 

и ја 

- Wer bist du? Wie 

heißt du? 

- Бројеви од 13 до 

20 

- Wie alt bist du? 

- Презент глагола. 

sein и   

  heißen 

- Абецеда 

 

- представљање, 

упознавање –  

- личне заменице 

једнина 

- рецептивно усвајање 

присвојног 

  члана 

 

-спеловање речи 

-се кратко 

представи 

- 

комбинован

а 

5 

III 

Мој град 

 

- Land und 

Hauptstadt 

- Wo liegt die Stadt? 

- Wo wohnst du? 

-Wie ist deine 

Adresse? 

- Woher kommst du 

? 

 

-Државе и главни 

градови 

- упитне реченице 

(woher? wo?) 

- именовање места 

становања 

- презент глагола   

  liegen, wohnen, 

kommen, sein 

- личне заменице 

једнина и  

  множина 

 

 - 

комбинован

а 

 

5 

IV 

Породица и 

окружење 

- Wer ist das? 

- Hast du 

Geschwister? 

- набрајање чланова 

породице 

- глагол haben у 

 - 

комбинован

а 

5 
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- Mein Haustier 

- Бројеви до 100 

- Was kostet das? 

презенту 

- Именовање кућних 

љубимаца 

- Питање и одговор за 

цену  

  коштања 

 

V 

Школа 

- Meine Schulsachen 

- Plural der Nomina 

- Gib mir bitte ...! 

- Schule und 

Klassenzimmer 

- усвајање назива за 

школски 

  прибор 

- множина именица 

- рецептивно усвајање 

императива   

 2. лице једнине  

- просторије у школи 

 

 - 

комбинован

а 

4 

VI 

Слободно 

време 

- Meine Hobbys 

- Was machst du in 

deiner Freizeit? 

- Jahreszeiten 

- Kannst du das? 

- Mein Steckbrief 

- именовање хобија 

- презент глагола 

- именовање 

годишњих доба 

- презент модалних 

глагола  

  können  и mögen 

- Јa. / Nein.- питање    

   

 - 

комбинован

а 

5 

VII 

Исхрана 

- Mein Frühstück 

- Was isst du gern? 

- Guten Appetit! 

- Farben 

- именовање основних 

намирница 

- глаголи  essen, trinken 

и möchten 

- изражавање жеље и 

допадања 

- основне боје 

 - 

комбинован

а 

4 

VIII 

Школски 

дан 

- Mein Stundenplan 

- Wie findest du 

Mathe? 

- Wie spät ist es? 

- Tageszeiten 

- Mein Tagesablauf 

- распоред часова 

- изражавање 

допадања Ich finde... 

- тачно време – 

постављање питања и 

одговарање 

- доба дана  дани у 

недељи, делови дана, 

сат 

- употреба временских 

додатака im,  am и um 

- описивање 

уобичајеног дана 

 - 

комбинован

а 

5 

Укупно:     36 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 5. 

 

Циљ учења: Циљ учења предмета Музичка култура је да код ученика, рaзвијајући 

интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске 

критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa 

Кључни појмови садржаја предмета: Покрет, Ритам, Мелодија, Темпо , Динамика. 

Специфичне предметне компетенције: Ученик користи језик музике за изражавање својих 

осећања и идеја и за комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова 

ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. 

Ученик истражује везу између музике и изражавања покретом. 

Општа предметна компетенција: На основу музичког искуства у основној школи ученик 

ужива у музици и отворен је за различите уметничке садржаје. Користи музичко знање и 

вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван 

начин остварује своје циљеве. Искуство и вештину у слушању и опажању приликом 

индивидуалног и групног музицирања примењује у комуникацији са другима. Музичка 

искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја 

и сарадње. Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, 

религије, уметности и сопствене културе и идентитета. Развија критички однос према 

музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 

Годишњи фонд часова 72 

Обрада  31 

Утврђивање 36 

Комбиновани 5 

 

Наставна тема Садржај Исходи Стандарди Број часова 

 

 

 

1. 

 

Човек и 

музика 

Човек у 

праисторији 

Улога музике у 

првобитном 

друштву. 

Човек и ритуал: 

улога музике у 

ритуалу 

(музичко-

антрополошка 

истраживања). 

У оквиру 

области/теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе начине 

и средства 

музичког 

изражавања у 

праисторији и 

античком добу; 

- објасни како 

друштвени 

развој утиче на 

МК. 1.1.2. 

МК. 2.1.1. 

МК. 2.1.2. 

МК. 2.1.3. 

МК. 3.1.1. 

МК. 3.1.2. 

МК. 3.1.3. 

 

Обрада 10 

Утврђивање 2 

Комбиновани 0 

Укупно 12  
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Магијска моћ 

музике. 

Елементи 

музичког тока: 

покрет, ритам 

(ритам као основа 

ритуала), 

коло/групни плес. 

Покрет: порекло 

плеса. 

Слушање/доживљ

ај 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 облика 

у античким 

цивилизацијама. 

Улога и место 

музике у 

античким 

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.). 

 

МК. 3.1.4. 
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цивилизацијама: 

Индија, 

Сумер/Вавилон, 

Кина, Египат, 

Грчка, Рим. 

Појава првих 

нотација, 

пентатоника. 

2. 

Музички 

инструменти 

Најстарији 

инструменти: 

тело, удараљке, 

дувачки, жичани. 

Удараљке – 

настанак, 

првобитни облик 

и развој. 

Ритмичке 

удараљке као 

најједноставнија 

група 

инструмената. 

Мелодијске 

удараљке. 

  

- класификује 

инструменте по 

начину настанка 

звука; 

- опише основне 

карактеристике 

удараљки;  

- препозна везу 

између избора 

врсте 

инструмента и 

догађаја, 

односно 

прилике када се 

музика изводи; 

- изражава се 

покретима за 

време слушања 

музике; 

- вербализује 

свој доживљај 

музике; 

- идeнтификуje 

ефекте којима 

различити 

елементи 

музичке 

изражајности 

(мeлoдиjа, 

ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу 

нa тeлo и 

осећања. 

 

МК 1.1.1. 

МК 2.1.1. 

МК 2.2.1. 

МК 3.1.1. 

 

 

Обрада 6 

Утврђивање 1 

Комбиновани 1 

Укупно 8 

3. 

Слушање 

Елементи 

музичке 

изражајности – 

- анализира 

слушано дело у 

односу на 

извођачки 

МК 1.2.1. 

МК 1.2.2. 

Обрада 7 

Утврђивање 11 

Комбиновани 2 

Укупно 20 
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музике тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

глaсoва и 

инструмeната. 

Слушaњe 

вокалних, 

вoкaлнo-

инструмeнтaлних 

и крaтких 

инструмeнтaлних 

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. 

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. 

 

МК 1.2.3. 

МК 1.2.4. 

МК 2.2.1. 

 

МК 3.2.1. 

4. 

Извођење 

музике 

Пeвaње пeсама пo 

слуху самостално 

и у групи. 

Пeвaње пeсама из 

нотног текста 

солмизацијом. 

Извођење 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

мотива (у стилу) 

- понаша се у 

складу са 

правилима 

музичког 

бонтона; 

- пева и свира 

сaмoстaлнo и у 

групи; 

- примењује 

правилну 

технику певања 

(правилно 

дисање, држање 

МК 1.3.1. 

МК 1.3.2. 

МК 3.3.1. 

Обрада 8 

Утврђивање 16 

Комбиновани 2 

Укупно 26 
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музике старих 

цивилизација 

певањем. 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом. 

Свирaњe пeсaмa и 

лaкших 

инструмeнтaлних 

дeлa пo слуху нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима. 

Свирање дeчjих, 

нaрoдних и 

умeтничких 

композиција из 

нотног текста. 

Извођење 

дeчиjих, 

нaрoдних и 

умeтничких 

игара. 

Извођење 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

мотива (у стилу) 

музике старих 

цивилизација на 

инструментима 

или покретом. 

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. 

 

5. 

Музичко 

стваралаштво 

Крeирaњe прaтњe 

зa пeсмe 

ритмичким и 

звучним 

eфeктимa, 

кoристeћи притoм 

рaзличитe извoрe 

звукa. 

 

  

- учeствуje у 

шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaм

а 

- користи 

могућности 

ИКТ-а за 

слушање музике 

 

М.К.1.4.1. 

М.К.1.4.2. 

М.К.1.4.3. 

М.К.1.4.4. 

М.К.3.4.1. 

М.К.3.4.2. 

М.К.3.4.3. 

 

Обрада 0 

Утврђивање 6 

Комбиновани 0 

Укупно 6 
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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. 

 

и извођење; 

  

- 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. 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 5. РАЗРЕД 
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Циљ 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. 

Општа предметна компетенција: Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз 

упознавање и коришћење различитих уметничких медија и техника. Способан је и мотивисан да 

користи своје искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад и рад у групи. Ученик 

развија машту и апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним 

ситуацијама које захтевају креативна решења. Уочава специфичности различитих уметничких 

дисциплина, али уочава и њихове заједничке принципе и сличности. Ученик познаје и разуме вредност 

сопствене културе и културе других народа повезујући знања из различитих области или предмета. 

Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна култура (истрајност, упорност, стрпљивост) 

примењује у друштвеном животу и у даљем стручном усавршавању и професионалном развоју. 

Специфичне предметне компетенције: Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке 

способности, индивидуалну креативност и естетску осетљивост. 

Основни ниво: 

Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним 

елементима која се користе у визуелним уметностима. Ученик познаје најважнија уметничка дела из 

културног наслеђа свог и других народа, развија свест о културним вредностима и схвата важност 

њиховог очувања. 

Средњи ниво: 

Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и 

осећања (посматрајући, анализирајући и сакупљајући потребне информације) за стваралачки рад. 

Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела свакодневног живота, 

нарочито као средства комуникације. 

Напредни ниво: 

Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и подстицајно 

их примењује у свом стваралачком раду. Способан је да изрази став о свом раду и радовима других 

уочавајући различита значења и идеје. Ученик праћењем културних догађаја постаје активна публика 

и/или учесник у јавном и културном животу заједнице и развија своје критичко мишљење. 

Међупредметне компетемције: компетенција за учење, естетичка компетенција, комуникација, 

решавање проблема, рад са подацима и информацијама, одговоран однос према здрављу, одговоран 

однос према околини, сарадња, дигитална компетенција, предузимљивост и оријентација према 

предузетништву, одговорно учешће у демократском друштву. 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија 

Недељни фонд часова: 2 Годишњи фонд часова: 72 

Тема 

(обрада+вежбање) 

Бр. часа Наставна јединица Тип часа Исходи 

РИТАМ 

(5+7) 

1-2 Увод у ликовну културу, 

основни појмови 

обрада 

вежбање 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 
- опише ритам који уочава 

у природи, окружењу и 

уметничким делима; 

- пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

3-4 Ритам у природном и 

урбаном окружењу 

обрада 

вежбање 

5-6 Ритма у ликовној уметности обрада 

вежбање 
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7-8 Ритма у ликовној уметности обрада 

вежбање 

различите врсте ритма; 

– гради правилан, 

неправилан и слободан 

визуелни ритам, спонтано 

или с одређеном намером; 

– користи, у сарадњи са 

другима, одабране 

садржаје као подстицај за 

стварање оригиналног 

визуелног ритма; 

– разматра, у групи, како 

је учио/ла о визуелном 

ритму и где та знања може 

применити; 

– направи, самостално, 

импровизовани прибор од 

одабраног материјала; 

– искаже своје мишљење о 

томе зашто људи стварају 

уметност. 

9-10 Ритмичко компоновање обрада 

вежбање 

11-12 Ритмичко компоновање вежбање 

вежбање 

ЛИНИЈА 

(5+11) 

13-14 Линије у природи и у  

свету око нас 

обрада 

вежбање 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

– опише линије које 

уочава у природи, 

окружењу и уметничким 

делима; 

– пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте линија; 

– гради линије различитих 

вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак 

прибора/материјала; 

– користи одабране 

садржаје као подстицај за 

стварање оригиналних 

цртежа; 

–црта разноврсним 

прибором и материјалом 

изражавајући замисли, 

машту, утиске и памћење 

опаженог; 

– разматра, у групи, како 

је учио/ла о изражајним 

својствима линија и где се 

та знања примењују; 

- искаже своје мишљење о 

томе како је развој 

цивилизације утицао на 

15-16 Линије у природи и у  

свету око нас 

вежбање 

вежбање 

17-18 Карактер линија обрада 

вежбање 

19-20 Врсте линија вежбање 

вежбање 

21-22 Врсте линија обрада 

вежбање 

23-24 Положај и кретање линија обрада 

вежбање 

25-26 Врсте цртажа обрада 

вежбање 

27-28 Линија вежбање 

вежбање 
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развој уметности. 

ОБЛИК 

(11+27) 

29-30 Природни и вештачки облици обрада 

вежбање 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

– пореди облике из 

природе, окружења и 

уметничких дела према 

задатим условима; 

- гради апстрактне и/или 

фантастичне облике  

- користећи одабране 

садржаје као подстицај за 

стваралачки рад; 

- наслика реалне облике у 

простору самостално 

мешајући боје да би 

добио/ла жељени тон; 

- обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и 

поступком; 

- преобликује предмет за 

рециклажу дајући му нову 

употребну вредност; 

- комбинује ритам, линије 

и облике стварајући 

оригиналан орнамент за 

одређену намену; 

- објасни зашто је дизајн 

важан и ко дизајнира 

одређене производе; 

- разматра, у групи, како је 

учио/ла о облицима и где 

та знања примењује; 

- искаже своје мишљење о 

томе зашто је уметничко 

наслеђе важно. 

31-32 Врсте и својства облика обрада 

вежбање 

33-34 Дводимензионални и 

тродимензионални облици 

обрада 

вежбање 

35-36 Дводимензионални и 

тродимензионални облици 

вежбање 

вежбање 

37-38 Дводимензионални и 

тродимензионални облици 

вежбање 

вежбање 

39-40 Груписање облика у равни 

или простору 

обрада 

вежбање 

41-41 Груписање облика у равни 

или простору 

вежбање 

вежбање 

43-44 Груписање облика у равни 

или простору 

вежбање 

вежбање 

45-46 Односи величина облика обрада 

вежбање 

47-48 Симетрија обрада 

вежбање 

49-50 Симетрија вежбање 

вежбање 

51-52 Луминообјекти обрада 

вежбање 

53-54 Луминообјекти вежбање 

вежбање 

55-56 Орнаменти обрада 

вежбање 

57-58 Орнаменти вежбање 

вежбање 

59-60 Обликовање и 

преобликовање употребних 

обрада 

вежбање 
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предмета 

61-62 Обликовање и 

преобликовање употребних 

предмета 

вежбање 

вежбање 

63-64 Обликовање и 

преобликовање употребних 

предмета 

обрада 

вежбање 

65-66 Обликовање и 

преобликовање употребних 

предмета 

вежбање 

вежбање 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

(2+4) 

67-68 Симбол, знак, порука обрада 

вежбање 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

- пореди различите начине 

комуницирања од 

праисторије до данас; 

-обликује убедљиву 

поруку примењујући 

знања о ритму, линији, 

облику и материјалу; 

-изрази исту поруку 

писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном 

комуникацијом; 

-тумачи једноставне 

визуелне информације; 

- објасни зашто је наслеђе 

културе важно. 

69-70 Илустрација књижевног 

текста 

обрада 

вежбање 

71-72 Визуелно споразумевање обрада 

вежбање 

 

ИСТОРИЈА 5. 

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске 

свести, индивидуалног и националног идентитета, разумевање историјског простора и 

времена, догађаја, појава, процеса и улоге истакнутих личности, као и формирање ставова 

и унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у 

савременом друштву. 

На крају основног образовања кроз наставу историје ученик је стекао основна историјска 

знања и вештине неопходне за даље учење, разумевање улоге историје, критичког 

сагледавања савременог света, његових историјских корена и актуелних дешавања. 

Оријентише се у историјском времену и простору, разуме историјске процесе и токове, 

користи и самостално проналази различите изворе података, критички разматра њихову 

поузданост и ваљаност и оспособљен је да резултате истраживања представи усмено, 

писано, графички и уз коришћење ИКТ-а. Има развијену свест о свом личном, као и о 

локалном, националном, европском и глобалном идентитету у духу толеранције и 

демократских вредности. Одговорно се односи према културно-историјском наслеђу и 

уважава грађанске обавезе. 
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Специфичне предметне компетенције: разумевање историје и критички однос према 

прошлости и садашњости, разумевање историјe као основе за активно учествовање у 

друштву 

Кључни појмови: историја, праисторија, периодизација прошлости, родовско друштво, 

писмо и култура, прве цивилизације, религија, монотеизам, политеизам, родовласништво, 

аристократија, демократија, митологија, археологија, република, краљевство, царство, 

хришћанство, Велика сеоба народа 

Тема 
Број 

часа 
Наставна јединица Тип часа 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

1. Уводни час, Шта је историја обрада 

2. Хронологија – рачунање времена  обрада  

3. Реконструисање прошлости  обрада   

4. Реконструисање прошлости  утврђивање  

ПРАИСТОРИЈА 5. Праисторија обрада 

6. Праисторијске културе на централном 

Балкану  

обрада  

7. Праисторија  утврђивање 

СТАРИ ИСТОК 8. Државе Старог истока обрада  

9. Друштва Старог истока  обрада 

10. Државе и друштва Старог истока  утврђивање  

11. Култура народа Старог истока   обрада  

12. Стари исток  систематизација  

АНТИЧКА 

ГРЧКА 

13. Најстарији период грчке историје  обрада  

14. Најстарији период грчке историје  утврђивање  

15. Успон хеленских полиса – Спарта и Атина  обрада  

16. Успон хеленских полиса – Спарта и Атина  утврђивање 

17. Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат  обрада  

18. Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат  утврђивање 
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19. Хеленска религија и уметност обрада   

20. Књижевност, наука и свакодневни живот 

старих Хелена 

обрада  

21. Хеленска култура утврђивање 

22. Хеленистичко доба обрада   

23. Хеленистичко доба утврђивање   

24. Античка Грчка и хеленистичко доба  систематизација  

АНТИЧКИ РИМ 25. Настанак и уређење римске државе  обрада   

26. Успон Рима   обрада   

27. Настанак и успон Рима  утврђивање   

28. Рим у доба царства обрада  

29. Рим у доба царства утврђивање  

30. Култура и свакодневни живот старих 

Римљана 

обрада 

31. Култура и свакодневни живот старих 

Римљана  

утврђивање  

32. Хришћанство обрада  

33. Хришћанство утврђивање 

34. Пад Западног римског царства  обрада  

35. Пад Западног римског царства  утврђивање  

36. Антички Рим  систематизација  

 

 

ГЕОГРАФИЈА 5. разред 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви наставе географије у 5. разреду: 
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- Усвајање знања о природно-географским објектима, појавама и процесима и 

њиховим међусобним везама и односима у геопростору 

- Развијање критичког мишљења о карактеристикама датих појмова 

- Развијање вештина уочавања и препознавања 

- Развијање логичког мишљења и закључивања 

- Самостално и тимско учење и истраживање 

- Практична примена усвојених знања и вештина 

Тема 
Број 

часа 
Наставна јединица Тип часа 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

1. 

Назив и историјски развој географије; 

Предмет проучавања, подела и значај обрада 

ВАСИОНА 

2. 
Васиона, звезде, сазвежђа, галаксије, 

Млечни пут 
обрада 

3. Сунчев систем обрада 

4. Васиона и Сунчев систем утврђивање 

5. 
Месец, Месечеве мене, астероиди, 

комете, метеори 
обрада 

 6. Васиона утврђивање 

ОБЛИК ЗЕМЉЕ 

И СТРУКТУРА 

ЊЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

7. 

Облик и димензије Земље, распоред 

копна и воде на Земљи, сила Земљине 

теже, глобус, полови и екватор 
обрада 

 8. 

Облик и димензије Земље, распоред 

копна и воде на Земљи, сила Земљине 

теже, глобус, полови и екватор 

утврђивање 

ЗЕМЉИНА 

КРЕТАЊА 

9. Ротација Земље и њене последице обрада 

10. Револуција Земље и њене последице обрада 

11. Ротација и револуција Земље утврђивање 

УНУТРАШЊА 

ГРАЂА И 

РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

12. 
Постанак и унутрашња грађа Земље обрада 

13. 
Литосферне плоче обрада 

14. 
Постанак и унутрашња грађа Земље, 

литосферне плоче 
утврђивање 

15. Стене обрада 

16. Вулканизам и земљотреси обрада 

17. Стене, вулканизам и земљотреси утврђивање 

18. 
Обликовање рељефа дејством 

унутрашњих Земљиних сила 
обрада 

19. 
Обликовање рељефа дејством 

унутрашњих Земљиних сила 
утврђивање 

20. Обликовање рељефа дејством обрада 
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спољашњих Земљиних сила − речна 

ерозија и акумулација, абразија 

21. 

Обликовање рељефа дејством 

спољашњих Земљиних сила − еолска, 

ледничка, крашка ерозија и акумулација 
обрада 

22. 

Обликовање рељефа дејством 

спољашњих Земљиних сила утврђивање 

АТМОСФЕРА 

23. Атмосфера − састав, структура и значај обрада 

24. 
Време и  временски елементи, прогноза 

времена 
обрада 

25. 

Атмосфера − састав, структура и значај; 

Време и временски елементи и прогноза 

времена 

утврђивање 

26. 
Клима и климатски чиниоци; Основни 

типови климе 
обрада 

27. Човек и клима обрада 

28. 
Клима и климатски чиниоци; Основни 

типови климе; Човек и клима 
утврђивање 

ХИДРОСФЕРА 

29. 
Светско море и његова хоризонтална 

подела; Својства и кретање морске воде 
обрада 

30. 
Воде на копну обрада 

31. 

Светско море и његова хоризонтална 

подела; Својства и кретање морске воде;  

Воде на копну 

утврђивање 

32. Човек и вода обрада 

33. Воде на Земљи систематизација 

БИОСФЕРА 

34. 
Распрострањеност биљног и 

животињског света на Земљи 
обрада 

35. Угроженост и заштита живог света обрада 

36. Биљни и животињски свет на Земљи систематизација 

 

Кључне речи: географија, васиона и васионска тела, глобус, географска карта, континент, 

океан, ротација и револуција Земље, грађа Земље, стене, литосферне плоче, вулкани, 

земљотреси, набране и раседне планине, надморска и релативна висина, депресија и 

криптодепресија, ерозија и акумулација, атмосфера, време и временски елементи, клима и 

климатски фактори, хидросфера, реке, разуђеност, језера, салинитет, биосфера, природне 

зоне 

Годишњи план са исходима и компетенцијама  

Тема Исходи Међупредметне Специфичне 
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компетенције предметне 

компетенције 

1.Човек и 

географија 

Ученик ће бити у стању 

да: 

-повеже постојећа 

знања о природи и 

друштву са 

географијом као 

науком 

-разликује одговорно 

од неодговорног 

понашања човека према 

природним ресурсима и 

опстанку живота на 

планети Земљи. 

-компетенција за 

целоживотно учење 

-сарадња 

-решавање 

проблема 

-рад са подацима и 

информацијама 

-комуникација 

-одговоран однос 

према околини 

-одговоран однос 

према здрављу 

-естетичка 

компетенција 

-дигитална 

компетенција 

-коришћење 

географске карте и 

глобуса 

-употреба мерних 

инструмената 

(компас, 

термометар…) 

-познавање 

основних правила 

понашања у случају 

земљотреса 

-познавање 

основних правила у 

сличају поплава и 

након ње 

-представљање 

географских 

података на Немој 

карти методом боје, 

линија, знакова… 

-анализа клима-

дијаграма 

-разумевање улоге 

човека у загађењу и 

заштити ваздуха, 

воде, земљишта, 

биљног и 

животињског света 

2. Васиона  Ученик ће бити у стању 

да:  

-разликује појмове 

васиона, галаксија, 

Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља 

-објасни и прикаже 

структуру Сунчевог 

система и положај 

Земље у њему 

-разликује мала небеска 

тела и наводи њихове 

одлике 

-одреди положај 

Месеца у односу на 

Земљу и именује 

месечеве мене. 

3. Облик Земље и 

структура њене 

површине 

Ученик ће бити у стању 

да: 

-помоћу глобуса 

описује облик Земље и 

наводи доказе о њеном 

облику 

-помоћу карте опише 

распоред копна и мора 

на Земљи 

-наведе имена 

континената и океана. 

4. Земљина 

кретања 

Ученик ће бити у стању 

да: 

-разликује и објасни 

Земљина кретања и 

њихове последице 

-повезује смер ротације 

са сменом дана и ноћи 

-повезује нагнутост 

Земљине осе са 

различитом 

осветљеношћу 
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површине Земље 

-повезује револуцију 

Земље са сменом 

годишњих доба и 

појавом топлотних 

појасева. 

5. Унутрашња 

грађа и рељеф 

Земље 

Ученик ће бити у стању 

да: 

-разликује деловање 

унутрашњих сила 

-разликује основне 

омотаче унутрашње 

грађе Земље 

-наводи спољашње 

силе Земље 

-опише начине и 

последице кретања 

литосферних плоча 

-помоћу фотографија 

стена разликује њихове 

основне врсте и наводи 

примере за њихово 

коришћење 

-опише процес 

вулканске ерупције и 

њене последице 

-разликује хипоцентар 

и епицентар и наведе 

трусне зоне у свету и у 

Србији 

-наводи поступке које 

ће предузети за време 

земљотреса 

-објасни настанак 

планина и низија и 

разликује надморску и 

релативну висину 

разликује ерозивне и 

акумулативне процесе. 

6. Атмосфера Ученик ће бити у стању 

да: 

-опише структуру 

атмосфере  

-наведе временске 

промене које се 

дешавају у тропосфери 

-разликује појам 

времена од појма климе 

-наведе временске 

елементе и климатске 

факторе  

-наведе основне типове 

климе 

-графички представи 

клима дијаграм 

-користи дневне 
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метеоролошке 

извештаје  

-наводи примере 

загађења атмосфере. 

7. Хидросфера Ученик ће бити у стању 

да: 

-на географској карти 

разликује океане, мора, 

заливе и мореузе 

-наведе и опише 

својства морске воде 

-разликује речну 

мрежу, речни систем и 

речни слив 

-опише елементе реке 

-разликује језера према 

начину постанка 

-наводи узроке 

настанка поплава и 

бујица и објасни 

последице њиховог 

дејства 

-наведе поступке које 

ће предузети за време 

поплаве и након ње 

-наводи примере 

загађења хидросфере. 

8. Биосфера Ученик ће бити у стању 

да: 

-повеже климатске 

услове са 

распрострањеношћу 

живог света на Земљи 

-помоћу карте наведе 

природне зоне и 

карактеристичан живи 

свет у њима 

-наведе примере за 

заштиту живог света на 

Земљи. 

 

Допунска настава из географије у 5. разреду се организује једном недељно. Намењена је 

ученицима који отежано усвајају предвиђене географске садржаје. Могу да их похађају 

ученици који су у индивидуалном образовном програму, ученици који су дуго 

одсуствовали са часова редовне наставе, али и они ученици који имају жељу да утврде 

стечена знања. Допунска настава се углавном реализује за мање групе ученика, како би 

било могуће применити и индивидуални приступ ученицима. Садржаји који се обрађују на 

поменутим часовима морају бити у складу са наставним планом и програмом редовне 

наставе. 

МАТЕМАТИКА 5. 
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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. 

 

Наставна 

тема 

Исходи Међупредметне 

компетенције 

Садржаји 

Природни 

бројеви и 

дељивост 

 (16 + 18) 

-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; 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

порблема 

Сарадња 

Својства операција сабирања, 

множења, одузимања и дељења 

у скупу N0. 

Дељење са остатком у скупу N0 

(једнакост a = bq + r, 0 ≤ r <b). 

Својства дељивости; чиниоци и 

садржаоци природног броја. 

Дељивост са 2, 5 и декадним 

јединицама. 

Дељивост са 4 и 25. 

Дељивост са 3 и 9. 

Скупови и скуповне операције: 

унија, пресек и разлика. 

Прости и сложени бројеви. 

Ератостеново сито. 

Растављање природних бројева 

на просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац. Еуклидов 

алгоритам за налажење НЗД. 

Заједнички садржалац и 

најмањи заједнички садржалац. 

Веза између НЗД и НЗС. 

Основни 

геометријс

ки објекти 

(7 + 10) 

– анализира односе датих 

геометријских 

објеката и запише их математичким 

писмом; 

− опише основне појмове у вези са 

кругом (центар, полупречник, 

тангента, тетива) и одреди положај 

тачке и праве у односу на круг; 

− нацрта праву паралелну датој 

правој 

користећи геометријски прибор; 

− упореди, сабира и одузима дужи, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

порблема 

Сарадња 

Тачке и праве; односи 

припадања и распореда. 

Однос правих у равни; 

паралелност. 

Мерење дужине и једнакост 

дужи. 

Кружница и круг. Кружница и 

права. 

Преношење и надовезивање 

дужи. 

Централна симетрија. 

Вектор и транслација. 
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конструктивно и рачунски; 

− преслика дати геометријски 

објекат 

централном симетријом и 

транслацијом, 

правилно користи геометријски 

прибор; 

Разломци 

(23 + 32) 

− прочита, запише, упореди и 

представи 

на бројевној полуправој разломке и 

децималне бројеве и преводи их из 

једног записа у други; 

− одреди месну вредност цифре у 

запису децималног броја, 

− заокругли број и процени грешку 

заокругљивања; 

− израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши 

једноставну 

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; 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

порблема 

Сарадња 

Појам разломка облика a/b (а, b 

Î N). 

Придруживање тачака бројевне 

полуправе разломцима. 

Проширивање, скраћивање и 

упоређивање разломака. 

Децимални запис разломка и 

превођење у запис облика a/b 

(b ≠ 0). Упоређивање бројева у 

децималном запису. 

Заокругљивање бројева. 

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и 

њихова својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у 

скупу разломака. 

Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера). 

Основна неједнакост p < 

(p+q)/2 < q. 

Угао 

(7 + 10) 

− идентификује врсте и опише 

својства 

углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, 

углови на трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и примени 

њихове узајамне односе; 

− нацрта праву нормалну на дату 

праву 

користећи геометријски прибор; 

− измери дати угао и нацрта угао 

задате 

мере; 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

порблема 

Сарадња 

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. 
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− упореди, сабере и одузме углове 

рачунски и конструктивно, 

− реши једноставан задатак 

применом 

основних својства паралелограма 

(једнакост наспрамних страница и 

наспрамних углова); 

Транслација и углови. 

Осна 

симетрија 

(5 + 8) 

− идентификује оснoсиметричну 

фигуру 

и одреди њену осу симетрије; 

− симетрично преслика тачку, дуж 

и 

једноставнију фигуру користећи 

геометријски прибор; 

− конструише симетралу дужи, 

симетралу угла и примењује 

њихова 

својства; 

− конструише праву која је 

нормална на 

дату праву или паралелна датој 

прави. 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

порблема 

Сарадња 

Осна симетрија у равни и њене 

особине. 

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и 

конструкција нормале. 

Симетрала угла. 

 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са 

исправкама укупно 8 часова).  Годишњи фонд часова је 144 (четири часа недељно). 

Кључни појмови садржаја: 

Операције са природним бројевима, скуповне операције, НЗС и НЗД, вресте углова и 

операције са угловима, операције са разломцима, проценат, симетрије и транслација. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне 

математичке концепте (нумеричке, алгебарске, геометријске, статистичке), овладао је 

основним математичким процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, 

применом, моделовањем) и вештинама (рачунањем, алгебарским поступцима, мерењем, 

просторном визуелизацијом, радом са подацима, проценом, коришћењем калкулатора и 

информационо-комуникационим технологијама) потребним за даље школовање и живот. 

Оспособљен је да анализира и тумачи природне и друштвене појаве, решава проблеме и 

доноси одлуке у свакодневном контексту. Комуницира користећи математички језик, 

користи информационо-комуникационе технологије и друга средства. 

Основни ниво 
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Решава проблеме и доноси одлуке у једноставним ситуацијама када је захтев јасно 

формулисан и сви релевантни подаци непосредно дати. Користећи основне елементе 

математичког језика, једноставне математичке поступке и информационокомуникационе 

технологије саопштава решење проблема или донету одлуку. 

Средњи ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, селектује 

податке и примењује одговарајуће математичке поступке. Образлаже решење проблема 

или донету одлуку. Тумачи природне и друштвене појаве користећи математичке 

концепте, процесе и вештине. 

Напредни ниво 

Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама при 

чему бира и вреднује пут и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене 

појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује своје ставове и 

дискутује користећи математички језик. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције су: математичко знање и резоновање, примена 

математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација. 

Основни ниво 

Примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. 

Примењује основна математичка знања на решавање једноставних ситуација из 

свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на 

једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе 

писане и усмене математичке комуникације. 

Средњи ниво 

Примењује математичке концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира 

оптималне начине решавања проблема користећи нумеричке, алгебарске и геометријске 

методе. Анализира податке користећи основне статистичке методе. Уме да користи 

одговарајуће средство ИКТ-а за организацију и обраду података. Разуме захтеве 

сложенијих математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима 

и симболима саопштава своје ставове. 

Напредни ниво 

Бира математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује 

различите начине решавања проблема. Уме да примени математичка знања у анализи 

сложених природних и друштвених појава. Приликом решавања проблема уме да одабере 
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средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални 

математички језик. Уме да критички дискутује о добијеним резултатима и анализира их. 

БИОЛОГИЈА 5. 

Циљ учења Биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном 

средином развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Кључни појмови садржаја: истраживање, разноврсност живих бића, прилагођеност на 

услове животне средине, варијабилност у оквиру врсте, наследне особине, брига о живим 

бићима и животној средини. 

Исходи - на крају петог разреда ученици ће бити у стању да: 

– истражују особине живих бића према упутствима наставника и воде рачуна о 

безбедности током рада; 

– групишу жива бића према њиховим заједничким особинама; 

– одабирају макро-морфолошки видљиве особине важне за класификацију живих бића; 

– идентификују основне прилагођености спољашње грађе живих бића на услове животне 

средине, укључујући и основне односе исхране и распрострањење; 

– једноставним цртежом прикажу биолошке објекте које посматрају и истражују и означе 

кључне детаље; 

– прикупљају податке о варијабилности организама унутар једне врсте, табеларно и 

графички их представљају и изводе једноставне закључке; 

– разликују наследне особине и особине које су резултат деловања средине, на моделима 

из свакодневног живота; 

– постављају једноставне претпоставке, огледом испитује утицај срединских фактора на 

ненаследне особине живих бића и критички сагледавају резултате; 

– користе доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обраде података и приказу 

резултата; 

– доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај човека) са губитком 

разноврсности живих бића на Земљи; 

– направе разлику између одговорног и неодговорног односа према живим бићима у 

непосредном окружењу; 
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– предлажу акције бриге о биљкама и животињама у непосредном окружењу, учествују у 

њима, сарађују са осталим учесницима и решавју конфликте на ненасилан начин; 

– илуструју примерима деловање људи на животну средину и процењују последице таквих 

дејстава; 

– идентификују елементе здравог начина живота и у односу на њих умеју да процене 

сопствене животне навике и избегавају ризична понашања. 

                                           Предвиђен број часова по наставним темама 

Наставна тема Обрада 

(број 

часова) 

Утврђивање 

(број 

часова) 

Вежбе 

(број 

часове) 

Систематизација 

(број часова) 

Укупан 

број 

часова 

Порекло и разноврсност 

живог света 

 16  8  9  1  34 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

 5  4  1  1  11 

Наслеђивање и 

еволуција 

 3  1  2  1  7 

Живот у екосистему  4  3  4  1  12 

Човек и здравље  4  2  1  1  8 

                                      Предвиђени садржаји по наставним темама 

Порекло и разноврсност живог света - Жива бића, нежива природа и биологија. Особине 

живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, излучивање, надражљивост, покретљивост, 

размножавање, раст и развиће. Једноћелијски и вишећелијски организми. Основе 

класификације: главни (морфолошки) карактери и особине важне за класификацију. 

Формирање скупова карактера који се уклапају једни у друге (груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и градивних супстанци потребних за обављање свих 

животних процеса. Дисање као размена гасова у различитим срединама. Излучивање. 

Надражљивост. Покретљивост – кретање. Размножавање: бесполно и полно. Раст и 
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развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази током развића; пубертет и полна 

зрелост. 

Јединство грађе и функције као основа живота - Живот у воденој и копненој средини – 

изглед, прилагођености на начин живота. Живот у води – изглед, прилагођености на начин 

живота. Живот на копну – изглед, прилагођености на начин живота. Живот под земљом – 

изглед, прилагођености на начин живота. 

Наслеђивање и еволуција - Преношење особина са родитеља на потомке. Разлике 

родитеља и потомака. Разлике полног и бесполног размножавања у настанку 

варијабилности. Јединке унутар једне врсте се међусобно разликују (варијабилност) – 

узроци варијабилности: наслеђивање и утицај средине на развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

Живот у екосистему - Жива бића из непосредног окружења. Позитиван и негативан утицај 

људи на жива бића и животну средину.. Заштита живих бића и животне средине. Пројекат 

очувања природе у мом крају. Дивље животиње као кућни љубимци – да или не. Значај 

врста за човека (самоникло јестиво, лековито, отровно биље; животиње као храна и 

могући преносиоци болести, отровне животиње). 

Човек и здравље - Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. Штетност дуванског 

дима и псхоактивних супстанци. Физичка активност и здравље.Промене у пубертету. 

Додатна настава - оствараује се за ученике који су показали интересовање за изучавање 

биологије. предвиђен је један час недељно за остваривање овог облика рада. У сколпу 

додатне наставе ученици ће се припремати за такмичење и обрађивати теме за које су 

заитересовани. 

Литература за ученике - Биологија за пети разред, Дејан Бошковић, издавач Бигз 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 5. 

Циљ учења: 

Циљ наставе предмета Техника и технологија у основној школи јесте стицање основних 

знања о материјалима, енергији, техничким средствима и технологијама, развијање 

вештина за њихово коришћење и свести о производњи као услову опстанка и одрживог 

развоја. 

Општа предметна компетенција: 

Ученик разуме неопходност рада као основне и најважније људске делатности; разуме и 

усваја привредне и етичке вредности рада сваког појединца, као и важност тимског рада. 

Ученик стиче знања и вештине из техничко-технолошких области у корист сопственог 

развоја и чини прве одлуке везане за будуће школовање и професију. Ученик користи 
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информационо-комуникационе технологије ( ИКТ) при решавању проблема у различитим 

областима и истражује нове могућности њихове примене 

Специфична предметна компетенција: 

Ученик разуме представљене проблеме користећи свеобухватна знања из техничких 

дисциплина и информатике. Ученик схвата техничко-технолошке поступке и користи 

креативне способности у процесу стварања материјалних производа. Ученик путем ИКТ-а 

прикупља податке, анализира, систематизује и презентује информације, електронски 

комуницира и управља савременим уређајима. Ученик користи мере заштите и очувања 

животне средине. 

Кључни појмови: техника, технологија, ИКТ, саобраћајни прописи, технички цртеж, 

размера, материјали 

Годишњи фонд: 72 часа 

Обрада: 17,  утврђивање и вежбе: 55 

 

 

 

Р. 

БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

ИСХОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

1. Појам, улога и значај технике и 

технологије 

2. Подручја човековог рада и 

производње, занимања и послови 

у области технике и технологије 

3. Правила понашања и рада у 

кабинету 

4. Организација радног места у 

кабинету и примена мера заштита 

на раду 

5. Коришћење 

6. техничких апарата и ИКТ уређаја 

у животном и радном окружењу 

Ученик ће бити у стању да: 

− описује улогу технике, 

технологије и иновација 

у развоју заједнице и 

њихово повезивање. 

− разликује основна 

подручја човековог 

рада, производње и 

пословања у техничко-

технолошком подручју. 

− наводи занимања у 

области технике и 

технологије. 

− процењује сопствена 

интересовања у области 

технике технологије. 

− организује радно 

окружење у кабинету. 

− правилно и безбедно 

користи техничке 

апарате и ИКТ уређаје у 
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животном и радном 

окружењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ 

7. Улога, значај и историјски развој 

саобраћаја 

8. Врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

9. Професије у подручју рада 

саобраћаја 

10. Употреба информационих 

11. технологија у савременом 

саобраћају 

12. Саобраћајна сигнализација 

13. изглед и правила поступања 

14. Правила и прописи кретања 

пешака, возача бицикла и дечијих 

возила (ролери, скејт, тротинет) у 

саобраћају – рачунарска 

симулација и саобраћајни полигон 

15. Правила и прописи кретања 

16. пешака, возача бицикла и дечијих 

возила (ролери, скејт, тротинет) у 

саобраћају – рачунарска 

симулација и саобраћајни полигон 

17. Обавезе и одговорност деце 

18. као учесника у саобраћају 

19. Заштитна опрема потребна 

20. за безбедно управљање бициклом 

и дечијим возилима 

Ученик ће бити у стању да: 

− класификује врсте 

саобраћаја и 

саобраћајних средстава 

према намени, 

− наводи професије у 

подручју рада 

саобраћаја, 

− направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења 

информационих 

технологија, 

− разликује безбедно од 

небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла 

и дечијих возила, 

− правилно се понаша као 

пешак, возач бицикла и 

дечијих возила у 

саобраћају, 

− користи заштитну 

опрему за управљање 

бициклом и дечијим 

возилима, 

− аргументује 

неопходност 

коришћења 

сигурносних појасева 

на предњем и задњем 

седишту аутомобила и 

увек их користи као 

путник, 

− повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика, 
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− одговорно се понаша 

као путник у возилу, 

− показује поштовање 

према другим 

учесницима у 

саобраћају, 

− анализира симулирану 

саобраћајну незгоду на 

рачунару и 

идентификује ризично 

понашање пешака и 

возача бицикла, 

− користи заштитну 

опрему за управљање 

бициклом и дечијим 

возилима. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

21. Прибор за техничко цртање 

(оловка, гумица, лењир, 

троугаоници, шестар) 

22. Формати цртежа (А3, А4). 

Размера 

23. Типови и дебљине линија (пуна 

дебела линија, пуна танка линија, 

пуна танка линија извучена 

слободном руком, испрекидана 

танка линија, црта тачка црта 

танка линија) 

24. Геометријско цртање (цртање 

паралелних правих, цртање 

нормале на дату праву, цртање 

углова помоћу лењира и 

троугаоника) 

25. Геометријско цртање (цртање 

паралелних правих, цртање 

нормале на дату праву, цртање 

углова помоћу лењира и 

троугаоника) 

26. Елементи котирања 

27. (помоћна котна линија, котна 

линија, показна линија, котни 

завршетак, котни број – вредност) 

28. Цртање техничког цртежа са 

29. елементима (типови линија, 

размера и котирање) 

30. Пренос података између ИКТ 

уређаја (рачунар, таблет, 

смартфон, дигитални фотоапарат) 

31. Апликација за дигиталну 

Ученик ће бити у стању да: 

− самостално црта 

скицом и техничким 

цртежом једноставнији 

предмет, 

− преноси податке између 

ИКТ уређаја, 

− користи текст процесор 

за креирање 

докумената, 

− примењује основне 

поступке обраде 

дигиталне слике на 

рачунару, 

− користи програм за 

обраду текста за 

креирање документа са 

графичким елементима, 

− представи идеје и 

планове за акције које 

предузима користећи 

савремену 

информационо-

комуникациону 

технологију и софтвер, 

− користи интернет 

сервисе за претрагу и 

приступање онлајн 

ресурсима. 
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32. обраду слике. Операција 

подешавања осветљености и 

контраста слике, издвајање дела 

слике 

33. Креирање документа у програму 

за обраду текста 

34. Форматирање текста, 

35. уметање слике и графике 

36. Интернет претрага и приступ 

онлајн ресурсима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

37. Природни ресурси на Земљи: 

енергија и материјали 

38. Управљање отпадом (рециклажа; 

заштита животне средине) 

39. Врсте, својства и примена 

природних 

40. материјала 

41. Технологија прераде и обраде 

дрвета 

42. Технологија прераде и обраде 

дрвета 

43. Технологија прераде и обраде 

дрвета 

44. Технологија прераде и обраде 

дрвета 

45. Технологија прераде и обраде 

коже 

46. Текстилна технологија 

47. Технологија производње папира 

48. Технологија производње папира 

49. Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање (лепљење) 

и заштита (лакирање) 

50. Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање (лепљење) 

и заштита (лакирање) 

51. Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање (лепљење) 

и заштита (лакирање) 

52. Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање (лепљење) 

и заштита (лакирање) 

53. Коришћење алата и прибора за 

ручну обраду и спајање наведених 

материјала 

Ученик ће бити у стању да: 

− повезује својства 

природних материјала 

са применом, 

− објасни технологије 

прераде и обраде дрвета 

и коже, производњу 

папира, текстила и 

коже, 

− сече, спаја и врши 

заштиту папира, 

текстила, коже и 

дрвета, 

− правилно и безбедно 

користи алате и прибор 

за ручну механичку 

обраду (маказе, 

моделарска тестера, 

брусни папир, стега), 

− направи план 

управљања отпадом, 

− самостално израђује 

једноставан модел, 

− самостално проналази 

информације потребне 

за израду 

предмета/модела 

користећи ИКТ и 

интернет сервисе. 
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54. Коришћење алата и прибора за 

ручну обраду и спајање наведених 

материјала 

55. Коришћење алата и прибора за 

ручну обраду и спајање наведених 

материјала 

56. Коришћење алата и прибора за 

ручну обраду и спајање наведених 

материјала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

57. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

58. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

59. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

60. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

61. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

62. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

63. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

64. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

Ученик ће бити у стању да: 

− самостално проналази 

информације потребне 

за израду 

предмета/модела 

користећи ИКТ уређаје 

и Интернет сервисе, 

− одабира материјале и 

алате за израду 

предмета/модела, 

− мери, обележава и 

оцртава предмет/модел, 

− ручно израђује 

једноставан 

предмет/модел 

користећи папир и/или 

дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, 

поступке и алате, 

− користи текст процесор 

за креирање докумената 

реализованог решења, 

− самостално представља 

пројектну идеју, 

поступак израде и 

решење/производ, 

− показује иницијативу и 

јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и 

постизању успеха, 

− планира активности 

које доводе до 

остваривања циљева 

укључујући оквирну 

процену трошкова, 

− активно учествује у 

раду пара или мале 

групе у складу са 
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техника, поступака и алата 

65. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

66. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

67. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

68. Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата 

69. Приказивање идеје, поступка 

израде и решења/производа 

70. Приказивање идеје, поступка 

израде и решења/производа 

71. Приказивање идеје, поступка 

израде и решења/производа 

72. Приказивање идеје, поступка 

израде и решења/производа 

својом улогом и 

показује поштовање 

према сарадницима, 

− пружи помоћ у раду 

другим ученицима, 

− процењује остварен 

резултат и развија 

предлог унапређења. 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5. 

Наставна тема Исходи Међупредметне 

компетенције 

Садржаји 

ИКТ (9) Ученик ће умети да: 

– наведе примену информатике 

и рачунарства у савременом 

животу; 

– правилно користи ИКТ 

уређаје; 

– именује основне врсте и 

компоненте ИКТ уређаја; 

– прави разлику између 

хардвера, софтвера и сервиса; 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

 

Предмет изучавања 

информатике и рачунарства. 

ИКТ уређаји, јединство 

хардвера и софтвера. 

Подешавање радног 

окружења. 

Организација података. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијом. 
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– прилагоди радно окружење 

кроз основна подешавања; 

– креира дигитални слику и 

примени основне акције 

едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички); 

– креира текстуални документ и 

примени основне акције 

едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички); 

– примени алате за снимање и 

репродукцију аудио и видео 

записа; 

– креира мултимедијалну 

презентацију и примени 

основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и 

сараднички); 

– сачува и организује податке; 

– разликује основне типове 

датотека; 

– реагује исправно када дође у 

потенцијално небезбедну 

ситуацију у коришћењу ИКТ 

уређаја; 

  

Рад са презентацијама. 

Дигитална 

писменост (5) 

– реагује исправно када дође у 

потенцијално небезбедну 

ситуацију у коришћењу ИКТ 

уређаја; 

– доводи у везу значај 

правилног одлагања дигиталног 

отпада и заштиту животне 

средине; 

– разликује безбедно од 

небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на 

Интернету; 

– реагује исправно када дођу у 

контакт са непримереним 

садржајем или са непознатим 

особама путем Интернета; 

– приступа Интернету, 

самостално претражује, 

проналази информације у 

дигиталном окружењу и 

преузима их на свој уређај; 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

 

Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин. 

Правила безбедног рада на 

Интернету. 

Претраживање Интернета, 

одабир резултата и 

преузимање садржаја. 

Заштита приватности личних 

података. 

Заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и 

управљање временом. 



605 

 

– информацијама на интернету 

приступи критички; 

– спроводи поступке за заштиту 

личних података и приватности 

на Интернету; 

– разуме значај ауторских 

права; 

– препознаје ризик зависности 

од технологије и доводи га у 

везу са својим здрављем; 

– рационално управља 

временом које проводи у раду 

са технологијом и на 

Интернету; 

  

Рачунарство 

(16) 

– изводи скуповне операције 

уније, пресека, разлике и 

правилно употребљава 

одговарајуће скуповне ознаке; 

– схвати математичко-логички 

смисао речи „и”, „или”, „не”, 

„сваки”, „неки”, израза 

„ако...онда”; 

– зна алгоритме аритметике 

(сабирања, множења, дељења с 

остатком, Еуклидов алгоритам) 

и интерпретира их 

алгоритамски; 

– наведе редослед корака у 

решавању једноставног 

логичког проблема; 

– креира једноставан 

рачунарски програм у 

визуелном окружењу; 

– сврсисходно примењује 

програмске структуре и блокове 

наредби; 

– користи математичке 

операторе за израчунавања; 

– објасни сценарио и алгоритам 

пројекта; 

– анализира и дискутује 

програм; 

– проналази и отклања грешке у 

програму; 

  

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

 

Увод у логику и скупове: 

унија, пресек, разлика; речи 

„и”, „или”, „не”, „сваки”, 

„неки”, „ако...онда” 

Увод у алгоритме 

аритметике: писмено 

сабирање, множење, дељење 

с остатком, Еуклидов 

алгоритам. 

Увод у тему програмирања. 

Радно окружење изабраног 

софтвера за визуелно 

програмирање. 

Алати за рад са графичким 

објектима, текстом, звуком и 

видеом. 

Програм – категорије, 

блокови наредби, 

инструкције. 

Програмске структуре 

(линијска, циклична, 

разграната). 

Истраживачки – сарађује са осталим Сарадња, Фазе пројектног задатка од 
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пројекат (6) члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради 

материјала у вези са темом, 

формулацији и представљању 

резултата и закључака; 

– одабира и примењује технике 

и алате у складу са фазама 

реализације пројекта; 

– наведе кораке и опише 

поступак решавања пројектног 

задатка; 

– вреднује своју улогу у групи 

при изради пројектног задатка и 

активности за које је био 

задужен; 

– поставља резултат свог рада 

на Интернет, ради дељења са 

другима, уз помоћ наставника. 

Решавање 

проблема, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

 

израде плана до 

представљања решења. 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима. 

Представљање резултата 

пројектног задатка. 

 

Напомена: Годишњи фонд часова је 36 (један час недељно). 

Кључни појмови садржаја: ИКТ, ИКТ уређаји, датотека, мултимедијална презентација, 

дигитална писменост, Интернет, рачунарство, алгоритам. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик користи информационо-комуникационе технологије (у даљем тексту ИКТ) при 

решавању проблема у различитим областима и истражује нове могућности њихове 

примене. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Ученик путем ИКТ-а прикупља податке, анализира, систематизује и презентује 

информације, електронски комуницира и управља савременим уређајима. Ученик користи 

мере заштите и очувања животне средине. 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 5.  

Недељни фонд часова 3 

Годишњи фонд :   108  

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.  



607 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Редни 

број 

Наставна област 

 

Тема 

1. Физичке способности 

 

● Тестирање 

2. Моторичке вештине  

спорт и спортске дисциплине 

● Атлетика 

● Спортска гимнастика 

● Тимске и спортске игре 

(рукомет и фудбал) 

3. Физичка и здравствена култура ● Физичко вежбање и 

спорт 

● Здравствено васпитање 

 

Број часова по темама одређује Стручно веће узимајући у обзир услове за реализацију 

наставе и препоруке за организовање наставе физичког и здравственог васпитања у 

школи. 

 

Назив предмета:           ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                           36 

Разред:                                                                     пети 

 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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I – УВОД  

1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 

• Упознавање ученика 

са садржајем 

предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног 

катихизиса; 

• Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању. 

  

 • моћи да сагледа 

садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 5. 

разреда основне школе; 

• моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу 

школовања. 

• бити мотивисан да 

похађа часове 

Православног 

катихизиса. 

  

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања 

о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у 

живот кроз слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, 

начином остваривања програма 

рада, као и са начином 

вредновања њиховог рада. 

 Врсте наставе 

Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе:  

• теоријска настава (35 часова) 
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II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

2. Религија и 

култура старог света 

3. Човек тражи Бога 

• Упознати ученике са 

основним елементима 

религије и културе 

старог века. 

• Упознати ученике са 

паганским митовима и 

легендама о вечном 

животу. 

• Припремити ученике 

за сусрет са 

Откровењем 

Истинитог Бога 

  

• моћи да именује неке 

политеистичке религије. 

•моћи да наведе неке од 

карактеристика 

политеистичких 

религија и културе 

старог века 

  

• практична настава (1 час) 

 Место реализације наставе 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

  

• Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе 

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и 

тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 
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III - 

ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

4. Божије Откровење 

5. Свето Писмо 

(настанак, подела) 

• Развити код ученика 

свест о Богу као 

личности која се 

открива човеку 

• Упознати ученике са 

појмовима Светог 

Предања и Светог 

Писма 

• Објаснити 

ученицима узрок и 

начин настанка 

Библије 

  

• моћи да уочи да се Бог 

откривао изабраним 

људима, за разлику од 

паганских божанстава; 

• моћи да објасни да је 

рођење Христово 

догађај који дели 

историју на стару и нову 

еру; 

• моћи да наведе неке од 

библијских књига, 

њихове ауторе и 

оквирно време настанка 

• моћи да разликује 

Стари и Нови Завет 

• бити подстакнут да се 

односи према Библији 

као светој књизи; 

  

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

• Реализација програма требало 

би да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У 

току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно 

и формативно, а мање на 

сазнајно и информативно. 

• Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са 

савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве 

наставног програма и 

могућности транспоновања 

наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

• У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 
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IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

6. Стварање света 

7. Стварање човека 

8. Прародитељски 

грех 

9. Човек изван 

рајског врта 

• Пружити ученицима 

знање да Бог из 

љубави ствара свет да 

би му дао вечно 

постојање; 

• Оспособити ученике 

за разумевање 

посебности улоге 

човека у свету, као 

споне између Бога и 

света. 

• Објаснити 

ученицима повест о 

првородном греху и 

његовим последицама; 

• Указати ученицима 

на начин на који се 

Бог стара о свету и 

човеку од Адама до 

Ноја; 

• Пробудити у 

ученицима осећај 

одговорности за свет 

који их окружује. 

  

• моћи да преприча 

библијску причу о 

постању и доживи је као 

дело љубави Божије 

• моћи да увиди да је Бог 

поред видљивог света 

створио и анђеле 

• моћи да преприча 

библијску приповест о 

стварању човека и уочи 

да је човек сличан Богу 

јер је слободан 

• бити подстакнут на 

развијање осећаја личне 

одговорности према 

природи 

• моћи да наведе неке од 

последица првородног 

греха по човека и читаву 

створену природу; 

• моћи да преприча неку 

од библијских прича до 

Аврама; 

• моћи да повеже причу 

о Нојевој барци са 

Црквом 

• бити подстакнут на 

послушност као израз 

љубави према Богу; 

  

наставном процесу. 

• Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати као 

простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење 

са ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће 

остварити на два начина: 

• процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих 

листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем ставова; 

  

 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања 

ученика; 

  

Оквирни број часова по темама 

и препоручени садржаји по 
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V -

СТАРОЗАВЕТН

А ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА  

10. Аврам и Божији 

позив 

11. Исак и његови 

синови 

12. Праведни Јосиф 

13. Мојсије 

14. Пасха 

• Упознати ученике са 

старозаветним 

личностима и 

догађајима 

• Указати ученицима 

на везу између 

старозаветних 

личности и Христа 

• Указати ученицима 

на повезаност Пасхе и 

Христа 

• Указати ученицима 

на етичку вредност 

старозаветних списа 

• Развијање свести 

ученика о старању 

Божјем за свет кроз 

библијску историју; 

• Пружити ученицима 

знање о старозаветним 

мотивима у 

иконографији. 

  

•моћи да наведе неке од 

најважнијих 

старозаветних личности 

и догађаја 

• моћи да уочи везу 

старозаветних праотаца 

и патријараха са 

Христом 

• моћи да исприча да 

јеврејски народ 

прославља Пасху као 

успомену на излазак из 

Египта 

• моћи да извуче 

моралну поуку из 

библијских приповести 

• моћи да препозна 

старозаветне личности и 

догађаје у православној 

иконографији 

  

темама 

УВОД – 1 

• Упознавање са садржајем 

програма и начином рада 

• Прелиминарна 

систематизација 

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА – 3 

• Религија и култура старог 

света  

• Човекова жеђ за Богом и 

вечним животом  

• Митови и легенде 

ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ 

БИБЛИЈЕ – 4 

• Божије Откровење  

• Свето Писмо (настанак, 

подела) 

СТВАРАЊЕСВЕТА И 

ЧОВЕКА – 7 

• Шестоднев  

• Стварање човека „по икони и 

подобију“ 

• Прародитељски грех  

• Човек изван рајског врта 

(Каин и Авељ, Ноје, 

Вавилонска кула) 

СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА – 7 

• Аврам и Божији позив  

• Исак и његови синови 
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VI - ЗАКОН 

БОЖИЈИ 

15. На гори Синају 

16. Десет Божјих 

заповести 

17.Закон Божији као 

педагог за 

• Објаснити 

ученицима околности 

у којима је Бог дао 

Закон преко Мојсија; 

• Пружити ученицима 

основно знање о томе 

да се кроз заповести 

Божје остварује 

заједница између Бога 

и људи; 

• Пружити ученицима 

основ за разумевање 

да су Десет Божјих 

заповести водич и 

припрема за Христове 

заповести љубави 

  

• моћи да преприча 

библијски опис давања 

Десет Божијих 

заповести Мојсију; 

• моћи да наведе и 

протумачи на основном 

нивоу Десет Божјих 

заповести; 

• моћи да разуме да је од 

односа према 

Заповестима зависила и 

припадност Божијем 

народу; 

• бити подстакнут да 

примени вредности 

Декалога у свом 

свакодневном животу. 

  

• Праведни Јосиф  

• Мојсије  

• Пасха 

ЗАКОН БОЖИЈИ – 4 

• Добијање Божијих заповести 

на гори Синају 

 • Садржај Десет Божјих 

заповести 

 • Смисао Декалога као 

припреме за Христа 

МЕСИЈАНСКА НАДА – 8 

• Насељавање Обећане земље 

(Исус Навин, Самсон...)  

• Цар Давид 

• Соломон и јерусалимски храм  

• Псалми Давидови 

• Старозаветни пророци 

 • Месијанска нада 

Евалуација – 1+1 
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VII - 

МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

18. „Земља меда и 

млека“ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и 

јерусалимски храм 

21. Псалми 

Давидови 

22. Старозаветни 

пророци 

23. Месијанска нада 

• Упознати ученике са 

појмом „обећане 

земље“ и њеним 

значајем за „изабрани 

народ Божији“ 

• Објаснити 

ученицима значај 

старозаветне Скиније 

и Храма 

• Указати ученицима 

на улогу 

старозаветних царева 

и пророка 

• Указати ученицима 

на лепоту Давидових 

псалама 

• Објаснити 

ученицима појам 

Месије 

• Предочити 

ученицима 

специфичности 

библијског текста и 

омогућити им да 

доживе његову 

сликовитост 

  

• моћи да препозна на 

слици Ковчег Завета и 

Скинију и да у једној 

реченици каже шта је 

мана 

• моћи да именује 

најважније личности 

јеврејског народа у 

Обећаној земљи 

• моћи да уочи да је 

Светиња над светињама 

посебно место Божијег 

присуства 

• знати да је цар Давид 

испевао Псалме у славу 

Божију 

• моћи да наведе неке од 

старозаветних пророка 

• моћи да уочи да су 

старозаветни пророци 

најављивали долазак 

Месије 

• увидети значај 

покајања и молитве као 

„жртве угодне Богу“ на 

основу одељака поучних 

и пророчких књига 

 • моћи да уочи у којој 

мери је напредовао и 

савладао градиво 

Православног 

катихизиса у 5. разреду 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 5. 

 
Циљ учења ГВ је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 

грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности. 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ : права детета, одговорност и обавезе, идентитет, сукоби и насиље и 

грађански активизам 

 
Тема Садржај Исход Компетенција 

ЉУДСКА ПРАВА Потребе и права 

Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у 

учионици. 

Правила рада у 

учионици, доношење 

групних правила. 

Права детета у 

документима о заштити 

права 

Посебност права детета 

и људска права. 

Конвенција о правима 

детета. 

Врсте права. 

Показатељи 

остварености и 

кршења дечјих права. 

Конвенција о правима 

детета у документима 

која се односе на 

школу. 

• разликује жеље од 

потреба и наведе 

примере везе између 

потреба и 

људских права; 

• препозна своје 

потребе, као и 

потребе других и да 

их уважава; 

• штити своја права 

на начин који не 

угрожава друге и 

њихова права; 

• учествује у 

доношењу правила 

рада 

групе и поштује их; 

• аргументује потребу 

посебне 

заштите права детета; 

• на примеру 

препозна уграђеност 

права деце у 

основним докумен- 

тима која уређују рад 

школе; 

• наводи примере и 

✔ компетенција за 

целоживотно 

учење; 

✔ сарадња; 

✔ решавање 

проблема; 

✔ рад са подацима и 

информацијама; 

✔ дигитална 

компетенција; 

✔ комуникација; 

✔ одговоран однос 

према околини; 

✔ одговоран однос 

према здрављу. 
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показатеље 

остварености и 

кршења дечјих 

права; 

• наводи чиниоце 

који утичу на 

остварење дечјих 

права; 

• поштује права и 

потребе ученика 

који су у инклузији у 

његовом 

одељењу/школи; 

• препозна ситуације 

кршења својих 

права и права других; 

 • препозна ситуације 

кршења својих права 

и права других; 

• идентификује 

кршење људских 

права на примеру 

неког историјског 

догађаја; 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Права и 

функционисање 

заједнице 

Моје заједнице. 

Школа као заједница. 

Одлучивање у 

 

• поштује правила 

одељењске 

заједнице и правила 

на нивоу школе; 

• поступа у складу са 

моралним 
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учионици и школи. 

Гласање и консензус 

као демократски 

начини одлучивања. 

Одговорности и обавезе 

у заједници 

Одговорност деце. 

Одговорности одраслих 

(родитеља, наставника). 

Кршење и заштита 

права 

Шта могу и коме да се 

обратим у ситуацијама 

насиља. 

Наши идентитети 

Наше сличности и 

разлике (раса, пол, 

национална 

припадност, друштвено 

порекло, вероисповест, 

политичка или друга 

уверења, имовно стање, 

култура, језик, старост 

и инвалидитет). 

Стереотипи и 

предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција. 

вредностима 

грађанског друштва; 

• искаже свој став о 

значају правила у 

функционисању 

заједнице; 

• понаша се у складу 

са правилима и 

дужностима у школи; 

• наводи начине 

демократског 

одлучивања; 

• препозна 

одговорност 

одраслих у заштити 

права деце; 

• објасни улогу 

појединца и група у 

заштити дечјих 

права; 

• реално процени 

сопствену одго- 

ворност у ситуацији 

кршења 

нечијих права и зна 

коме да се 

обрати за помоћ; 

• препозна и 

анализира сличности 

и 

разлике између 

ученика у групи; 

• прихвата друге 

ученике и уважава 

њихову различитост; 
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• проналази примере 

моралних 

поступака у 

књижевним делима 

које чита, у медијима 

и у свакоднев- 

ном животу; 

• наводи примере из 

свакодневног живота 

предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

нетолеранције по 

различитим 

основама; 

• проналази примере 

нетолеранције и 

дискриминације у 

књижевним делима 

која чита; 

• у медијима 

проналази примере 

предрасуда, 

стереотипа, дискри- 

минације, 

нетолеранције по раз- 

личитим основама и 

критички их 

анализира; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

 

Cукоби и насиље 

Сукоби и начини 

решавања сукоба. 

Предности 

конструктивног 

решавања сукоба. 

 

• препозна и објасни 

врсте насиља; 

• прави разлику 

између безбед- 

ног и небезбедног 

понашања на 
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Врсте насиљa: физичко, 

активно и пасивно, 

емоционално, 

социјално, сексуално, 

дигитално. 

Реаговање на насиље. 

Начини заштите од 

насиља. 

друштвеним 

мрежама; 

• заштити од 

дигиталног насиља; 

• анализира сукоб из 

различитих 

углова (препознаје 

потребе учес- 

ника сукоба) и налази 

конструк- 

тивна решења 

прихватљива за све 

стране у сукобу; 

• аргументује 

предности 

конструктивног 

начина решавања 

сукоба; 

• препознаје примере 

грађанског 

активизма у својој 

школи и исказује 

позитиван став према 

томе; 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење 

акција у школи у 

корист права детета 

Учешће ученика у 

школи. 

Избор проблема. 

Тражење решења 

проблема. 

Израда плана акције. 

Анализа могућих 

ефеката акције. 

Планирање и извођење 

 

• идентификује 

проблеме у својој 

школи; 

• прикупља податке о 

проблему 

користећи различите 

изворе и 

технике; 

• осмишљава акције, 

процењује 
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акције. 

Завршна анализа акције 

и вредновање ефеката. 

Приказ и анализа 

групних радова 

њихову изводљивост 

и предвиђа 

могуће ефекте; 

• активно учествује у 

тиму, поштујући 

правила тимског рада 

(у групној 

дискусији показује 

вештину 

активног слушања, 

износи свој 

став заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

неугрожавајући 

начин); 

• учествује у 

доношењу одлука у 

тиму/групи 

поштујући 

договорене 

процедуре и правила; 

• учествује у 

извођењу акције; 

• процењује ефекте 

спроведене 

акције и 

идентификује 

пропусте и 

грешке; 

• презентује, 

образлаже и 

аргументује изабрану 

акцију 
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и добијене резултате 

за 

унапређивање живота 

у школи. 

Фонд часова 36 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ Чувари природе 5 

Циљ учења чувара природе у петом разреду је да ученици стекну знања, понашање, 

ставове и вредности који су потребни за очување и унапређење животне средине, 

биодивeрзитета, природе и одрживог развоја. 

Исходи - на крају петог разреда ученик ће моћи да: 

– препознаје проблем, планира стратегију решавања и решава проблем примењујући 

знања и вештине стечене у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства. 

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања животне средине, 

биодиверзитета и здравља, усмено, писано, графички или одабраном уметничком 

техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и представљање 

резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у заштити животне средине и биодиверзитета; 

– активно учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу 

животне средине и биодиверзитета; 

– повеже значај очувања животне средине и биодиверзитета са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и културном наслеђу; 

– аргументује своје ставове према еко-култури и култури свакодневног живљења; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући лични допринос 

постизању задатог циља; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи; 

– критички се односи према употреби и злоупотреби природе. 

Садржаји по темама: 

Упознај живи свет своје околине - Биодиверзитет и његов значај. Истраживање 

биодиверзитета непосредне околине. Мапирање врста. 
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Значај живог света за човека - Лековите биљке. Самоникле јестиве биљке. Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и сорте. Значај биљног покривача. Утицај климатских промена на живи 

свет. 

Помозимо да преживе - Угроженост врста. Значај опрашивача. Утицај пестицида на живи 

свет. 

Ја чувам природу- Природни ресурси. Рационална употреба енергије. Рационална 

употреба воде. Понашање у природи. Заштићене природне вредности. Позитиван и 

негативан утицај човека на животну средину 

Садржаји ће се примерно кроз пројекте. 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ  Медијска писменост 5 

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој 

медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и 

креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални 

и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– идентификује/процени 

комуникацијски процес у 

односу медији – публика 

(корисници); 

– разликује традиционалне 

и нове медије поредећи 

начине пласирања порука; 

– упореди основне 

особености различитих 

медија и изводи закључке о 

функцијама медија; 

– опише и анализира своје 

медијске навике; 

– разликује медијске 

садржаје од стварности, 

идентификујући их као 

конструкте стварности; 

– деконструише 

једноставније примере 

медијских порука; 

– одговорно креира 

једноставније медијске 

садржаје. 

– критички вреднује 

оглашавање у различитим 

медијским садржајима и 

препознаје профит као 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И 

Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, радио, 

телевизија, филм) и нови медији 

(интернет). 

Улога и место медија у 

савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски дан). 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И 

КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ 

ПОРУКЕ 

Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција медијских 

порука. 

ОГЛАШАВАЊЕ 

Комерцијални медијски 

садржаји у различитим медијима (рекламе, 

скривене поруке намењене пласирању 

одређених идеја, садржаја и животних 

стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на осећања, 

вредности и понашање публике – куповину 

и потрошњу. 
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основни циљ; 

– наводи примере 

манипулације у медијским 

садржајима којима се 

подстичу куповина и 

потрошња, одређена 

осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

– разликује функције и 

могућности мобилних 

дигиталних платформи; 

– идентификује недостатке 

и предности мобилног 

телефона као уређаја за 

комуницирање, 

информисање и забаву; 

– препознаје сврху и начин 

функционисања 

претраживача „на мрежи” и 

агрегатора садржаја; 

– вреднује и разврстава 

једноставније примере 

информација са интернета 

према изворима из којег 

потичу, делећи их на 

поуздане и непоуздане; 

– препознаје ризично 

понашање на друштвеним 

мрежама. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА 

МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ 

НА ИНТЕРНЕТУ 

Комуникација у дигиталном окружењу. 

Поузданост и веродостојност информација 

на интернету. 

Претраживачи „на мрежи” и агрегатори 

садржаја. 

Вредновање и селекција 

доступних информација. 

Персонализована претрага на 

Гуглу. 

Анализа апликација на мобилном телефону. 

Зависност од мобилних телефона. 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ Вежбањем до здравља 5 

 

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада 

знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос 

према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

– Компетенција за 

целоживотно учење 

– Комуникација 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Дигитална 

компетенција 

– Решавање проблема 

– дефинише појам здравља, 

разликује физичко, ментално и 

социјално здравље и образлаже 

утицај вежбања на здравље; 

– упореди специфичности 

вежбања у спорту и ван спорта; 

– разликује правилно од 

неправилног вежбања и планира 

сопствене физичке активности у 

складу са потребама, 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

Појам и врсте здравља, начини његовог 

праћења и чувања. 

Утицај вежбања на здравље, раст и развој. 

Људско тело и вежбање – кости, зглобови, 

мишићи. 

Специфичности вежбања у и ван спорта. 

Правилно и неправилно вежбање. 
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– Сарадња 

– Одговоран однос 

према здрављу 

– Одговоран однос 

према околини 

– Одговорно учешће у 

демократском друштву 

могућностима и 

интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге 

вежбања и истрајава у вежбању; 

– препозна ситуације у којима 

не сме да вежба; 

– препозна утицај различитих 

вежбања на физички изглед и 

здравље; 

– повеже позитиван и негативан 

утицај вежбања на имунитет; 

– поштује еколошка правила у 

средини где вежба; 

– правилно поступа у пружању 

прве помоћи при повредама у 

вежбању; 

– критички вреднује идеале 

физичког изгледа који се намећу 

као и начине за њихово 

достизање; 

– користи поуздане изворе 

информација о утицају исхране 

и вежбања на здравље и 

физички изглед; 

– разликује добро од лошег 

држања тела и коригује 

сопствено држање тела; 

– препозна ризике гојазности и 

мршавости; 

– наведе принципе правилне 

исхране и примењује их у свом 

свакодневном животу; 

– критички се односи према 

рекламираним производима 

животних намирница; 

– аргументовано дискутује о 

физичким активностима и 

начину исхране и ризицима 

неодговарајућих дијета; 

– доведе у везу вежбање са 

правима детета; 

– аргументује значај вежбања 

после болести и неких повреда; 

– поштује потребе и могућности 

различитих учесника у вежбању 

и наведе примере 

равноправности и 

неравноправности у спорту; 

Мотивација за вежбање и фактори који утичу 

на одустајање. 

Када не треба вежбати. 

Вежбање и имунитет. 

Значај вежбања на чистом ваздуху. 

Вежбање и очување животне средине. 

Повреде при вежбању и прва помоћ. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

Исхрана као извор енергије. 

Карактеристике основних животних 

намирница важних за вежбање. 

Гојазност и мршавост – ризици и 

компликације. 

Како и где се информишемо о здравом 

начину исхране. Производи који се 

рекламирају, а треба их избегавати. 

Различите врсте дијета и њихови позитивни 

и негативни ефекти. 

Правилна исхрана пре и после вежбања. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

Идеал физичког изгледа некад и сад. 

Правилно држање тела и физички изглед. 

Претерана употреба дигиталних технологија 

и последице на здравље и физички изглед. 

Утицај вежбања и здравих начина живота на 

физички изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

Остваривање права детета на раст, развој, 

здравље, игру и дружење кроз вежбање 

прилагођено могућностима и потребама. 

Доступност опреме и простора за вежбање. 

Родна (не)равноправност у вежбању и 

спорту. 

Вежбање после болести и повреда. 

Значај вежбања за особе са сметњама у 

развоју и инвалидитетом и спортови 

прилагођени њиховим могућностима. 
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– преферира физичке 

активности на свежем ваздуху 

са другом децом у односу на 

седење код куће за компјутером. 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  5.  

Септембар -Избор чланова предстедништва ОЗ 

-Упознавање са Правилинком о понашању ученика у школи  и Упутством     

  о мерама заштите здравља у школи 

  -О којим темама  би смо волели да разговарамо на ЧОС –у 

                        -Како смо се прилагодили почетку нове школске године  

 

Октобар -Методе активног учења 

  -Нови наставници – има ли пореблема и како да их решимо 

  -Колико смо укључени у рад секција и ученичких организација наше школе 

                        -Проблеми у учењу – како да једни другима помогнемо 

 

Новембар       Тема по избору ученика    

                        -Развијање личне одговорности за бригу о хигијени тела 

                        -Утврђивање својих потреба за храном и њихов однос са растом и  

  развојем 

                        -„Школа Браћа Јерковић из најлепше је приче...“ – мој однос према школи                       

 

Децембар  -Моји идоли 

                        -Отворено о својим врлинама и манама 

  -Како прихватамо међусобне разлике у физичком изгледу  

                         Тема по избору ученика 

 

Јануар -Шта сам очекивао, а шта постигао – осврт на успех у првом полугодишту 

  -Свети Сава – српски просветитељ 

 

Фебруар        -Безбедно понашање у кући и школи  

  -Како спречити инфекције 

  -Штетност пушења и употребе алкохола 

 

Март   Тема по избору ученикa 

                        -Дискриминација – шта је то?  

                        -Како се понашамо према бакама и декама 

  -Шта нам смета у међусобним односима: ружне речи, свађе, туче... 

  -Како се суочавамо са неуспехом 

 

 Април  -Шта је то здрав начин живота 

                        -Популаризујемо спорт – израда зидних новина 
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  -Како се рекреирамо (налажење задовољства у  физичким активностима)  

   

Мај  Тема по избору ученика 

  -На прагу пубертета (предавање лекара) 

  -Како да правилно препознамо своја осећања 

  -Како све доживљавамо љубав 

 

Јун  Тема по избору ученика 

                        -Како да корисно проведемо летњи распуст 

  -Наш успех на крају школске године 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 6. РАЗРЕД школску 2022/23. годину 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6. 

 

  

ОБЛАСТ 

МЕСЕЦ   

ОБРА

ДА 

УТВРЂ

И- 

   

ВАЊЕ 

  

СВЕГ

А 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1

. 

ЈЕЗИК 7 9 8 4 4 3 6 5 3 1 23 27 50 

2

. 

КЊИЖЕВН

ОСТ 

5 6 5 8 6 4 4 8 7 5 47 11 58 

3

. 

КЊИЖЕВН

ОСТ И 

ЈЕЗИК 

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 

4

. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

1 3 3 5 3 1 5 2 6 2 1 30 31 

УКУПНО 17 18 13 17 13 8 16 15 16 8 71 73 144 

 

 

 

 

 

 



628 

 

  

  

  

  

ОБЛАСТ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

  

ИСХОДИ 

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ЈЕЗИК 

Ученик развија: 

  

-        компетенцију за 

учење; 

-        компетенцију за 

решавање проблема; 

-        комуникацију; 

-        компетенцију за рад 

с подацима и 

информацијама; 

-        компетенцију за 

сарадњу; 

-        дигиталну 

компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

  

-  повезује 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); 

-  правилно изговара речи водећи рачуна о 

дужини; 

-  разликује дуги и кратки акценат у 

изговореној речи. 
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2. 

  

  

  

  

  

  

КЊИЖЕВНОС

Т 

Ученик развија: 

  

-        компетенцију за 

одговорно учешће у 

демократском друштву; 

-        компетенцију за 

учење; 

-        комуникацију; 

-        естетичку 

компетенцију; 

-        компетенцију за рад 

с подацима и 

информацијама; 

-        компетенцију за 

сарадњу; 

-        компетенцију за 

решавање проблема; 

-        компетенцију за 

одговоран однос према 

здрављу; 

-        дигиталну 

компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

  

−  препознаје и повезује 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; 

−  препознаје етапе драмске радње (заплет и 

расплет); 

−  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; 

−  препозна хумор у књижевном делу; 

−  разликује хумористички и дитирамбски тон 

од елегичног тона; 

−  илуструје веровања, обичаје, начин живота 

и догађаје у прошлости описане у 

књижевним делима; 

−  уважава националне вредности; негује 

културноисторијску баштину; 

−  препоручи књижевно дело уз кратко 

образложење; 

−  упореди књижевно и филмско дело, 
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позоришну представу и драмски текст; 

−  користи електронски додатак уз уџбеник; 
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3. 

  

  

  

  

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Ученик развија: 

  

-        компетенцију за 

одговорно учешће у 

демократском друштву; 

-        комуникацију; 

-        естетичку 

компетенцију; 

-        компетенцију за рад 

с подацима и 

информацијама; 

-        компетенцију за 

сарадњу; 

-        компетенцију за 

решавање проблема; 

-        компетенцију за 

одговоран однос према 

здрављу; 

-        компетенцију за 

одговоран однос према 

околини; 

-        дигиталну 

компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

  

- 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 

неуметничкогтекста; 

- 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. 

  

СРПСКИ ЈЕЗИК  ДОДАТНА  НАСТАВА 

РАЗРЕД:   ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:  1 

ТЕМА САДРЖАЈ ЦИЉ ИСХОДИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 

АКТИВНО

СТ 

УЧЕНИКА 
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Књижевн

ост 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализа 

самостално 

одабраниг 

прозниг дела из 

лектире 

(фабула, 

композиција, 

ликови, 

теме, идеје, 

изразита 

психолошка и 

дескриптивна 

места). 

Анализа 

лирских песама 

народних и 

ауторских(осно

вно осећање, 

мотиви, 

песничке 

слике, 

особености 

песничког 

језика). 

Анализа 

књижевног 

дела из текуће 

српске 

књижевности 

(по избору 

ученика). 

Анализа 

филмова и 

позоришних 

представа. 

 

Поширивање 

знања и 

оспособљавање 

ученика за што 

самосталнији 

приступ тексту. 

Развијање навике 

да се запажања 

утисци и 

закључци 

доказују 

подацима из 

текста и да се 

уметничке 

вредности 

истражују са 

проблемског 

становишта. 

Продубљивање 

знања о 

мотивској 

структури лирске 

поезије 

Оспособљавати 

ученике да 

уочавају и 

интерпретирају 

језичкостилска 

средства и 

њихову функцију 

у делу. 

Разумевање и 

усвајање 

основних 

књижевнотеоријс

ких  појмова ради 

бољег 

доживљавања и 

разумевања 

књижевног 

текста 

Разликује 

облике 

казивања у 

књижевноумет

ничком тексту, 

приповедање 

описивање , 

унутршњи 

монолог, 

дијалог, 

разликује 

аутора дела од 

лирског 

субјекта 

  

  

Ученик 

самостално  и 

уз 

помоћ 

наставника 

анализира и 

књижевно-

уметничке 

текстове, 

усмено 

образлаже 

своје ставове, 

аргументовано 

их брани , 

представља 

рад јавности. 

  

У сарадњи са 

наставником 

ученици читају, 

анализирају 

изабране текстове, 

пишу истраживачке 

радове и реферате на 

тему коју сами 

бирају, самостално 

стварају текст 

смишљајући сиже по 

сопственом избору. 

 На 

припремљенимим    

 истраживач

ким задацима           

 утврђују 

облик приповедања 

и  уочавају везу 

између 

карактеризације 

лика и форме 

казивања. 

На датом 

тексту,различитим 

текстовима , 

графичким приказом 

НТЦ методом                       

  

 истраживањем на 

дату тему  

истраживачким и  

самосталним радом  

у  паровима, групи, 

индивид. 

анализирају стилске 

одлике текстова по 

избору. 

  

  

Заједно са 

наставнико

м 

Чита 

Пише 

истражује 

Закључује 

Анализира 

Упоређује 

Коментари

ше 

Износи 

своје 

мишљење 

дискутује 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. 

НАСЛОВ: ENGLISH PLUS 2, Second edition (Уџбеник и радна свеска за 6. разред основне 

шкоАУТОР(И): Уџбеник - Ben Wetz & Diana Pye, Радна свеска – Janet Hardy Gould 

ИЗДАВАЧ: Нови логос, Београд, Србија у сарадњи са  Oxford University Press – ом, 

Оксфорд, Велика Британија, 2019.  

Циљ наставе и учења енглеског језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: комуникација и сарадња, дигитална компетенција, рад са 

подацима и информацијама, компетенција за учење, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

 

Кључни појмови: Present Simple and Present Continuous, Past Simple and Past Continuous, 

Present Perfect Simple, Will and To be going to, The First Conditional, Modals: can,could, 

must,mustn’t, should, Comparative and superlative form 

БРOЈ И 

НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛ

АСТИ 

(Комуникат

ивне 

функције) 

ИСХОДИ  Б

р

о

ј 

ч

а

с

о

в

а

 

п

о

 

т

е

м

и 

О

б

р

а

д

а 

О

с

т

а

л

и

 

т

и

п

о

в

и 

По завршеној теми/области 

ученици ће бити у стању да у 

усменој и писменој 

комуникацији: 

   МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

1. Starter 

unit 

Уводна 

тема 

 

- разумеју једноставније 

текстове којим се описују 

чланови породице, живот у 

школи и школски простор;  

- опишу чланове породице, 

живот у школи и школски 

простор једноставнијим 

језичким средствима;  

 -комуникација 

-сарадња 

-рад са подацима и 

информацијама 

2 0 2 



634 

 

- разумеју  и формулишу 

једноставније исказе који се 

односе на поседовање и 

припадање;  

- питају и саопште шта неко 

има/нема и чије је нешто; 

- разумеју сличности и разлике 

у интересовањима и школском 

животу деце у земљама циљне 

културе и код нас.  

2. My time 

Моје време 

 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања; размене 

информације које се односе на 

допадање и недопадање;  

-разумеју једноставније 

текстове којима се изражавају 

интересовања и описују сталне, 

уобичајене радње у 

садашњости; размене 

информације које се доносе на 

дату комуникативну ситуацију; 

опишу своја интересовања и 

сталне и уобичајене активности 

у неколико једноставнијих 

везаних исказа;  

- разумеју једноствно исказане 

дозволе и забране и реагују на 

њих; формулишу дозволе и 

забране једноставнијим језички 

средствима;  

- разумеју једноставније исказе 

који се односе на предлоге и 

позиве на заједничку активност 

и реагују на њих; упуте 

предлоге и позиве на заједничку 

активност; - разумеју и описују 

сличности и разлике у начину 

разоноде у земљама циљне 

културе и код нас. 

 

-комуникација 

-дигитална компетенција 

-рад са подацима и 

информацијама 

-компетенција за учење 

7 3 4 

 

3. Тест 1 

 

- разумеју једноставније 

текстове којима се изражавају 

интересовања и описују сталне, 

уобичајене радње; 

- саопште своја и туђа 

-комуникација 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање проблема 

2 0 2 
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интересовања и опишу 

свакодневне, уобичајене радње 

у неколико везаних исказа. 

4. 

Communicat

ion 

Комуникац

ија 

  

- разумеју једноставније 

текстове којима се описују 

тренутне радње у садашњости; 

размене информације које се 

доносе на дату комуникативну 

ситуацију;  

- разумеју и правилно користе 

емоџије и емотиконе;  

- разумеју и упућују 

једноставно исказана чуђења, 

извињења и реагују на њих; 

- разумеју, упућују и реагују на 

предлоге исказане 

једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју и саопштавају 

једноставно исказане планове; 

- спроведу истраживање, 

сумирају и саопште резултате 

истраживања о слушању музике 

на енгелском језику; 

- напишу блог о свакодневним и 

тренутиним радњама у 

садашњости, интересовањима и 

хобијима, користећи 

једноставна језичка средства; 

- разумеју и поштују правила 

учтиве комуникације у циљној 

култури.  

-комуникација 

-дигитална компетенција 

-рад са подацима и 

информацијама 

-компетенција за учење 

-сарадња 

8 3 5 

5. The past 

Прошлост 

 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства и догађаји из 

прошлости; размене 

појединачне и/или неколико 

везаних информација у низу о 

догађајима из прошлости; 

опишу у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, догађај 

из прошлости; опишу неки 

историјски догађај, историјску 

личност и сл. 

- разумеју повезаност 

прошлости и садашњости. 

-комуникација 

-сарадња 

-рад са подацима и 

информацијама 

-компетенција за учење 

 

8 3 5 
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6. The first 

test written 

in English 

Први 

писмени 

задатак 

 

-разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства и догађаји из 

прошлости; опишу у неколико 

краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из прошлости; 

опишу неки историјски догађај.  

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање проблема 

3 0 3 

7. In the 

picture 

На слици 

 

 - разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства и догађаји из 

прошлости; размене 

појединачне и/или неколико 

везаних информација у низу о 

догађајима из прошлости; 

опишу у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, догађај 

из прошлости; 

- разумеју једноставен текстове 

у којима се описују радње, 

стања и збивања; опишу појаве, 

радње, стања и збивања;  

- разумеју једноставније искзе 

којима се изражава захвалност 

интересовање за тему и треагују 

на њих; изражавају захвалност и 

интересовање за тему користећи 

једноставна језичка средства. 

- разумеју повезаност 

прошлости и садашњости. 

-комуникација 

-сарадња 

-рад са подацима и 

информацијама 

-компетенција за учење 

-дигитална компетенција 

 

8 3 5 

8. Achieve 

Постигни 

 

- разумеју једноставније изразе 

који се односе на бројеве и 

количине; размене информације 

које се односе на број и 

количину нечега; 

- разумеју једноставније описе 

бића, предмета и места; упореде 

и опишу бића, предмете и места 

користећи једноставнија језичка 

средства;   

- разумеју једноставнији текст 

који се односи на изражавање 

способности у садашњости и 

прошлости; размене 

информације у вези са 

способностима у садашњости и 

прошлости; саопште 

спсособности у садашњости и 

прошлости користећи 

једноставнија језичка средства; 

-комуникација 

-сарадња 

-рад са подацима и 

информацијама 

-компетенција за учење 

-дигитална компетенција 

 

8 3 5 
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- разумеју једноставније искзе 

којима се износе предлози или 

савети и реагују на њих; упуте 

једноставније предлоге и 

савете; 

- разумеју и опишу познату 

личност из циљне културе. 

 

9. Survival 

+Zero 

Conditional 

and Have to  

Опстанак 

 

- разумеју једноставнији текст 

који се односи на описивање 

спсобности, будућих радњи, 

одлука, претпостваки, 

предвиђања; размене и саопште 

информције у вези са својим и 

туђим способностима, будућим 

радњама, одлукама, 

претпоставкама и 

предвиђањима користећи 

једносатванија језичка средства; 

- разумеју једноставније 

формулисана правила, обавезе, 

савете и упутства и реагују на 

њих; формулишу једноставнија 

правила, обавезе, савете и 

упутства; 

- разумеју и опишу сличности и 

разлике у природним лепотама 

у циљној култури и код нас. 

 

-рад са подацима и 

информацијама 

-компетенција за учење 

-дигитална компетенција 

-сарадња 

-комуникација 

 

8 3 5 

10. Тест 2 

 

 

- разумеју једноставнији текст 

који се односи на описивање 

спсобности, будућих радњи, 

одлука, претпостваки, 

предвиђања; размене и саопште 

информције у вези са својим и 

туђим способностима, будућим 

радњама, одлукама, 

претпоставкама и 

предвиђањима користећи 

једноставанија језичка средства; 

- разумеју једноставније 

формулисана правила, обавезе, 

савете и упутства и реагују на 

њих; формулишу једноставнија 

правила, обавезе, савете и 

упутстава. 

-комуникација 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање проблема 

2 0 2 
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11. Music 

Музика 

 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање мишљења, 

предвиђања, планова и намера; 

размене информације које се 

односе на изражавање 

мишљења, предвиђања, планова 

и намера; саопште своје или 

туђе мишљење, планове и 

намере; 

- разумеју једонставне текстове 

у којима се описују 

карактеристике личности; 

размене информације које се 

односе на карактеристике 

личности; саопште какав је 

неко; 

- разумеју и опишу сличности и 

разлике у популарној музици у 

циљној култури и код нас.  

-комуникација 

-компетенција за учење 

-дигитална компетенција 

-сарадња 

7 3 4 

12. The 

second test 

written in 

English 

Други 

писмени 

задатак 

 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање мишљења, 

предвиђања, планова и намера; 

размене информације које се 

односе на изражавање 

мишљења, предвиђања, планова 

и намера; саопште своје или 

туђе мишљење, планове и 

намере. 

 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање проблема 

3 0 3 

13. Scary 

Застрашују

ће 

 

- разумеју једноставније 

текстове којима се описују 

радње и искуства у прошлости; 

размене информације које се 

доносе на дату комуникативну 

ситуацију; опишу радње и 

искуства из прошлости у 

неколико везаних исказа; 

- разумеју и опишу сличности и 

разлике у популарним 

спортовима у циљној култури и 

код нас. 

 

-комуникација 

-компетенција за учење 

-дигитална компетенција 

-сарадња 

6 3 3 

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 72 24 48 
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Број 

часа 

Наставна јединица 

(комуникативна функција) 

Тип часа Препоручени садржаји 

1.  Поздрављање и 

представљање себе и других 

и тражење / давање основних 

информација о себи и 

другима 

уводни час/ 

обнављање 

градива из 

претходног 

разреда 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

септембра и које би ученици 

требало да усвоје: 

 

What’s your first/last 

name/surname? Jack, this is 

Andrew. He’s the new boy in our 

class. Hi Andrew. Nice to meet 

you. I’m glad to meet you too. 

What’s your nickname? It’s Andy. 

Where do you live? I live in Sunny 

Street. This is 

my/your/his/her/their/our… my 

grandparents’ house / Sophie and 

Hannah’s mum. 

What does Emma look like? She 

looks gorgeous. She’s the prettiest 

girl in our class. What’s he like? 

He’s smart and hard-working. 

Noah doesn’t care about anyone. 

He’s is selfish. My friend is sporty 

and good-looking, but he is very 

shy. Her clothes are cool! Samuel 

is as tall as his brother/not as(so) 

tall as his father. They usually 

play games in their free time. Does 

James play any musical 

instruments? Yes, he does. No, he 

doesn’t. How many languages do 

you speak? What time do you 

usually wake up on school days? 

My sister doesn’t eat fish. My mum 

doesn’t like games.  

Can we go to the cinema? Do you 

want to come to my party? Yes, I’d 

love to. When is it? At 7.30 on 

Saturday. Do you fancy/How 

about a game of tennis this 

afternoon? Sorry. I can’t. I’ve got 

a dance class. Shall we go to the 

sports centre today? Good idea. 

See you there at 6.00 pm. 

How about trying my new 

computer game this morning? I’m 

afraid I can’t.  

2.  Представљање себе и другог 

уз коришћење 

једноставнијих језичких 

средства; размена 

једноставнијих информација 

личне природе, изражавање 

припадања 

обрада и 

утврђивање 

3.   Представљање себе и другог 

уз коришћење 

једноставнијих језичких 

средства; размена 

једноставнијих информација 

личне природе, изражавање 

припадања 

утврђивање 

4.  Oписивање уобичајених 

радњи у садашњости, бића, 

предмета и појава, 

изражавање допадања и 

недопадања 

обрада и 

утврђивање 

5.  Oписивање уобичајених 

радњи у садашњости, бића, 

предмета и појава, 

изражавање допадања и 

недопадања 

утврђивање 

6.  Изношење предлога и 

савета, упућивање позива за 

учешће у заједничкој 

активности и реаговање на 

њих 

обрада и 

утврђивање 

7.  Изношење предлога и 

савета, упућивање позива за 

учешће у заједничкој 

активности и реаговање на 

њих 

утврђивање  

8.  Прихватање/ одбијање 

предлога и давање 

одговарајућег оправдања/ 

изговора; постављање 

питања и давање одговора уз 

поштовање основних норми 

учтивости 

утврђивање и 

обрада 
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9.  Обнављање градива утврђивање   

The Present Simple Tense за 

изражавање сталних и 

уобичајених радњи  

Питања са 

Who/What/Where/When/Why…  

Присвојни придеви my, your… 

Саксонски генитив са именицом 

у једнини и множини (правилна 

и неправилна множина) – my 

friend’s/ friends’/ children’s books 

Изрази: How about… What 

about…? Why don’t we… Would 

you like… Do you want… Shall 

we… Let’s...  

 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

октобра и које би ученици 

требало да усвоје: 

 

I’m cleaning the floor in my room 

(now/ at the moment). They are 

cleaning the windows. She isn’t 

coming.  

They usually play games in their 

free time. What time do you 

usually wake up on school days?  

What are you doing today? I’m 

going to the swimming pool.  

Do you want to come to my party? 

Remember, you must do your 

project this month.  

You mustn’t shout in the library. 

We have to wear school uniforms. 

We don’t have to do homework 

every day. 

 I love working with people. I 

don’t like skiing. I’m bad at it. 

What do/don’t you like doing? My 

favourite sport is tennis. 

 

The Present Simple Tense за 

изражавање сталних и 

уобичајених радњи  

10.  Описивање карактеристика 

бића, предмета, места, 

појава, радњи, стања и 

збивања; изношење предлога 

и савета, упућивање позива 

за учешће у заједничкој 

активности и реаговање на 

њих 

обрада, 

утврђивање 

11.  Описивање карактеристика 

бића, предмета, места, 

појава, радњи, стања и 

збивања; изношење предлога 

и савета, упућивање позива 

за учешће у заједничкој 

активности и реаговање на 

њих 

обрада, 

утврђивање 

12.  Oписивање тренутних и 

привремених радњи у 

садашњости, бића, предмета 

и појава, изражавање 

допадања  

обрада, 

утврђивање 

13.  Oписивање тренутних и 

привремених радњи у 

садашњости, бића, предмета 

и појава, изражавање 

допадања  

обрада и 

утврђивање 

14.  Описивање уобичајених, 

тренутних и привремених 

радњи у садашњости 

(Present Simple vs Present 

Continuous) 

обрада и 

утврђивање  

15.  Описивање уобичајених, 

тренутних и привремених 

радњи у садашњости 

(Present Simple vs Present 

Continuous) 

 

утврђивање 

16.  Изражавање правила и 

обавеза у садашњости 

обрада, 

утврђивање  

17.  Изражавање допадања / 

недопадања; постављање 

питања и давање одговора уз 

поштовање основних норми 

учтивости 

обрада, 

утврђивање 
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18.   

Утврђивање градива  

обнављање и 

утврђивање 

градива 

Модални глагол must /mustn’t  

have to /don’t have to 

The Present Continuous за 

изражавање тренутних и 

привремених радњи 

 

The Present Simple Tense и The 

Present Continuous Tense за 

изражавање појава, радњи, 

стања и збивања у садашњости 

Глаголи like/love/hate/enjoy  

Питања са 

Who/What/Where/When/Why…  

Присвојни придеви my, your… 

 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

новембра и које би ученици 

требало да усвоје: 

 

Where were you born? I was ten 

when I moved to London.  

They watched different film 

scenes. She gave the key to Marko. 

He didn’t want to go out. Did she 

have a good time there? What did 

you do last night?  

 

 

The Past Simple Tense  

Питања са 

Who/What/Where/When/Why…  

Присвојни придеви my, your… 

 

 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

децембра и које би ученици 

требало да усвоје: 

 

He was doing his project all day 

yesterday. I was making dinner 

when they arrived. While he was 

walking down the lane he saw a 

snake. As I was going to St Yves, I 

met a man with seven wives.  

19.  Утврђивање градива обнављање и 

утврђивање 

градива 

20.  Описивање радњи у 

прошлости  

(Describing past events - Past 

Simple - to be) 

обрада и 

утврђивање 

21.  Описивање радњи у 

прошлости  

(Describing past events - Past 

Simple - to be) 

утврђивање 

22.  Oписивање радњи у 

прошлости 

(Describing past events - Past 

Simple – affirmative forms) 

обрада и 

утврђивање 

23.  Oписивање радњи у 

прошлости 

(Describing past events - Past 

Simple – negative forms and 

questions) 

обрада и 

утврђивање  

24.  Oписивање радњи у 

прошлости 

(Describing past events-Past 

Simple – affirmative and 

negative forms and questions) 

утврђивање 

25.  Обнављање и 

систематизација градива 

пред израду првог писменог 

задатка 

утврђивање и 

систематизација 

26.  Први писмени задатак провера  

27.  Исправка првог писменог 

задатка 

утврђивање и 

систематизација 

28.  Oписивање радњи, искустава 

и догађаја у прошлости 

(Past Continuous – affirmative 

and negative) 

обрада и 

утврђивање 

29.  Oписивање радњи, искустава 

и догађаја у прошлости 

(Past Continuous – questions) 

обрада и 

утврђивање 

30.  Oписивање радњи, искустава 

и догађаја у прошлости 

(Past Continuous vs Past 

Simple) 

обрада и 

утврђивање 
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31.  Oписивање радњи, искустава 

и догађаја у прошлости 

(Past Continuous vs Past 

Simple) 

утврђивање It can’t be true. That’s amazing. 

You are kidding. I’m impressed.  

There is a little lemonade in the 

bottle. There are a few apples. 

How much is this? It’s € 2,365 

(two thousand, three hundred and 

sixty-five euros). That’s £ 245 (two 

hundred and forty-five pounds)/ 

$300 (three hundred dollars).  

 

Numbers and quantities: billion, 

million, hundred, thousand, kilo, 

ton, metre, square metre, quarter, 

minute, second 

 

Past Continuous Tense – све 

употребе 

Контрастирање глаголских 

облика Тhe Past Continuous 

Tense и The Past Simple Tense 

 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

јануара и фебруара и које би 

ученици требало да усвоје: 

 

Why is he exhausted? Because the 

trip was exhausting.  

The party was really exciting. 

Everybody was excited. 

Who’s the best? Is she better than 

you? Ten minutes from here is the 

biggest wheel of its kind in the 

world - the London Eye.  

This laptop is less expensive than 

that one. It’s the least expensive 

laptop in the shop.  

Sorry, she can’t come to the phone 

right now. She’s having a shower.  

She could swim when she was 

three.  

 

Придеви са наставцима –ed и –

ing  

Поређење придева - сви облици 

компарације 

Поређење придева по 

једнакости as…as, not so/as…as 

32.  Изражавање мишљења и 

интересовања за тему о којој 

се говори 

обрада и 

утврђивање 

33.  Исказивање количина, мера 

и димензија 

утврђивање 

34.  Култура: Festivals - 

Christmas around the world 

утврђивање 

35.  Култура: Festivals - New Year 

around the world 

утврђивање 

36.  Утврђивање градива  утврђивање и 

систематизација 

градива 

37.  Утврђивање градива 

 

утврђивање и 

систематизација 

градива 

38.  Описивање људи, предмета 

и места 

(Describing people, things and 

places using –ed/-ing 

adjectives) 

обрада и 

утврђивање 

39.  Описивање људи, предмета 

и места 

(Describing people, things and 

places using comparative and 

superlative adjectives) 

утврђивање 

40.  Описивање људи, предмета 

и места 

(Describing people, things and 

places as…as, not so/as…as) 

обрада и 

утврђивање 

41.  Описивање способности у 

садашњости и прошлости 

обрада и 

утврђивање 

42.  Утврђивање градива утврђивање и 

систематизација 

градива 

43.  Утврђивање градива утврђивање и 

систематизација  

44.  Изражавање чињеница 

(Talking about something that 

is always true using Zero 

Conditional)  

обрада и 

утврђивање 

45.  Изражавање чињеница 

(Talking about something that 

is always true using Zero 

Conditional and the Present 

утврђивање 
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Simple Tense) Модални глаголи can и could за 

изражавање способности у 

садашњости и прошлости 

 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

марта и које би ученици требало 

да усвоје: 

 

If you heat ice, it melts. If water 

reaches 100 degrees, it boils. 

What  happens if you mix 

hydrogen and oxygen? 

Water freezes at zero degrees 

Celsius.  

If you practise, you’ll be better. If 

you don’t practise, you won’t be 

better. 

Can I use your mobile phone? 

Sure. You mustn’t use calculators 

during the exam. Students must 

turn off their phones in the 

classroom. Do you have to wear a 

uniform at school? John can’t 

come because he has to work.  

I must get up early tomorrow 

morning. I don’t have to take my 

dog for a walk every 

day/tomorrow. My parents let me 

go out at weekends. They won’t let 

us feed the animals.  

Our head teacher made us clean 

our classroom last Friday.  

John couldn’t come because he 

had to work. He didn’t have to 

come early yesterday. You should 

slow down, you shouldn’t run 

down the corridor.  

 

Заповедни начин  

Модални глаголи за изражавање 

дозволе, забране, правила 

понашања и присуство/одсуство 

обавезе – can/can’t, must/mustn’t, 

shoud/shouldn’t     

have to/don’t/doesn’t have to, had 

to/didn’t have tо 

46.  Утврђивање градива утврђивање и 

систематизација 

47.  Утврђивање градива утврђивање и 

систематизација 

48.  Изражавање реалних 

могућности у будућности 

(Talking about real possibility 

– First Conditional) 

обрада, 

утврђивање 

49.  Изражавање реалних 

могућности у будућности 

(Talking about real possibility 

– First Conditional) 

утврђивање 

50.  Исказивање правила, обавеза 

и изрицање дозвола и 

забрана 

обрада и 

утврђивање 

51.  Исказивање правила, обавеза 

и изрицање дозвола и 

забрана 

утврђивање  

52.  Исказивање предвиђања, 

одлука, планова и намера 

обрада, 

утврђивање  

53.  Исказивање предвиђања, 

планова,  намера и унапред 

договорених радњи 

обрада, 

утврђивање  

54.  Описивaње појава, радњи, 

стања и збивања 

обрада, 

утврђивање 

55.  Описивaње карактерних 

особина људи 

обрада, 

утврђивање 

56.  Утврђивање градива утврђивање и 

систематизација 

57.  Утврђивање градива утврђивање и 

систематизација 

58.  Изражавање реалних 

могућности у будућности 

(Talking about real possibility 

– First Conditional) 

обрада, 

утврђивање 

59.  Описивање искуства из 

неодређене прошлости 

(The Present Perfect – 

affirmative and negative - 

ever, never, just, already, yet) 

обрада и 

утврђивање 

60.  Описивање искуства из 

неодређене прошлости 

(The Present Perfect – 

questions - ever, never, just, 

already, yet) 

обрада и 

утврђивање 
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61.  Описивање садашњих радњи 

(The Present Perfect са since и 

for) 

обрада и 

утврђивање  

Let/Make + инфинитивна основа 

глагола 

Творба и употреба прилога за 

начин (beautifully, qucikly, 

happily, well, bаdly, fast, hard...) 

 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

априла и које би ученици 

требало да усвоје: 

 

I can’t find my keys anywhere.  

I’ll/I will help you look for them. 

I’ll take it, please. I’ll leave it, 

thanks. I promise I won’t be late. I 

believe he will be a great pianist. I 

don’t think he will make it. It will 

be rainy tomorrow.Why are you 

putting on your coat? I’m going to 

take my dog for a walk.  

It’s my birthday next Saturday. 

I’m going to have a big party.  

Look at those cars! They’re going 

to crash! What are you doing 

tonight? We’re playing football 

with friends.  

Don’t throw litter around. Save 

energy. Turn off lights when not in 

use. You can/can’t sit here. The 

seat is/isn’t free.  

 

It doesn’t usually rain here in 

summer. Does it rain a lot in your 

hometown?  

How does he swim? He swims 

well. We worked hard. She was 

running fast. It is raining heavily. 

Are they listening carefully?  

 

The Future Simple Tense за 

изражавање одлука донетих у 

тренутку говора, обећања и 

предвиђања на основу знања, 

искуства и веровања 

Going to за изражавање планова, 

намера и предвиђања на основу 

чулних опажања 

The Present Continuous Tense за 

62.  Описивање садашњих радњи 

(The Present Perfect са since и 

for) 

 утврђивање  

63.  Описивање садашњих и 

прошлих радњи 

(The Present Perfect vs The 

Past Simple) 

обрада, 

утврђивање  

64.  Описивање садашњих и 

прошлих радњи 

(The Present Perfect vs The 

Past Simple) 

утврђивање 

65.  Обнављање и 

ситематизација градива пред 

израду другог писменог 

задатка.  

утврђивање, 

цицтематизација 

66.  Други писмени задатак  провера 

67.  Исправка другог писменог 

задатка 

утврђивање, 

систематизација 

68.  Исказивање просторних 

односа и упутстава за 

оријентацију у простору 

 

обрада и 

утврђивање 

69.  Исказивање просторних 

односа и упутстава за 

оријентацију у простору 

утврђивање 

70.  Исказивање жеља, потреба, 

осета и осећања 

обрада и 

утврђивање 

71.  Утврђивање градива утврђивање 

72.  Утврђивање и 

систематизација градива 

утврђивање и 

систематизација 
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изражавање унапред 

договорених/испланираних 

радњи 

Творба и употреба прилога за 

начин (beautifully, qucikly, 

happily, well, bаdly, fast, hard...) 

 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

маја и које би ученици требало 

да усвоје: 

 

Have you ever been to London? 

Yes, I have. I was there last year./ 

No, I haven’t. I have never been to 

London. He has just arrived. I’ve 

already learnt to use that 

program.  

Have they arrived yet? They 

haven’t finished their dinner yet.  

How long has he played the 

guitar? For five years. / Since last 

summer. She has lived here for ten 

years. She lived here for ten years. 

He was a teacher for 20 years. He  

has been a teacher for 20 years.  

 

The Present Perfect Simple Tense 

за изражавање искустава и 

радњи у неодређеној прошлости 

и са ever, never, just, аlready, 

yet… 

The Present Perfect Simple Tense 

за изражавање радњи које су 

почеле у прошлости и још увек 

трају  

The Past Simple Tense 

 

Основни садржаји које  би 

требало обрадити током месеца 

јуна и које би ученици требало 

да усвоје: 

 

Excuse me. How do I get to…? 

What’s the best way to…? Could 

you tell me the way to…? Go 

straight on until you get tо (a 
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bridge). Cross (the bridge).  Turn 

back. Go back. Turn left/right 

into… Take the first/second 

turning on the right/left. Go 

along… It’s on the left/right. It’s 

opposite/behind/between/in front 

of/near/next to/at the corner/just 

around the corner… 

I’m starving. Shall I make a 

sandwich for you? Yes, please. I’m 

thirsty. Would you like some 

lemonade? What’s wrong/the 

matter? I’m tired of/sick of/fed up 

with/bored with playing this game. 

Are you tired? I’m exhausted. I’m 

cold/hot. I don’t feel well. I feel 

sick. Why don’t you go to bed? I’m 

nervous / frightened /upset 

/scared… Don’t worry. Everything 

will be all right/just fine. It’s going 

to be all right.  

Are you happy with your new 

friends? Oh, yes. I am so 

glad/happy to hear that. I’ve got/ I 

have a terrible headache. Take a 

painkiller. My ear hurts. I’m sorry 

to hear that.  

Oh dear! My finger is bleeding. 

Why don’t you put a plaster on it? 

I’ve sprained my ankle. Put some 

ice on it.  

I’m in trouble. I don’t know what 

to do. 

 

Заповедни начин 

Предлози за изражавање 

положаја и просторних односа  - 

in front of, behind, between, 

opposite... 

Stative verbs (be, want, hurt, have, 

feel, know…) 

Употреба придевско-

предлошких израза tireд of / sick 

of / fed up with / bored with 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 6. 

Циљ наставе и учења немачког језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: компетенција за учење, комуникација, сарадња, рад са 

информацијама и подацима, решавање проблема. 

 

Специфичне предметне компетенције: разумевање говора, разумевање писаног текста, 

писано изражавања, усмено изражавања, медијација, лингвистичка и интеркултурна 

компетенција. 

 

Кључни појмови: модални глаголи у презенту, глаголи са раздвојивим префиксом, 

императив (једнина), стан и делови стана, намештај, животиње, породица, време на 

часовнику, редни бројеви, независни везници und, aber, oder, dann…присвојне заменице у 

дативу и акузативу 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

Mein Alltag / Модул 

3 

8 9 9 8 2      13 23 36 

 

2. 

 

Meine Pläne / 

Модул 4 

    5 4 8 8 8 3 16 20 36 

 

3. 

 

              

 

4. 

 

              

 

5. 

 

              

 

6. 

 

              

 

УКУПНО 

 

8 9 9 8 7 4 8 8 8 3 29 43 72 

 

Р. БР. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

 

ИСХОДИ 
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УЧЕНИКА 

 

1. 

 

Mein Alltag / Модул 3 Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Сарадња 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

1.1.1; 

1.1.2; 

1.1.3; 

1.1.4; 

1.1.5; 

1.1.6; 

1.1.7; 

1.1.9; 

1.1.10; 

1.1.11; 

1.1.12; 

1.1.13; 

1.1.14; 

1.1.15; 

1.1.16; 

1.1.17; 

1.1.20; 

1.1.21; 

1.1.22; 

1.1.23; 

1.1.24; 

1.2.1; 

1.2.1; 

1.2.3; 

1.2.4; 

1.3.1; 

1.3.2; 

2.1.1; 

2.1.3; 

2.1.4; 

2.1.6; 

2.1.7; 

2.1.9; 

2.1.10; 

2.1.11; 

2.1.12; 

2.1.16; 

2.1.17; 

2.1.19; 

2.1.20; 

2.1.21; 

2.1.22; 

2.1.26; 

2.1.27; 

2.1.28; 

2.1.29; 

2.1.30; 

2.1.31; 

Ученик ће бити у 

стању да: 

– да разуме краће 

текстове који се 

односе на 

представљање и 

тражење/давање 

информација личне 

природе, 

– поздрави и 

отпоздрави, 

представи себе и 

друге користећи 

једноставна језичка 

средства, 

– постави и одговори 

на једноставна 

питања личне 

природе, 

– у неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи 

и другима, 

– разуме једноставан 

опис животиња, 

– опише 

карактеристике бића, 

предмета, појава и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства, 

– разуме једноставан 

опис места, 

– опише места 

користећи  

једноставна језичка 

средства, 

– разуме једноставна 

питања и 

обавештења која се 

односе на положај 

бића и предмета у 

простору и одговори 

на њих, 

– разуме обавештења 

о положају предмета 

и бића у простору, 

– упути једноставне 
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2.2.1; 

2.2.2; 

2.2.3; 

2.2.4; 

2.3.2; 

3.1.1; 

3.1.2; 

3.1.3; 

3.1.6; 

3.1.7; 

3.1.8; 

3.1.9; 

3.1.14; 

3.1.15; 

3.1.19; 

3.1.20; 

3.1.23; 

3.1.24; 

3.1.25;  

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.3; 

3.3.2. 

молбе и захтеве, 

– разуме једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих, 

– разуме једноставне 

предлоге и одговори 

на њих, 

– даје једноставна 

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота, 

– затражи и пружи 

кратко обавештење, 

– разуме и следи 

једноставна упутства 

у вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота, 

– разуме једноставне 

текстове у којима се 

описују сталне, 

уобичајене и 

тренутне радње, 

– опише сталне, 

уобичајене и 

тренутне 

догађаје/активности 

користећи неколико 

везаних исказа, 

– опише 

дневни/недељни 

распоред 

активности, 

– размени 

једноставне исказе у  

вези са својим и 

туђим плановима и 

намерама, 

– саопшти шта 

он/она или неко 

други планира, 

намерава, 

– разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

времену, 
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– тражи и даје 

једноставне 

информације о 

хронолошком 

времену користећи 

једноставна језичка 

средства, 

 

2. 

 

Meine Pläne / Модул 4 Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Сарадња 

Естетичка 

компетенција 

 

 1.1.1; 

1.1.2; 

1.1.3; 

1.1.4; 

1.1.5; 

1.1.6; 

1.1.7; 

1.1.9; 

1.1.10; 

1.1.11; 

1.1.12; 

1.1.13; 

1.1.14; 

1.1.15; 

1.1.16; 

1.1.17; 

1.1.20; 

1.1.21; 

1.1.22; 

1.1.23; 

1.1.24; 

1.2.1; 

1.2.1; 

1.2.3; 

1.2.4; 

1.3.1; 

1.3.2; 

2.1.1; 

2.1.3; 

2.1.4; 

2.1.6; 

2.1.7; 

2.1.9; 

2.1.10; 

2.1.11; 

2.1.12; 

2.1.16; 

2.1.17; 

2.1.19; 

2.1.20; 

2.1.21; 

2.1.22; 

– разуме краће 

текстове у којима се 

описују догађаји у 

прошлости, 

– размени 

информације у вези 

са догађајима у 

прошлости, 

– опише у неколико 

краћих, везаних 

исказа догађај из 

прошлости, 

– разуме једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих, 

– разуме честитку и 

одговори на њу, 

– упути пригодну 

честитку, 

– захвали се и 

извини се користећи 

једноставна језичка 

средства, 

– саопшти кратку 

поруку којом се 

захваљује, 

– разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

времену, 

– тражи и даје 

информације о 

хронолошком 

времену и о 

метеоролошким 

приликама 

користећи 

једноставна језичка 

средства, 

– разуме једноставне 

изразе који се односе 

на поседовање и 
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2.1.26; 

2.1.27; 

2.1.28; 

2.1.29; 

2.1.30; 

2.1.31; 

2.2.1; 

2.2.2; 

2.2.3; 

2.2.4; 

2.3.2; 

3.1.1; 

3.1.2; 

3.1.3; 

3.1.6; 

3.1.7; 

3.1.8; 

3.1.9; 

3.1.14; 

3.1.15; 

3.1.19; 

3.1.20; 

3.1.23; 

3.1.24; 

3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 

3.3.2. 

припадност, 

– разуме једноставне 

исказе који се односе 

на описивање 

интересовања, 

изражавање 

допадања и 

недопадања и реагује 

на њих, 

– опише своја и туђа 

интересовања и 

изрази допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење, 

– разуме 

свакодневне изразе у 

вези са непосредним 

и конкретним 

жељама, потребама, 

осетима и осећањима 

и реагује на њих, 

– изрази основне 

жеље, потребе, осете 

и осећања користећи 

једноставна језичка 

средства, 

– размени 

информације које се 

односе на опис 

догађаја и радњи у 

садашњости, 

– опише сталне, 

уобичајене и 

тренутне 

догађаје/активности 

користећи неколико 

везаних исказа, 

– разуме једноставне 

текстове у којима се 

описују сталне, 

уобичајене и 

тренутне радње, 

– опише 

карактеристике бића, 

премета, појава и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства, 
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– разуме једноставан 

опис места, 

– разуме обавештења 

о положају предмета 

и бића у простору и 

правцу кретања, 

– разуме једноставна 

питања која се 

односе на положај 

предмета и бића у 

простору и правац 

кретања и одговори 

на њих, 

– представи себе и 

другог користећи 

једноставна језичка 

средства, 

– постави и одговори 

на једноставна 

питања личне 

природе, 

– саопшти шта 

он/она или неко 

други планира, 

намерава, 

– разуме једноставне 

предлоге и одговори 

на њих, 

– разуме планове и 

намере и реагује на 

њих, 

– размени 

једноставне исказе у 

вези са својим и 

туђим плановима и 

намерама. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. 

Циљ учења: Циљ учења предмета Музичка култура је да код ученика, рaзвијајући 

интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске 

критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

Кључни појмови садржаја предмета: Световна музика, Духовна музика, Вишегласје, 

Народна музичка традиција, Музички инструменти. 
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Специфичне предметне компетенције: Ученик користи језик музике за изражавање својих 

осећања и идеја и за комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова 

ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. 

Ученик истражује везу између музике и изражавања покретом. 

Општа предметна компетенција: На основу музичког искуства у основној школи ученик 

ужива у музици и отворен је за различите уметничке садржаје. Користи музичко знање и 

вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван 

начин остварује своје циљеве. Искуство и вештину у слушању и опажању приликом 

индивидуалног и групног музицирања примењује у комуникацији са другима. Музичка 

искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја 

и сарадње. Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, 

религије, уметности и сопствене културе и идентитета. Развија критички однос према 

музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 

Годишњи фонд часова 36 

Обрада 17 

Утврђивање 17 

Комбиновани 2 

 

Наставна тема Садржај Исходи Стандарди Број часова 

 

 

 

1. 

 

Човек и 

музика 

Средњи век: 

Ранохришћанска 

музика. 

Византијско 

певање. 

Грегоријански 

корал. 

Рани облици 

вишегласја ‒ 

мотет. 

Световна музика 

средњег века: 

трубадури, 

трувери 

У оквиру 

области/теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

М.К. 1.1.2. 

М.К. 2.1.1. 

М.К. 2.1.2. 

М.К. 2.1.3. 

М.К. 3.1.1. 

М.К. 3.1.2. 

М.К. 3.1.3. 

М.К. 3.1.4. 

 

 

 

Обрада 5 

Утврђивање 0 

Комбиновани 

2 

Укупно 7  
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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. 

стваралаштва у 

средњем веку и 

ренесанси; 

- опише улогу 

музике у 

средњевековној 

Србији; 

- уочи разлике 

између духовних и 

световних 

вокалних 

композиција 

средњег века и 

ренесансе; 

- издвоји начине 

коришћења 

изражајних 

средстава у 

одабраним 

музичким 

примерима; 

 

2. 

Музички 

инструменти 

Инструменти са 

диркама: оргуље, 

чембало, клавир, 

хармоника, 

челеста. 

Народни 

инструменти. 

- објасни како је 

музика повезана са 

другим 

уметностима и 

областима ван 

уметности (музика 

и религија; 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности 

инструмената; 

- одреди врсту 

 

М.К. 1.1.1. 

М.К. 2.1.1. 

М.К. 2.2.1. 

М.К. 3.1.1. 

  

 

 

Обрада 2 

Утврђивање 1 

Комбиновани 

0 

Укупно 3 
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музичког 

инструмента са 

диркама по 

изгледу и звуку; 

-  опише разлику у 

начину добијања 

звука код 

инструмената са 

диркама; 

- препозна 

инструмент или 

групу према врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила; 

  

  

 

3. 

Слушање 

музике 

Елементи 

музичке 

изражајности: 

тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

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. 

- разликује 

вокално-

инструменталне и 

инструменталне 

облике средњег 

века и ренесансе; 

-  коментарише 

слушано дело у 

односу на 

извођачки састав и 

инструменте ; 

- идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

средњег века и 

ренесансе; 

- уочи сличности и 

разлике између 

православне и 

(римо)католичке 

духовне музике; 

-  идентификује 

елементе 

средњевековне 

музике као 

инспирацију у 

музици 

М.К. 1.2.1. 

М.К. 1.2.2. 

М.К. 1.2.3. 

М.К. 1.2.4. 

М.К. 2.2.1. 

 

М.К. 3.2.1. 

Обрада 3 

Утврђивање 6 

Комбиновани 

0 

Укупно 9 
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Слушање дeлa 

инспирисaних 

фoлклoрoм. 

савременог доба; 

 

4. 

Извођење 

музике 

Пeвaње пeсама пo 

слуху самостално 

и у групи. 

Пeвaње пeсама из 

нотног текста 

солмизацијом. 

Извођење 

(певање или 

свирање) 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

мотива у стилу 

музике средњег 

века и ренесансе. 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом. 

Свирaњe пo слуху 

дeчjих, нaрoдних 

и умeтничких 

композиција нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима. 

Свирaњe из 

нотног текста 

дeчjих, нaрoдних 

и умeтничких 

композиција нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на другим 

нструментима 

Извођење 

једноставнијих 

- 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; 

- развије 

координацију и 

моторику кроз 

свирање и покрет; 

- примењује 

принцип сарадње 

и међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

М.К. 1.3.1. 

М.К. 1.3.2. 

М.К. 3.3.1. 

Обрада 6 

Утврђивање 7 

Комбиновани 

0 

Укупно 13 
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музичких 

примера у вези са 

обрађеном темом 

5. 

Музичко 

стваралаштво 

Крeирaњe прaтњe 

зa пeсмe 

ритмичким и 

звучним 

eфeктимa, 

кoристeћи 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. 

- 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 

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 

 

М.К.1.4.1. 

М.К.1.4.2. 

М.К.1.4.3. 

М.К.1.4.4. 

М.К.3.4.1. 

М.К.3.4.2. 

М.К.3.4.3. 

 

Обрада 1 

Утврђивање 3 

Комбиновани 

0 

Укупно 4 
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истраживање, 

извођење и 

стваралаштво. 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 6. РАЗРЕД 

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. 

Општа предметна компетенција: Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз 

упознавање и коришћење различитих уметничких медија и техника. Способан је и мотивисан да 

користи своје искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад и рад у групи. Ученик 

развија машту и апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним 

ситуацијама које захтевају креативна решења. Уочава специфичности различитих уметничких 

дисциплина, али уочава и њихове заједничке принципе и сличности. Ученик познаје и разуме вредност 

сопствене културе и културе других народа повезујући знања из различитих области или предмета. 

Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна култура (истрајност, упорност, стрпљивост) 

примењује у друштвеном животу и у даљем стручном усавршавању и професионалном развоју. 

Специфичне предметне компетенције: Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке 

способности, индивидуалну креативност и естетску осетљивост. 

Основни ниво: 

Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним 

елементима која се користе у визуелним уметностима. Ученик познаје најважнија уметничка дела из 

културног наслеђа свог и других народа, развија свест о културним вредностима и схвата важност 

њиховог очувања. 

Средњи ниво: 

Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и 

осећања (посматрајући, анализирајући и сакупљајући потребне информације) за стваралачки рад. 

Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела свакодневног живота, 

нарочито као средства комуникације. 

Напредни ниво: 

Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и подстицајно 

их примењује у свом стваралачком раду. Способан је да изрази став о свом раду и радовима других 

уочавајући различита значења и идеје. Ученик праћењем културних догађаја постаје активна публика 

и/или учесник у јавном и културном животу заједнице и развија своје критичко мишљење. 
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Међупредметне компетемције: компетенција за учење, естетичка компетенција, комуникација, 

решавање проблема, рад са подацима и информацијама, одговоран однос према здрављу, одговоран 

однос према околини, сарадња, дигитална компетенција, предузимљивост и оријентација према 

предузетништву, одговорно учешће у демократском друштву. 

Кључни појмови садржаја: простор, боја, текстура 

Недељни фонд часова: 1      Годишњи фонд часова: 36 

Тема 

(обрада+вежбање) 

Бр. 

часа 

Наставна јединица Тип часа Исходи 

БОЈА 

(10+5) 

1. Својства и врсте боја обрада У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

– користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

- користи изражајна својства боја у 

ликовном раду и свакодневном 

животу; 

- изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником; 

- опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

- повезује карактеристичан експонат 

и одговарајући музеј; 

– разматра са другима шта и како је 

учио и где та знања примењује. 

2. Својства и врсте боја обрада 

3. Односи међу бојамa  обрада  

4. Односи међу бојамa  вежба  

5. Односи међу бојамa  обрада  

6. Дејство боја на 

посматрача 

обрада 

7. Уметничко наслеђе обрада  

8. Боја вежбање 

9. Боја вежбање 

10. Светлост и сенка обрада 

11. Светло - тамни контраст обрада  

12. Дејство светлости на 

боју и карактер облика 

обрада 

13. Уметничко наслеђе обрада  

14. Светлина вежбање 

15. Светлина вежбање 

КОМУНИКАЦИЈА 

(3+3) 

16. Теме и мотиви у 

уметности 

обрада  У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

- користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником; 

– опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

– идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

– повезује карактеристичан експонат 

и одговарајући музеј; 

- разматра са другима шта и како је 

учио и где та знања може применити. 

17. Уметничко наслеђе обрада  

18. Улога уметности у 

свакодневном животу 

обрада 

19. Комуникација вежбање 

20. Комуникација вежбање 

21. Комуникација вежбање  
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ТЕКСТУРА 

(3+3) 

22. Врсте текстура обрада У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

- користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– прави разноврсне текстуре на 

подлогама, облицима или у 

апликативном програму; 

– обликује, самостално, или у 

сарадњи са другима, употребне 

предмете од материјала за 

рециклажу; 

– изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником; 

– опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

– повезује карактеристичан експонат 

и одговарајући музеј; 

– разматра са другима шта и како је 

учио и где та знања може применити. 

23. Текстуре у уметничким 

делима 

обрада  

24. Текстура вежбање 

25. Материјали и текстура обрада 

26. Материјали и текстура вежбање 

27. Текстура вежбање 

УОБРАЗИЉА 

(3+1) 

28. Стваралачка уобразиља обрада 

  

У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

– користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником; 

– опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

– идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

– повезује карактеристичан експонат 

и одговарајући музеј; 

– разматра са другима шта и како је 

учио и где та знања може применити. 

29. Свет уобразиље у 

ликовним делима 

обрада 

30. Уметничко наслеђе обрада 

  

31. Уобразиља вежбање 

ПРОСТОР 

(3+2) 

32. Амбијент и обликовање 

простора 

обрада  У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

– користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– користи изражајна својства боја у 

ликовном раду и свакодневном 

животу; 

– обликује, самостално, или у 

сарадњи са другима, употребне 

предмете од материјала за 

рециклажу; 

– изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником; 

– опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

– идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

– разматра са другима шта и како је 

33. Амбијент и обликовање 

простора 

обрада 

34. Уметничко наслеђе обрада  

35. Обликовање простора вежбање 

36. Обликовање простора вежбање 
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учио и где та знања може применити. 

 

ИСТОРИЈА 6. разред 

Годишњи фонд часова: 72 

Тема  

Исходи 

 

Међупредметне 

компетенције 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Образложи узроке и последице 

историјских догађаја на конкретним 

примерима,пореди историјске 

појаве,наведе најзначајније последице 

настанка и развоја држава у Европи и 

Средоземљу у средњем и раном новом 

веку 

За учење, 

комуникација,дигитал

на компетенција, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву,рад са 

подацима и 

информацијама, 

сарадња 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

На основу датих примера изводи закључак 

о повезаности националне, регионалне и 

европске историје,сагледа значај и улогу 

историјских личности у датом историјском 

контексту,приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских појава и 

промена,на историјској карти лоцира 

правце миграција и простор насељен 

Србимаи њиховим суседима у средњем и 

раном новом веку, изводи закључке о 

српској средњовековној државности и 

издваја најистакнутије владарске 

породице, разликује оснопвна обележја и 

идентификује најзначајније последице 

настанка и ширења верских учења у 

средњем и раном новом веку 

За учење, 

комуникација,дигитал

на компетенција, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву,рад са 

подацима и 

информацијама, 

сарадња 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

На понуђеним примерима разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница, као и историјске од 

легендарних личности,образлаже 

најважније последице научно-техничких 

открића у периоду средњег и раног новог 

века,илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација,разликује споменике 

За учење, 

комуникација,дигитал

на компетенција, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву,рад са 

подацима и 

информацијама, 

сарадња 
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различитих епоха, са посебним освртом на 

оне у локалној средини 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ  

ВЕКУ 

Илуструје примерима важност утицаја 

политичких, привредних, научних и 

културних тековина средњег и раног новог 

века у савременом друштву, користећи 

ИКТ , самостално или у групи, презентује 

резултате елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе,повеже 

визуелне и текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом(хронолошки,политички,друшт

вени,културни) 

За учење, 

комуникација,дигитал

на компетенција, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву,рад са 

подацима и 

информацијама, 

сарадња 

Кључни појмови: Историјски извори, привреда, историјско-географске одреднице, државе, 

култура, друштво, законик, закони, војска, сеобе, народи, нови век, открића 

 

ГЕОГРАФИЈА 6. 

 Циљ учења географије јесте,  да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа.Ученици 

треба да се оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

наставне садржаје, као и усвајање знања о природно-географским и друштвено-

географским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима 

у геопростору. Настава географије треба да допринесе неговању вредности 

мултикултуралности и патриотизма. 

Разред : шести 

Годишњи фонд часова : 72 

Тема Број часа Наставна јединица Тип часа 

Друштвена 

географија 
1.  

Друштвена географија, предмет 

проучавања и подела 

обрада 
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 2. 

Друштвена географија, предмет 

проучавања и подела 

утврђивање 

Географска 

карта 

3. 

Географска  мрежа, географска 

ширина и географска дужина, 

часовне зоне обрада 

4. 

Географска мрежа, географска 

ширина и географска дужина, 

часовне зоне утврђивање 

5. 

Појам географске карте и њен 

развој кроз историју 

обрада 

6. 

Елементи карте( математички, 

географски и допунски ) 

обрада 

7. 

Појам и историјски развој 

географске карте . Елементи 

карте. утврђивање 

8. 

Картографски знаци, географски 

називи на картама 

обрада 

9. 

Представљање рељефа на 

картама 

обрада 

10. 

Картографски знаци , 

географски називи и 

представљање  рељефа на карти утврђивање 
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11. 

Подела карата према размери и 

садржини;                                                              

обрада 

12. 

Оријентација у простору, 

оријентација карте помоћу 

компаса , сателитски 

навигациони системи и мерења 

на карти 

обрада 

13. 

Подела карата према размери и 

садржини . Оријентација у 

простору , оријентација карте 

помоћу компаса , сателитски 

навигациони системи и мерења 

на карти 

утврђивање 

14. 

Географска (картографска) 

мрежа и географска карта 
систематизациј

а 

Становништво 

 

 

 

 

15. 

Географско проучавање 

становништва, насељавање 

света у преисторији и појава 

првих цивилизација 

обрада 

16. 

Број становника на Земљи и 

насељеност Земљине површине 

обрада 

17. 

Природно кретање 

становништва 

обрада 

18. 

Географско проучавање 

становништва, насељавање 

света. Број становника на 

Земљи. Природно кретање 

становништва 

утврђивање 

19. 

Миграције становништва 

обрада 
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20. 

Миграције становништва 

утврђивање 

21. 

Структуре становништва 

обрада 

22. 

Неравномеран популациони 

развој, популациона политика и 

развијеност обрада 

23. 

Структуре становништва. 

Неравномеран популациони 

развој, популациона политика и 

развијеност 

утврђивање 

Насеља 

24. 

Појам, појава, положај и 

размештај насеља на Земљи 

обрада 

25. 

Величина, функције и типови 

насеља 

обрада 

26. 

Појам, појава, положај, 

размештај, величина, функције и 

типови насеља утврђивање 

27. 

Појам и одлике, типови села и 

процеси у руралном простору 

обрада 

28. 

Појам и одлике града, 

урбанизација, функције и 

привлачност градова обрада 
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29. 

Унутарградски простор, град и 

околина, конурбације и 

мегалополиси обрада 

30. 

Сеоски и градски простор, 

конурбације и мегалополиси 

утврђивање 

Привреда 

31. 

Појам привреде, привредне 

делатности и привредни сектори 

обрада 

32. 

Појам и подела пољопривреде и 

фактори који утичу на њен 

развој обрада 

33. 

Пољопривреда и животна 

средина 

обрада 

34. 

Појам и подела привреде и 

пољопривреде 
утврђивање 

35. 

Земљорадња и сточарство 

обрада 

36. 

Енергетски ресурси и њихово 

коришћење 
обрада 

37. 

Земљорадња и сточарство. 

Енергетски ресурси  
утврђивање 



667 

 

38. 

Појам индустрије, 

индустријализације и подела 

индустрије обрада 

39. 

Фактори размештаја индустрије, 

индустријски простори у свету и 

утицај индустрије на животну 

средину 

обрада 

40. Индустрија утврђивање 

41. 

Појам и подела саобраћаја 

обрада 

42 

Туризам, фактори развоја и 

типови туристичких простора 
обрада 

43. 

Ванпривредне делатности 

обрада 

44. 

Саобраћај, туризам и 

ванпривредне делатности 

утврђивање 

45. 

Развијени и неразвијени региони 

и државе, савремени 

геоекономски односи у свету обрада 

46. 

Концепт одрживог развоја 

обрада 
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47. 

Развијени и неразвијени региони 

и државе, савремени 

геоекономски односи у свету. 

Концепт одрживог развоја 

утврђивање 

48. 

Привреда 

систематизациј

а 

Држава и 

интеграциони 

процеси 

49. 

Појам државе и настанак првих 

држава 

обрада 

50. 

Географски положај државе 

обрада 

51. 

Појам, настанак и географски 

положај државе 

утврђивање 

52. 

Величина државе, компактност 

територије и облик владавине 

обрада 

53. 

Главни град и границе држава 

обрада 

54. 

Величина државе, компактност 

територије, облик владавине. 

Главни град и границе држава 
утврђивање 

55. 

Промене на политичкој карти 

Европе после Другог светског 

рата 
обрада 



669 

 

56. 

Промене на политичкој карти 

света после Другог светског 

рата 
обрада 

57. 

Промене на политичкој карти 

после Другог светског рата 
утврђивање 

58. 

Међународне организације − 

ЕУ, ОУН, НАТО, Г-7, Г-8 
обрада 

59. 

Држава и интеграциони процеси 

систематизациј

а 

Географија 

Европе 

 

60. 

Појам географске регије и 

регионализација. Име , 

географски положај, границе и 

величина Европе 

обрада 

61. 

Разуђеност обала  Европе 

обрада 

62. 

Географски положај, границе , 

величина и разуђеност обала 

Европе обрада 

63. 

Рељеф и клима Европе 

обрада 

64. 

Воде и биљни свет Европе 

обрада 
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65. 

Природно-географске одлике 

Европе 

утврђивање 

66. 

Становништво и религије 

Европе 

обрада 

67. 

Насеља Европе 

обрада 

68. 

Становништво и насеља Европе 

утврђивање 

69. 

Привреда и фактори развоја 

привреде Европе 
обрада 

70. 

Географске регије Европе 

обрада 

71. 

Привреда и географске регије 

Европе 
утврђивање 

72. 

Систематизација градива 

систематизациј

а 

 

Кључни појмови: природна средина, географска средина, географска карта,меридијани, 

паралеле, становништво,популациона експлозија, природни прираштај, депопулација, 

насеља,урбанизација, конурбације, мегалополиси, привреда, држава, географска регија, 

Европа 

Годишњи план са исходима и компетенцијама 
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           ТЕМА        ИСХОДИ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Друштвена географија Ученик : 

-разуме и наводи поделу 

друштвене географије 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Географска карта Ученик: 

-анализира и  тумачи    

географску карту 

-разликје меридијане и 

паралеле и одређује 

географску ширину и 

дужину тачака на Земљи 

-одређује часовне зоне на 

Земљи 

-разликује картографске 

знаке 

-одређује елементе карте 

-наводи поделу карата 

према садржају и размери 

-зна да објасни компас и 

GPS 

-оријентише се у простору 

помоћу компаса, карте 

-прикупља , анализира и 

критички процењује  

информације 

Компетенција за учење       

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Становништво Ученик :  

-зна да објасни појмове као 

што су  демографија, 

популациона експлозија , 

попис и густина 

насељености 

- разликује екумену од 

анекумене 

-дефинише природни 

прираштај, наталитет , 

морталитет  и 

депопулацију 

- повезјује узрочно 

последичне везе између 

депопулације и 

морталитета 

-разликује структуре 

становништва и религије 

на Земљи 

Компетенција за учење       

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 
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-разуме појам миграција и 

наводи примере 

-развија свест о 

солидарности између 

припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група 

Насеља  Ученик : 

-зна да наведе примере 

најстаријих насеља 

-разликује сеоска и градска 

насеља 

-анализира географски 

положај насеља 

-објашњава појам 

урбанизације, конурбације 

и мегалополиса 

-зна типове насеља 

-доводи у везу типове 

насеља са миграцијама, 

структурама 

становништва, економским 

и  глобалним појавама и 

процесима 

Компетенција за учење       

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Привреда Ученик :                                   

-дефинише појам привреде 

и привредних делатности 

-уз помоћ географске карте 

објашњава утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој  

привреде 

-зна поделу пољопривреде 

, индустрије, саобраћаја 

итд… 

-наводи примере, како 

привреда утиче на 

квалитет животне  средине 

Компетенција за учење       

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Држава и интеграциони 

процеси 

Ученик : 

-објашњава појам државе  

-одређује математичко-

географски положај сваке 

државе 

-објашњава поделу  држава 

према физичко-

географском положају 

Компетенција за учење       

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 
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-разликује енклаве ос 

ексклава 

-објашњава појам града и 

типове глвних градова 

-користи и анализира 

политичку карту света  

-зна да наброји важне 

међународне организације 

у свету 

Географија Европе Ученик : 

-објашњава појмове 

географске регије, 

регионализације и 

регионалне географије 

-зна одреди положај, 

границе Европе 

-наводи облике 

разуђености: острва , 

полуострва, заливе, 

мореузе итд… 

-користи географску  карту 

Европе да објасни рељеф 

-разме појам климе, 

климатских елемената и 

фактора 

-тумачи клима дијаграм 

- на карти зна да покаже 

реке , језера европе 

- објашњава 

распрострањеност биљног 

и животињског света 

-наводи одлике 

становништва и зна поделу 

народа Европе  

-наводи примере 

конурбација у Европи 

-објашњава привреду 

Европе и размештај 

привредних делатности  

-зна да наведе географске 

регије Европе 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

нформацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

 

 Допунска настава у 6.разреду организује се за ученике који из објективних разлога, у 

редовној настави не постижу жељене резултате, у неком од програмских садржаја.У 

зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика , наставник може да 

формира одређене групе које ће имати прилагођене садржаје , како би се омогућило  
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усвајање програма. Организује се једном недељно. Садржај допунске наставе се формира 

у току године , у зависности од потреба ученика који то не постижу  у редовној  настави. 

 

ФИЗИКА 6. 

Назив 

предмета 

ФИЗИКА 

Циљ Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и 

основним законима природе, стицање основе научне писмености, 

оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно 

стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа 

научног метода и усмеравање према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду. 

Разред шести 

Годишњ

и фонд 

часова 

72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ 
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– разликује врсте кретања према облику 

путање и према промени брзине и одређује 

средњу брзину; 

– објашњава узајамно деловање тела у 

непосредном додиру (промена брзине, 

правца и смера кретања, деформација тела) и 

узајамно деловање тела која нису у 

непосредном додиру (гравитационо, 

електрично и магнетно деловање); 

– разликује деловање силе Земљине теже од 

тежине тела; 

– повезује масу и инерцију, разликује масу и 

тежину тела, препознаје их у свакодневном 

животу и решава различите проблемске 

задатке (проблем ситуације); 

– демонстрира утицај трења и отпора 

средине на кретање тела и примењује добре 

и лоше стране ових појава у свакодневном 

животу; 

– демонстрира појаву инерције тела, 

деформације тела под дејством силе, 

узајамно деловање наелектрисаних тела и 

узајамно деловање магнета, притисак 

чврстих тела и течности; 

– разликује преношење силе притиска кроз 

чврста тела и течности и наводи примере 

примене (хидраулична преса, кочнице 

аутомобила, ходање по снегу...); 

УВОД У 

ФИЗИКУ 

Физика као природна 

наука. Физика и 

математика. Физика и 

техника. Физика и 

медицина. 

Методе истраживања у 

физици (посматрање, 

мерење, оглед...). 

Огледи који илуструју 

различите физичке појаве 

(из свакодневног живота). 

Демонстрациони огледи: 

– Како савити млаз воде? 

– Мехури од сапунице 

имају облик сфере, 

зашто? 

– Када настаје 

електрично пражњење? 

– Направи дугу. 

– Опишимо лик предмета 

у равном и сферном 

огледалу. 

Улога мерења у физици и 

у свакодневном животу 

(мерење времена, дужине, 

површине и запремине...). 



676 

 

– познаје примену хидростатичког 

притисака (принцип рада водовода, 

фонтане); 

– изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним јединицама 

међународног система (SI) и разликује 

основне и изведене физичке величине, 

претвара веће јединице у мање и обрнуто 

(користи префиксе микро, мили, кило, мега); 

– процењује вредност најмањег подеока код 

мерних инструмената (односно, тачност 

мерења); 

– мери тежину, дужину, време, запремин у и 

масу и на основу мерених вредности 

одређује густину и притисак; 

– одређује средњу вредност мерене величине 

и грешку мерења; 

– решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (брзина, тежина, густина, 

притисак чврстих тела и течности...). 

КРЕТАЊЕ Кретање у свакодневном 

животу. Релативност 

кретања. 

Појмови и величине 

којима се описује 

кретање (путања, пут, 

време, брзина, правац и 

смер кретања). Векторски 

карактер брзине. 

Подела кретања према 

облику путање и брзини 

тела. Зависност пређеног 

пута и брзине од времена 

код равномерног 

праволинијског кретања. 

Променљиво 

праволинијско кретање. 

Средња брзина. 

Демонстрациони огледи: 

– Кретање куглице по 

Галилејевом жљебу. 

– Кретање мехура ваздуха 

(или куглице) кроз 

вертикално постављену 

дугу провидну цев са 

течношћу. 

Лабораторијска вежбе 

1. Одређивање средње 

брзине променљивог 

кретања тела и сталне 

брзине равномерног 

кретања помоћу стаклене 

цеви са мехуром (или 

куглицом). 
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СИЛА Узајамно деловање два 

тела у непосредном 

додиру и последице 

таквог деловања: 

покретање, заустављање 

и промена брзине тела, 

деформација тела 

(истезање, сабијање, 

савијање), трење при 

кретању тела по 

хоризонталној подлози и 

отпор при кретању тела 

кроз воду и ваздух. 

Узајамно деловање два 

тела која нису у 

непосредном додиру 

(гравитационо, 

електрично, магнетно). 

Сила као мера узајамног 

деловања два тела, 

правац и смер деловања. 

Векторски карактер силе. 

Слагање сила истог 

правца. 

Процена интензитета 

силе демонстрационим 

динамометром. 

Сила Земљине теже. 

Тежина тела као 

последица деловања силе 

Земљине теже. 

Демонстрациони огледи. 

– Истезање и сабијање 

еластичне опруге. Трење 

при клизању и котрљању. 

Слободно падање. 

– Привлачење и одбијање 
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наелектрисаних тела. 

– Привлачење и одбијање 

магнета. 

МЕРЕЊЕ Основне и изведене 

физичке величине и 

њихове јединице 

(префикси микро, мили, 

кило, мега). Међународни 

систем мера. 

Мерила и мерни 

инструменти (опсег и 

тачност). Директно и 

индиректно мерење. 

Појам средње вредности 

мерене величине и 

грешке мерења при 

директним мерењима. 

Демонстрациони огледи. 

– Мерење дужине 

(метарска трака, лењир), 

запремине (мензура) и 

времена (часовник, 

хронометар). 
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– Приказивање неких 

мерних инструмената 

(вага, термометри, 

електрични 

инструменти). 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење димензија тела 

лењиром са 

милиметарском поделом. 

2. Мерење запремине 

чврстих тела неправилног 

облика помоћу мензуре. 

3. Мерење еластичне силе 

при истезању и сабијању 

опруге. 

4. Мерење силе трења 

при клизању или 

котрљању тела по равној 

подлози. 
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  МАСА И 

ГУСТИНА 

Инертност тела. Закон 

инерције (Први Њутнов 

закон механике). 

Маса тела на основу 

појма о инертности и о 

узајамном деловању тела. 

Маса и тежина као 

различити појмови. 

Мерење масе тела вагом. 

Густина тела. Средња 

густина тела. 

Одређивање густине 

чврстих тела. 

Одређивање густине 

течности мерењем њене 

масе и запремине. 

Демонстрациони огледи. 

– Илустровање 

инертности тела. 

– Судари двеју кугли (а) 

исте величине, истог 

материјала, (б) различите 

величине, истог 

материјала, (в) исте 

величине, различитог 

материјала. 

– Мерење масе вагом. 

– Течности различитих 

густина у истом суду ‒ 

„течни сендвич” 

– Суво грожђе у газираној 

води. 
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– Мандарина са кором и 

без коре у води. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање густине 

чврстих тела правилног и 

неправилног облика. 

2. Одређивање густине 

течности мерењем њене 

масе и запремине. 

3. Калибрисање 

еластичне опруге и 

мерење тежине тела 

динамометром. 
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ПРИТИСАК Притисак чврстих тела. 

Притисак у мирној 

течности. Хидростатички 

притисак. Спојени 

судови. 

Атмосферски притисак. 

Торичелијев оглед. 

Зависност атмосферског 

притиска од надморске 

висине. Барометри. 

Преношење спољњег 

притиска кроз течности и 

гасове у затвореним 

судовима. Паскалов закон 

и његова примена. 

Демонстрациони огледи. 

– Зависност притиска 

чврстих тела од величине 

додирне површине и од 

тежине тела. 

– Стаклена цев са 

покретним дном за 

демонстрацију 

хидростатичког притиска. 

– Преношење притиска 

кроз течност (стаклена 

цев с мембраном, 

Херонова боца, спојени 

судови). 

– Хидраулична преса 

(нпр. два медицинска 

инјекциона шприца 

различитих попречних 

пресека спојена 

силиконским цревом). 
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– Огледи који илуструју 

разлику притисака 

ваздуха (како се ваздух 

може „видети”, како 

свећа може да гори под 

водом ). 

– Огледи који илуструју 

деловање атмосферског 

притиска. 

Лабораторијска вежба 

1. Одређивање 

зависности 

хидростатичког притиска 

од дубине воде 

 

Кључни појмови садржаја: кретање, мерење, сила, маса, густина, притисак 

Ученици шестог разреда треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих 

ће разумети појаве у природи и значај Физике у образовању и свакодневном животу. Они 

треба да стекну основу за праћење програма Физике у следећим разредима. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког 

закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на 

очекиване исходе. 

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу, у 

складу са образовним стандардима и исходима, могу да усвоје сви ученици шестог 

разреда. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета и 

исхода, самостално планира број и редослед часова обраде и осталих типова часова, као и 

методе и облике рада са ученицима. Наставник може у одређеној мери (водећи рачуна да 

се не наруши логичан след учења Физике) прерасподелити садржаје према својој процени. 

Наставника при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима 

иницијалног теста, степену опремљености кабинета за Физику, степену опремљености 

школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које ће 

користити. 

Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник  креира свој годишњи/глобални план рада 

из кога ће касније развијати своје оперативне планове.  

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини 

(индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији, итд.), ученицима шестог разреда 

најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и 

формулисању основних закона физике. Зато програм предвиђа да се при проучавању 

макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ 

развијање радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ у природним 

наукама. Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их 

понове код куће, користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Препоручени садржаји наставе оријентисане на исходе за шести разред доследно су 

приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе Физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је 

више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је користити и 

симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем-ситуација;1 

3. лабораторијским вежбама; 
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4. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(домаћи задаци, пројекти, допунска настава, додатни рад...); 

5. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Методска упутства за предавања 

Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити 

ток посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу 

сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога, наставник, користећи 

прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон 

појаве. Када се прође кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис 

појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на 

презентовање закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво треба на 

прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко 

формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: 

физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи 

уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају и речима 

исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке 

форме зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко 

тумачење добијеног резултата. У циљу развијања природно-научне писмености наставник 

треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI 

(међународни систем јединица). 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи 

начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин 

за лабoраторијску вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу умножена је у више 

комплета, тако да на једној вежби (радном месту) може да ради два до три ученика. Час 

експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања података 

добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на дату 

вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се величина 

одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на 

њене могуће изворе, 
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– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 

– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, 

кад затреба, објашњава им и помаже. При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, 

процену грешке треба вршити само за директно мерене величине (дужину, време,...), а не 

и за величине које се посредно одређују (нпр. притисак чврстог тела). Процену грешке 

посредно одређене величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 

При одабиру домаћих задатака наставник  води рачуна о нивоу сложености задатака, али и 

о њиховој мотивационој функцији. С обзиром да кроз израду домаћег задатка ученици 

проверавају степен разумевања усвојеног садржаја, коректност урађеног домаћег задатка 

треба да буде проверена на наредном часу. 

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да 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. Такође је у обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког 

ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао на писменим 

вежбама непримерено је ученичком узрасту и физици као научној дисциплини. Неопходно 

је да наставник од ученика, који се први пут среће сa физиком, не тражи само формално 

знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје 

мисли јасно и течно формулише. 

Будући да је програм оријентисан на исходе, по садржају и обиму, прилагођен 

психофизичким могућностима ученика шестог разреда, сталним обнављањем најважнијих 

делова из целокупног градива постиже се да стечена знања, вештине и ставови буду 

трајнији и да ученик боље уочава повезаност разних области физике. 

Допунска настава и додатни рад 

Додатна настава из Физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. 

Ова врста наставе обухвата нове садржаје, који се надовезују на програм редовне наставе, 

али се односе на сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали 

посебан интерес. 
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Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у 

редовној настави. Поред понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици 

покажу посебно интересовање. 

Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици 

који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз 

додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа 

програм Физике у шестом разреду. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику и друге 

природне науке, могу се организовати кроз разне секције. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и 

напредовање током процеса учења.  

Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових 

усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, 

предавања, решавања квантитативних, квалитативних и графичких задатака, 

лабораторијских вежби, пројеката... 

У сваком разреду континуирано пратити и вредновати знања, вештине и ставове ученика 

помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, 

контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник треба да омогући 

ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то 

адекватно вреднује. 

На почетку школске године, потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је 

инструмент провере предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, 

треба спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика. 

Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду 

лабораторијских вежби 

 

Редни број 

теме 

Наслов 

теме 

Број часова Број часова за 

лабораторијске 

вежбе 

Укупан број часова 

за наставну тему 

1. Увод у 4 - 4 
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физику 

2. Кретање 13 1 14 

3. Сила 14 - 14 

4. Мерење 8 5 13 

5. Маса и 

густина 

11 4 15 

6. Притисак 11 1 12 

 

Годишњи план са стандардима и компетенцијама 

Редни 

број 

НАСТАВН

А ТЕМА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

1. Увод у 

физику 

Физика као 

природна 

наука 

Компетенција за учење, 

комуникација, сарадња, дигитална 

компетенција.   
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2. Физичке 

величине. 

Мерења 

Компетенција за учење, 

комуникација, рад са подацима и 

информацијама, решавање проблема, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву, сарадња, дигитална 

компетенција. 

  

ФИ.1.4.1, ФИ.1.4.2, ФИ.1.4.3, 

ФИ.1.4.5, ФИ.1.4.6, ФИ.1.7.1, 

ФИ.1.7.2, ФИ.2.1.1, ФИ.2.4.1, 

ФИ.2.4.2, ФИ.2.4.3, ФИ.2.4.4 

ФИ.2.6.1, ФИ.2.6.3, ФИ.2.7.1, 

ФИ.2.7.2, ФИ.2.7.3, ФИ.3.4.1, 

ФИ.3.4.3, ФИ.3.7.1, ФИ.3.7.2. 

3. Кретање Компетенција за учење, 

комуникација, рад са подацима и 

информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

  

ФИ.1.2.1, ФИ.1.2.2, ФИ.1.2.3, 

ФИ.1.4.1, ФИ.1.4.2, ФИ.1.4.3, 

ФИ.1.4.4, ФИ.1.4.6, ФИ.1.7.1, 

ФИ.1.7.2, ФИ.2.2.1, ФИ.2.2.2, 

ФИ.2.4.1, ФИ.2.4.2, ФИ.2.4.3, 

ФИ.2.4.4, ФИ.2.6.1, ФИ.2.6.2, 

ФИ.2.6.3, ФИ.2.7.1, ФИ.2.7.2, 

ФИ.2.7.3, ФИ.3.2.1, ФИ.3.4.1 

ФИ.3.4.3, ФИ.3.7.1, ФИ.3.7.2. 

4. Сила 

Узајамно 

деловање 

тела 

Компетенција за учење, 

комуникација, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

  

ФИ.1.1.1, ФИ.1.1.2, ФИ.1.4.1, 

ФИ.1.4.3, ФИ.1.4.5, ФИ.1.4.6, 

ФИ.1.7.1, ФИ.1.7.2, ФИ.2.1.1, 

ФИ.2.1.2, ФИ.2.4.1, ФИ.2.4.2, 

ФИ.2.4.3, ФИ.2.4.4, ФИ.2.6.1, 

ФИ.2.6.2, ФИ.2.6.3, ФИ.2.7.1, 

ФИ.2.7.2, ФИ.2.7.3, ФИ.3.4.1, 

ФИ.3.4.3, ФИ.3.7.1, ФИ.3.7.2. 



690 

 

5. Густина 

тела 

Компетенција за учење, рад са 

подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција. 

  

ФИ.1.4.1, ФИ.1.4.2, ФИ.1.4.3, 

ФИ.1.4.5, ФИ.1.4.6, ФИ.1.7.1,  

ФИ.1.7.2, ФИ.2.1.2, ФИ.2.1.5, 

ФИ.2.4.1, ФИ.2.4.2, ФИ.2.4.3, 

ФИ.2.4.4, ФИ.2.6.1, ФИ.2.6.3, 

ФИ.2.7.1, ФИ.2.7.2, ФИ.2.7.3,  

ФИ.3.4.3, ФИ.3.7.1, ФИ.3.7.2. 

6. Притисак Компетенција за учење, естетичка 

компетенција, рад са подацима и 

информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција.  

ФИ.1.1.1, ФИ.1.1.3, ФИ.1.4.1, 

ФИ.1.4.2, ФИ.1.4.3, ФИ.1.4.5, 

ФИ.1.4.6, ФИ.1.7.1, ФИ.1.7.2, 

ФИ.2.1.5, ФИ.2.1.6, ФИ.2.4.1, 

ФИ.2.4.2, ФИ.2.4.3, ФИ.2.4.4, 

ФИ.2.6.1, ФИ.2.6.2, ФИ.2.6.3, 

ФИ.2.7.1, ФИ.2.7.2, ФИ.2.7.3, 

ФИ.3.1.3, ФИ.3.1.4, ФИ.3.4.3, 

ФИ.3.7.1, ФИ.3.7.2. 

                                                                                    

 

МАТЕМАТИКА 6. 

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. 

Наставна тема Исходи Међупредметне 

компетенције Садржаји 

 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

(9+9) 

Ученик ће бити у стању да: 

-прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној 

правој целе бројеве; 

-одреди супротан број и 

-Компетенција за 

целоживотно 

учење   

  -

Комуникација 

    

-Скуп целих 

бројева; 

-Апсолутна 

вредност броја; 
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апсолутну вредност целог 

броја; 

-израчуна вредности 

једноставнијих бројевних 

израза; 

-реши једноставан проблем 

из свакодневног живота 

користећи бројевни израз. 

 

- Рад с подацима 

и информацијама 

  

 -Дигитална 

компетенција 

  

  

-Решавање 

 проблема 

  

   

-Сарадња 

 

-Упоређивање 

целих бројева; 

-Сабирање и 

одузимање целих 

бројева; 

-Множење и 

дељење целих 

бројева; 

-Бројевни изрази; 

 

 

 

 

 

 

ТРОУГАО 

(11+13) 

Ученик ће бити у стању да: 

-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; 

-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 

-Компетенција за 

целоживотно 

учење   

  -

Комуникација 

    

- Рад с подацима 

и информацијама 

  

 -Дигитална 

компетенција 

  

  

-Решавање 

 проблема 

  

   

-Сарадња 

 

-Троугао, збир 

углова у троуглу; 

-Однос страница и 

углова троугла; 

-Врсте троуглова и 

основна својства; 

-Конструкције 

симетрале дужи и 

угла; 

-Конструкције 

троугла и ставови 

подударности -  

СССи ССУ, СУС и 

УСУ; 

-Примена 

подударности и 

особине осне и 

централне 

симетрије; 

-Описана и уписана 

кружница троугла; 
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симетрије и транслације у 

једноставнијим задацима; 

-правилно користи 

геометријски прибор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

(18+30) 

 

Ученик ће бити у стању да: 

-прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној 

правој рационалне бројеве у 

облику разломка и у 

децималном запису; 

-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. 

 

-Компетенција за 

целоживотно 

учење   

  -

Комуникација 

    

- Рад с подацима 

и информацијама 

  

 -Дигитална 

компетенција 

  

  

-Решавање 

 проблема 

  

   

-Сарадња   

   

 

  -
Скуп рационалних 

бројева; 

-Упоређивање 

рационалних 

бројева; 

- Сабирање и 

одузимање 

рационалних 

бројева; 

-Множење и 

дељење 

рационалних 

бројева; 

-Једначине и 

неједначине 

рационалних 

бројева; 

-Правоугли 

координатни 

систем; 

-Директна и 

обрнута 

прпорционалнст; 

-График 

зависности међу 

величинама; 
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ЧЕТВОРОУГАО 

(8+14) 

 

Ученик ће бити у стању да: 

   -

класификује четвороуглове 

на основу њихових 

својстава; 

  -

конструише паралелограм и 

трапез на основу задатих 

елемената (странице, углови 

и дијагонале четвороугла); 

-примени својства 

четвороуглова у 

једноставнијим  задацима; 

   -

сабира  и одузима векторе и 

користи их у реалним 

ситуацијама; 

 

-примењује особине осне 

симетрије, централне 

симетрије и транслације у 

једноставнијим  задацима.

  

-Компетенција за 

целоживотно 

учење   

  -

Комуникација 

    

- Рад с подацима 

и информацијама 

  

 -Дигитална 

компетенција 

  

  

-Решавање 

 проблема 

  

   

-Сарадња 

 

-Збир углова у 

четвороуглу; 

-Паралелограм- 

својства 

паралелограма; 

-Услови да 

четвороугао буде 

паралелограм; 

-Правоугаоник, 

ромб, квадрат; 

-Конструкција 

паралелограма; 

-Супротни 

вектор.Одузимање 

вектора; 

-Трапез и 

конструкција 

трапеза; 

-Делтоид; 

 

 

 

 

 

ПОВРШИНА 

ТРОУГЛОВА И 

ЧЕТВОРОУГЛОВА 

(6+10) 

 

Ученик ће бити у стању да: 

-израчуна површину 

троугла и четвороугла 

користећи обрасце или 

расположиву једнакост. 

-Компетенција за 

целоживотно 

учење   

  -

Комуникација 

-Појам површине; 

Површина 

правоугаоника,  

квадрата, 

паралелограма, 

троугла и трапеза; 
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- Рад с подацима 

и информацијама 

  

 -Дигитална 

компетенција 

  

  

-Решавање 

 проблема 

  

   

-Сарадња 

 

 

 

-Површина 

четвороугла са 

нормалним 

крацима; 

 

 

 

 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са 

исправкама укупно 8 часова).  Годишњи фонд часова је 144 (четири часа недељно). 

Кључни појмови садржаја: 

Операције са целим и реционалним бројевима, конструкција троугла и четвороугла, 

површина правоугаоника,  квадрата, паралелограма, троугла и трапеза. 
 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне 

математичке концепте (нумеричке, алгебарске, геометријске, статистичке), овладао је 

основним математичким процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, 

применом, моделовањем) и вештинама (рачунањем, алгебарским поступцима, мерењем, 

просторном визуелизацијом, радом са подацима, проценом, коришћењем калкулатора и 

информационо-комуникационим технологијама) потребним за даље школовање и живот. 

Оспособљен је да анализира и тумачи природне и друштвене појаве, решава проблеме и 

доноси одлуке у свакодневном контексту. Комуницира користећи математички језик, 

користи информационо-комуникационе технологије и друга средства. 

Основни ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у једноставним ситуацијама када је захтев јасно 

формулисан и сви релевантни подаци непосредно дати. Користећи основне елементе 
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математичког језика, једноставне математичке поступке и информационокомуникационе 

технологије саопштава решење проблема или донету одлуку. 

Средњи ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, селектује 

податке и примењује одговарајуће математичке поступке. Образлаже решење проблема 

или донету одлуку. Тумачи природне и друштвене појаве користећи математичке 

концепте, процесе и вештине. 

Напредни ниво 

Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама при 

чему бира и вреднује пут и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене 

појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује своје ставове и 

дискутује користећи математички језик. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције су: математичко знање и резоновање, примена 

математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација. 

Основни ниво 

Примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. 

Примењује основна математичка знања на решавање једноставних ситуација из 

свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на 

једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе 

писане и усмене математичке комуникације. 

Средњи ниво 

Примењује математичке концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира 

оптималне начине решавања проблема користећи нумеричке, алгебарске и геометријске 

методе. Анализира податке користећи основне статистичке методе. Уме да користи 

одговарајуће средство ИКТ-а за организацију и обраду података. Разуме захтеве 

сложенијих математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима 

и симболима саопштава своје ставове. 

Напредни ниво 

Бира математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује 

различите начине решавања проблема. Уме да примени математичка знања у анализи 

сложених природних и друштвених појава. Приликом решавања проблема уме да одабере 

средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални 

математички језик. Уме да критички дискутује о добијеним резултатима и анализира их. 
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БИОЛОГИЈА 6. 

Циљ учења Биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном 

средином развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Кључни појмови садржаја:научни метод, грађа живих бића, животне функције, 

популација, екосистем, еколошки фактори, еколошка ниша, наследни материјал, 

селекција, „дрво живота”, хигијена, болести зависности, здравље, заштита животне 

средине. 

Исходи - на крају шестог разреда ученик ће бити у стању да: 

– 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; 

– 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 

средином; 

– 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; 

– групише организме према особинама које указују на заједничко порекло живота на 

Земљи; 



697 

 

– одреди положај непознате врсте на „дрвету живота”, на основу познавања општих 

карактеристика једноћелијских и вишећелијских организама; 

– прикупи податке о радовима научника који су допринели изучавању људског здравља и 

изнесе свој став о значају њихових истраживања; 

– 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; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата. 

– табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та знања може да примени. 

                                           Предвиђен број часова по наставним темама 

Наставна тема Обрада 

(број 

часова) 

Утврђивање 

(број 

часова) 

Вежбе 

(број 

часове) 

Систематизација 

(број часова) 

Укупан 

број 

часова 

Порекло и разноврсност 

живог света 

 3  1  2  1  6 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

 15  11  9  1  36 

Наслеђивање и 

еволуција 

 3  1  1  1  6 

Живот у екосистему  8  3  4  1  16 
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Човек и здравље  4  2  1  1  8 

                                      Предвиђени садржаји по наставним темама 

Порекло и разноврсност живог света - 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”. 

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.  

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. 

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. 

Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

Човек и здравље - Обољења која изазивају, односно преносе бактерије и животиње. 

Бактерије и антибиотици. Путеви преношења заразних болести. 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. 

Додатна настава - оствараује се за ученике који су показали интересовање за изучавање 

биологије. предвиђен је један час недељно за остваривање овог облика рада. У сколпу 

додатне наставе ученици ће се припремати за такмичење и обрађивати теме за које су 

заитересовани. 

Литература за ученике - Биологија за шести разред основне школе, Дејан Бошковић, Бигз, 

Радна свеска из биологије за шести разред основне школе, Де3јан Бошковић, Бигз 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 6. 

Циљ учења: 

Циљ наставе предмета Техника и технологија у основној школи јесте стицање основних 

знања о материјалима, енергији, техничким средствима и технологијама, развијање 

вештина за њихово коришћење и свести о производњи као услову опстанка и одрживог 

развоја. 

Општа предметна компетенција: 

Ученик разуме неопходност рада као основне и најважније људске делатности; разуме и 

усваја привредне и етичке вредности рада сваког појединца, као и важност тимског рада. 

Ученик стиче знања и вештине из техничко-технолошких области у корист сопственог 

развоја и чини прве одлуке везане за будуће школовање и професију. Ученик користи 

информационо-комуникационе технологије ( ИКТ) при решавању проблема у различитим 

областима и истражује нове могућности њихове примене 

Специфична предметна компетенција: 

Ученик разуме представљене проблеме користећи свеобухватна знања из техничких 

дисциплина и информатике. Ученик схвата техничко-технолошке поступке и користи 

креативне способности у процесу стварања материјалних производа. Ученик путем ИКТ-а 

прикупља податке, анализира, систематизује и презентује информације, електронски 

комуницира и управља савременим уређајима. Ученик користи мере заштите и очувања 

животне средине. 

Кључни појмови: грађевинарство, архитектура, кућне инсталације, саобраћајни системи, 

технички цртежи у грађевинарству, системи градње, рационално коришћење топлотне 

енергије 

Годишњи фонд: 72 часа 

Обрада: 17,  утврђивање и вежбе: 55 

 

 

Р. 

БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

 

ИСХОДИ 

По зваршетку наставне теме 

ученик ће бити у стању да: 

 

1. 

 

ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

1. Значај и развој 

грађевинарства. 

2. Просторно и урбанистичко 

планирање 

3. Култура становања  

4. Култура становања 

5. Kyћнe 

− повеже развој грађевинарства 

и значај урбанизма у 

побољшању услова живљења; 

− анализира карактеристике 

савремене културе становања; 

− класификује кућне 

инсталације на основу њихове 
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инсталације(водоводна, 

канализациона и грејна) 

6. Kyћнe 

инсталације(водоводна, 

канализациона и грејна) 

намене; 

 

2. 

 

САОБРАЋАЈ 7. Саобраћајни системи. 

8. Грађевински објекти у 

саобраћају 

9. Управљање саобраћајном 

сигнализацијом 

10. Управљање саобраћајном 

сигнализацијом 

11. Правила безбедноr кретања 

пешака и возача бицикла у 

јавном cao6paћajy 

12. Правила безбедноr кретања 

пешака и возача бицикла у 

јавном cao6paћajy 

13. Правила безбедноr кретања 

пешака и возача бицикла у 

јавном cao6paћajy 

14.  Правила безбедноr кретања 

пешака и возача бицикла у 

јавном cao6paћajy 

− 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 

 

3. 

 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

15. Поступци и фазе у 

реализацији грађевинских 

објеката (планирање, 

пројектовање, извођење 

грађевинских радова) 

16. Поступци и фазе у 

реализацији грађевинских 

објеката (планирање, 

пројектовање, извођење 

грађевинских радова) 

17. Техничко цртање у 

грађевинарству. 

(перспектива, пресеци) 

18. Техничко цртање у 

грађевинарству. 

(перспектива, пресеци) 

19. Техничко цртање у 

грађевинарству. (котирање у 

грађевинарству, симболи) 

20. Техничко цртање у 

грађевинарству. (котирање у 

грађевинарству, симболи) 

21. Цртање пресека у 

грађевинарству 

22. Цртање пресека у 

− скицира просторни изглед 

грађевинског објекта; 

− чита и црта грађевински 

технички цртеж уважавајући 

фазе изградње грађевинског 

објекта уз примену 

одговарајућих правила и 

симбола; 

− користи рачунарске 

апликације за техничко 

цртање, 3D приказ 

грађевинског објекта и 

унутрашње уређење стана 

уважавајући потребе 

савремене културе становања; 

− самостално креира дигиталну 

презентацију и представља је. 
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грађевинарству 

23. Графичко представљање 

грађевинских објеката 

24. Графичко представљање 

грађевинских објеката 

25. Рачунарске апликације за 

једноставно цртање 

грађевинских објеката и 

унутрашње уређење стана 

26. Рачунарске апликације за 

једноставно цртање 

грађевинских објеката и 

унутрашње уређење стана 

27. Рачунарске апликације за 

једноставно цртање 

грађевинских објеката и 

унутрашње уређење стана 

28. Рачунарске апликације за 

једноставно цртање 

грађевинских објеката и 

унутрашње уређење стана 

29. Рачунарске апликације за 

једноставно цртање 

грађевинских објеката и 

унутрашње уређење стана 

30. Рачунарске апликације за 

једноставно цртање 

грађевинских објеката и 

унутрашње уређење стана 

31. Представљање идеја и 

решења уз коришћење 

дигиталних презентација 

32. Представљање идеја и 

решења уз коришћење 

дигиталних презентација 

 

4. 

 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

33. Подела, врсте и 

карактеристике грађевинских 

материјала 

34. Подела, врсте и 

карактеристике грађевинских 

материјала 

35. Конструктивни , везивни, 

изолациони и метеријали за 

облагање 

36. Конструктивни , везивни, 

изолациони и метеријали за 

облагање 

37. Врсте грађевинских објеката 

(високоградња, нискоградња, 

− класификује грађевинске 

материјале према врсти и 

својствима и процењује 

могућности њихове примене;  

− повезује коришћење 

грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину;  

− повезује алате и машине са 

врстама грађевинских и 

пољопривредних радова; 

− реализује активност која  

указује на  важност 

рециклаже; 

− образложи на примеру  
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хидроградња) 

38. Врсте грађевинских објеката 

(високоградња, нискоградња, 

хидроградња) 

39. Системи градње у 

грађевинарству 

40. Системи градње у 

грађевинарству 

41. Мере за рационално 

коришћење топлотне 

енергије 

42. Мере за рационално 

коришћење топлотне 

енергије 

43. Техничка средства у 

пољопривреди 

44. Техничка средства у 

пољопривреди 

45. Топлотна изолација кућа и 

зграда 

46. Топлотна изолација кућа и 

зграда 

47. Коришћење обновљивих 

извора енергије 

48. Коришћење обновљивих 

извора енергије 

49. Техничка средства у 

грађевинарству 

50. Техничка средства у 

грађевинарству 

51. Техничка средства у 

пољопривреди 

52. Техничка средства у 

пољопривреди 

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. 

 

5. 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

53. Организација рада у 

грађевинарству и 

пољопривреди 

54. Организација рада у 

грађевинарству и 

пољопривреди 

55.  Рад на пројектном задатку. 

Истраживање информација, 

долажење до идеје уз помоћ 

ИКТ-а. 

Планирање сопственог 

производа и израда техничке 

документације 

56.  Рад на пројектном задатку. 

Истраживање информација, 

− 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; 
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долажење до идеје уз помоћ 

ИКТ-а. 

Планирање сопственог 

производа и израда техничке 

документације 

57. Организација радног места. 

Избор материјала и алата. 

Мерење и обележавање на 

материјалу 

58. Организација радног места. 

Избор материјала и алата. 

Мерење и обележавање на 

материјалу 

59.  Израда макете/ модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди или модела 

који користи обновљиве 

изворе енергије 

60. Израда макете/ модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди или модела 

који користи обновљиве 

изворе енергије 

61. Израда макете/ модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди или модела 

који користи обновљиве 

изворе енергије 

62. Израда макете/ модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди или модела 

који користи обновљиве 

изворе енергије 

63. Израда макете/ модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди или модела 

који користи обновљиве 

изворе енергије 

64. Израда макете/ модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди или модела 

који користи обновљиве 

изворе енергије 

65. Представљање идеје, 

поступка израде и решења 

производа 

66. Представљање идеје, 

поступка израде и решења 

производа 

− 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. 
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67. Одређивање тржишне 

вредности производа 

укључујући и оквирну 

процену трошкова 

68. Одређивање тржишне 

вредности производа 

укључујући и оквирну 

процену трошкова 

69. Представљање производа и 

креирање дигиталне 

презентације 

70. Представљање производа и 

креирање дигиталне 

презентације 

71. Представљање производа и 

креирање дигиталне 

презентације 

72. Представљање производа и 

креирање дигиталне 

презентације 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 6. 

Наставна 

тема 

Исходи Међупредме

тне 

компетенциј

е 

Садржаји 

ИКТ (10) 
По завршеној теми 

ученик ће бити у стању 

да: 

- едитује текст (креира 

табеле) 

- едитује аудио садржај 

- едитује видео садржај 

- креира интерактивне 

презентације 

- креира, чува, објављује 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

Дигитални уређаји и 

кориснички 

програми,  Делови 

(компоненте) 

дигиталних уређаја, Правилно 

коришћење 

дигиталних уређаја, Рад са 

датотекама на различитим 

уређајима,  

Креирање, чување и 

проналажење датотека, 

Копирање и пренос података са 

екстерних 

уређаја и меморија на 

дигитални уређај, 

Организација датотека и 

фасцикли у облаку 
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и представља дигиталне 

садржаје користећи 

расположиве алате 

- користи могућности 

које рачунарске мреже 

пружају у сфери 

комуникације и сарадње 

 података, Рад са текстом – 

унос и едитовање текста. 

Дигитални 

правопис, Уређивање и 

обликовање 

текстуалног документа 

Чување текстуалног 

документа, Обликовање текста 

и слика,  

Форматирање карактера, 

Форматирање пасуса, Уметање 

слике и додавање текста на 

слику, Исцртавање основних 

геометријских објеката, 

Рад са табелама у програму за 

обраду текста - Уметање 

табеле у текстуални документ, 

Форматирање табеле. 

Рад са звучним и видео 

записом - Основна обрада 

звучног 

записа, Претварање 

(конверзија) типа звучне 

датотеке, Основна обрада 

видео 

записа. 

Мултимедијалне презентације - 

Појам мултимедијалне 

презентације,  

Одлике квалитетне 

мултимедијалне 

презентације, Креирање 

мултимедијалне 

презентације, Форматирање 

презентације помоћу 

мастер слајда.  

Дигиталн

а 

писменос

т (6) 

- објасни појам, начин 

рада и предности 

рачунарских мрежа 

- објасни како раде 

најважнији мрежни 

сервиси 

(попут World Wide Web-

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

 

Рачунарске мреже 

Интернет протоколи 

Интернет домени 

Интернет адресе 

Врсте интернет сервиса 

Интернет сервиси 

Креирање онлајн упитника 

Претраживање интернета и 

ауторска права - Сајтови 

претраживачи, Процена 
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а) 

- објасни како 

функционише 

претраживање, како се 

бирају и рангирају 

резултати претраге 

- ефикасно користи 

технологију претраге 

- процени квалитет 

дигиталних садржаја 

- користи технологију 

безбедно, етички и 

одговорно 

- разликују основне 

лиценце за дељење 

садржаја и поштује 

ауторска права 

- препознаје 

прихватљиво / 

неприхватљиво 

понашање на мрежи 

- спроведе одговарајуће 

процедуре како би 

пријавио непримерене 

дигиталне садржаје или 

нежељене контакте и 

потражио помоћ 

- препознаје ризик 

зависности од 

технологије 

- рационално управља 

временом које проводи 

на интернету 

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

 

квалитета и поузданости 

извора на интернету, 

Поштовање и заштита 

ауторских права. 

Дигитално насиље - Видови 

дигиталног насиља, 

Превенција дигиталног 

насиља, 
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Рачунарс

тво (18) 
- коришћењем 

текстуалног програмском 

језика опште намене, 

формира рачунарски 

програм који за задате 

нумеричке вредности 

исписује и/или 

исцртава одговарајући 

резултат 

- у оквиру програма 

користи променљиве, 

петље и потпрограме 

(процедуре/функције/мет

оде), као и нумеричке, 

текстуалне и 

једнодимензионе 

низовске вредности 

(једнодименизионе) 

- отклања синтаксне 

грешке и грешке у раду 

програма коришћењем 

исписа међурезултата 

- објасни појам 

алгоритма као 

апстрахованог поступка 

који је имплементиран 

програмом 

- реши базичне 

алгоритамске проблеме 

над секвенцама 

вредности попут 

рачунања статистика 

(бројање, 

минимум, максимум, 

збир), секвенцијалног 

проналажења и инверзија 

редоследа, као и да у 

задатку који је 

формулисан као опис 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

  

Рачунарски програм 

Текстуални програмски 

језик Пајтон 

Корњача графика 

Аритметички оператори 

Рачунање у Пајтону 

Променљиве 

Типови бројевних 

података 

Реално и целобројно 

дељење 

Гранање у програмима 

Наредба if 

Оператори поређења 

Логички тип податка 

Логички оператори 

Контрола тока програма - 

Одлучивање у програмима, 

Наредба if…else, Понављање у 

програмима, Петља for. 

Условна понављања 

Петља while 

Функције у Пајтону 

Уграђене функције 

Стрингови 

Колекције података 

Листе 

Сетови (скупови) 

Операције са сетовима 

Операције са стринговима, 

колекције података 
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реалног или замишљеног 

догађаја препозна 

могућност примене 

таквог алгоритма и на 

основу тога формира 

програм који представља 

решење задатка 

Истражи

вачки 

пројекат 

(2) 

- сарађује са осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупљању и одабиру 

материјала у вези са 

темом, формулацији и 

представљању резултата 

и закључака 

- одабира и примењује 

технике и алате у складу 

са фазама реализације 

пројекта 

- наведе кораке и 

опише поступак 

решавања пројектног 

задатка 

- вреднује своју улогу у 

групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је био 

задужен 

- поставља резултат свог 

рада на интернет, ради 

дељења са другима, уз 

помоћ наставника 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

 

Бирање теме пројекта 

Подела на тимове 

Пројектне активности 

Представљање резултата 

пројеката 

Процена успешности 

пројекта 

 

 

Напомена: Годишњи фонд часова је 36 (један час недељно). 
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Кључни појмови садржаја: ИКТ, дигитални уређаји, датотека, текстуални документ, 

форматирање, мултимедијална презентација, дигитална писменост, адресе, домени, 

сервиси, протоколи, ауторска права, дигитално насиље, Интернет, рачунарство, 

алгоритам, програм, оператори, променљиве, гранања, одлучивање, понављање, функције, 

стрингови, листе. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик користи информационо-комуникационе технологије (у даљем тексту ИКТ) при 

решавању проблема у различитим областима и истражује нове могућности њихове 

примене. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Ученик путем ИКТ-а прикупља податке, анализира, систематизује и презентује 

информације, електронски комуницира и управља савременим уређајима. Ученик користи 

мере заштите и очувања животне средине. 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 6. 

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. 

Недељни фонд :        3 

Годишњи фонд :    108 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Редни 

број 

Наставна област 

 

Тема 

1. Физичке способности 

 

● Тестирање 

2. Моторичке вештине  

спорт и спортске дисциплине 

● Атлетика 

● Спортска гимнастика 

● Тимске и спортске игре 

(кошарка и фудбал) 



710 

 

● Полигони 

3. Физичка и здравствена култура ● Физичко вежбање и 

спорт 

● Здравствено васпитање 

 

Број часова по темама одређује Стручно веће узимајући у обзир услове за реализацију 

наставе и препоруке за организовање наставе физичког и здравственог васпитања у 

школи.  

 

Назив предмета:                   ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                           36 

Разред:                                                                    шести 

 
 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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 I – УВОД  

1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 

• Упознавање ученика 

са садржајем 

предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног 

катихизиса; 

•Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у 

претходном разреду 

школовања. 

 • моћи да сагледа 

садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 6. 

разреда основне школе; 

• моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

• бити мотивисан да 

похађа часове 

Православног 

катихизиса. 

  

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о 

вери“), већ као настојање да се 

учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада. 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 
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 II - ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖИЈЕГ  

2. Историјске 

околности пред 

долазак Христо 

3.Јеврејско 

ишчекивање Месије 

4. Свети Јован 

Претеча 

• Упознати ученике са 

културно-историјским 

приликама у 

Палестини пред 

Христово рођење; 

• Указати ученицима 

на старозаветна 

пророштва везана за 

долазак Спаситеља – 

Месије;  

• Објаснити 

ученицима улогу и 

значај Светог Јована 

Претече; 

• Развити свест код 

ученика о значају 

покајања и врлинског 

живота; 

  

 • моћи да каже да су 

Јевреји пред долазак 

Месије били под 

Римском окупацијом и 

да су међу њима 

постојале поделе 

• моћи да препозна да су 

Јевреји очекивали 

Месију на основу 

старозаветних 

пророштава 

• моћи да преприча 

живот Светог Јована 

Претече и Крститеља 

Господњег и каже да је 

он припремао народ за 

долазак Христа 

• моћи да доживи 

врлински живот и 

покајање као припрему 

за сусрет са Христом; 

  

облике наставе: 

• теоријска настава (35 часова) 

• практична настава (1 час) 

 Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује 

у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

  

Дидактичко методичка упутства 

за реализацију наставе 

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

• Реализација програма требало 

би да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 
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III - УВОД У 

НОВИ ЗАВЕТ  

5. Нови Завет је 

испуњење Старог 

Завета 

6. Новозаветни списи 

7. Јеванђелисти 

  

• Упознати ученике са 

настанком 

новозаветних књига; 

• Објаснити 

ученицима кључне 

новозаветне појмове; 

• Пружити ученицима 

основ за разумевање 

смисла новозаветних 

догађаја; 

• Подстаћи ученике да 

самостално читају 

Свето Писмо. 

  

• моћи да закључи да је 

доласком Исуса Христа 

Бог склопио Нови Завет 

са људима. 

• моћи да наведе неке од 

новозаветних књига и 

околности њиховог 

настанка; 

• моћи да пронађе 

одређени библијски 

одељак; 

• моћи да каже да се 

Библија користи на 

богослужењима; 

• моћи да именује 

Јеванђелисте и препозна 

њихове иконографске 

символе; 

• бити подстакнут на 

читање Светог писма 

  

информативно. 

• Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

• Имаући у виду захтеве 

наставног програма и могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

• У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу. 

• Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 
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 IV - БОГОЧОВЕК 

– ИСУС 

ХРИСТОС  

8. Пресвета 

Богородица – 

Благовести 

9. Богородичини 

празници 

10. Рођење Христово 

11. Христос је 

Богочовек 

12. Крштење 

Христово 

13. Христова чуда 

14. Новозаветне 

заповести и Беседа на 

Гори 

15. Христос – „пут, 

истина и живот“ 

16. Лазарева Субота и 

Цвети 

17. Тајна Вечера – 

прва Литургија 

18. Страдање 

Христово 

19. Васкрсење 

Христово 

• Пружити ученицима 

основно знање о 

личности Пресвете 

Богородице; 

• Објаснити 

ученицима 

хришћанско поимање 

слободе; 

• Пружити ученицима 

основно знање о 

јеванђељским 

казивањима о 

Господу Исусу 

Христу; 

• Објаснити 

ученицима разлог 

оваплоћења Сина 

Божијег; 

• Подстаћи ученике да 

у описима Христових 

чуда увиде љубав 

Божију 

• Кроз Христове 

заповести о љубави и 

тумачење појединих 

одељака из Беседе на 

гори указати 

ученицима на значај 

љубави према Богу и 

ближњима. 

•Подстаћи ученике да 

живе по Јеванђељу; 

• Указати ученицима 

на повезаност Тајне 

Вечере и Свете 

Литургије; 

• Представити 

ученицма догађаје 

Страдања и 

Васкрсења Христовог 

 • моћи да преприча 

догађај Благовести и да 

препозна да је то 

„почетак спасења“; 

• моћи да препозна 

службу анђела као 

гласника и служитеља 

Божијих; 

• моћи да препозна 

Богородичино 

прихватање воље 

Божије као израз 

слободе; 

• моћи да уочи да је за 

разлику од Еве, 

Богородица послушала 

Бога 

• моћи да преприча неке 

од догађаја из живота 

Пресвете Богородице и 

повеже их са 

Богородичиним 

празницима; 

• моћи да преприча 

библијски опис Рођења 

Христовог; 

• моћи да препозна да је 

Христос дошао на свет 

да сједини Бога и човека 

• моћи да преприча 

библијски опис 

Христовог Крштења, 

поста и кушања; 

• моћи да препозна да су 

Христова чуда израз 

Његове љубави према 

људима; 

• моћи да увиди разлику 

између старозаветног 

закона и новозаветних 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити 

на два начина: 

• процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића; 

  

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

•писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

  

Оквирни број часова по темама и 

препоручени садржај по темама 

УВОД – 1 

• Упознавање са садржајем 

програма и начином рада 

ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК СИНА БОЖИЈЕГ– 5 

• Историјске околности пред 
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као кључне за 

спасење света и 

човека. 

  

заповести о љубави; 

• бити подстакнут да 

прихвати Христа за свој 

животни узор; 

• моћи да преприча 

догађаје Васкрсења 

Лазаревог и Уласка у 

Јерусалим; 

• моћи да увиди 

контрадикторност 

између очекивања 

јеврејског народа спрам 

Христове личности; 

• моћи да хронолошки 

наведе догађаје Страсне 

седмице; 

• моћи да преприча 

библијски опис Тајне 

Вечере и у приносу 

хлеба и вина препозна 

Свету Литургију; 

• моћи да преприча 

библијски опис 

Христовог Страдања и 

Васкрсења 

• моћи да кроз тумачење 

тропара Христовог 

Васкрсења препозна да 

је Христос победио смрт 

и омогућио свима 

васкрсење из мртвих; 

  

долазак Христов  

• Старозаветна пророштва о 

доласку Месије  

• Свети Јован Претеча 

УВОД У НОВИ ЗАВЕТ – 5 

• Нови Завет је испуњење Старог 

Завета  

• Новозаветни списи (настанак, 

подела,функција, аутори...)  

• Јеванђелисти 

БОГОЧОВЕК ИСУС ХРИСТОС 

– 16 

• Пресвета Богородица – 

Благовести  

• Богородичини празници  

• Рођење Христово 

 • Христос је Богочовек  

• Крштење Христово  

• Христова чуда  

• Новозаветне заповести и Беседа 

на гори 

 • Христос – Онај који је наш 

„пут, истина и живот“ 

• Лазарева Субота и Цвети  

• Тајна Вечера – прва Литургија  

• Страдање Христово 

 • Васкрсење Христово 

ЦРКВА ДУХА СВЕТОГ – 7 

• Вазнесење и Педесетница  

• Заједница у Јерусалиму, према 
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 V - ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА  

20. Вазнесење и 

Педесетница 

21. Црква у 

Јерусалиму 

22. Павле – апостол 

незнабожаца 

23. Прогони 

хришћана 

24. Свети цар 

Константин и 

крштење царства 

 • Објаснити 

ученицима значај 

догађаја Вазнесења и 

Педесетнице; 

• Упознати ученике са 

мисионарском 

делатношћу светих 

апостола; 

• Упознати ученике са 

особеностима 

сведочења вере у 

раној Цркви; 

• Указати ученицима 

на узроке гоњења 

хришћана; 

• Подстаћи ученике на 

толеранцију према 

припадницима других 

вероисповести . 

  

 • моћи да преприча 

догађаје Вазнесења и 

Педесетнице; 

• моћи да каже да је 

силаском Духа Светог 

на апостоле рођена 

Црква Христова; 

• моћи да именује 

неколико светих 

апостола и наведе неке 

од догађаја из њиховог 

живота; 

• моћи да уочи да су у 

Римском царству 

хришћани били гоњени 

и наведе неке од 

примера мучеништва; 

• моћи да објасни значај 

доношења Миланског 

едикта; 

• моћи да усвоји 

вредност толеранције 

међу људима 

различитих верских 

убеђења; 

• моћи да уочи у којој 

мери је напредовао и 

савладао градиво 

Православног 

катихизиса у 6. разреду. 

  

извештају из Дела апосолских  

• Мисионарско дело светог 

апостола Павла  

• Гоњења Цркве  

• Свети цар Константин и 

крштење царства 

Евалуација – 1+1 

 



717 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 6. 

 
Циљ учења ГВ  је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности 

и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за 

потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 

демократске вредности. 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: права и одговорности, демократско друштво, партиципација, 

интернет насиље, истраживање ставова 

 

Тема Садржај Исход Компетенција 

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. 

• својим речима и на 

примеру 

образложи везу 

права и 

одговорности; 

• наведе примере за 

групу права 

слобода да и 

заштита од; 

• аргументује значај 

инклузивног 

образовања, права и 

потребе 

за образовањем 

свих ученика; 

• штити своја права 

на начин 

који не угрожава 

друге и 

њихова права; 

• препозна 

ситуације кршења 

права детета у 

свакодневном 

животу, примерима 

✔ компетенција за 

целоживотно 

учење; 

✔ сарадња; 

✔ решавање 

проблема; 

✔ рад са подацима и 

информацијама; 

✔ дигитална 

компетенција; 

✔ комуникација; 

✔ одговоран однос 

према околини; 

✔  одговоран однос 

према здрављу. 
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из 

прошлости, 

литературe; 

• на правилан начин 

користи 

кључне појмове 

савременог 

демократског 

друштва: 

демократија, 

грађанин, власт, 

подела власти; 

• својим речима на 

примеру 

образложи улогу 

грађана у 

друштвеном 

систему и систему 

власти; 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Демократско друштво и 

партиципација грађана 

Демократско друштво – 

појам, карактеритике. 

Грађанин. 

Дете као грађанин. 

Процедуре којима се 

регулише 

живот у заједници: ко је 

овлашћен да доноси 

колективне одлуке и на 

 

• препозна стварну 

партиципацију 

ученика у 

одељењу и школи; 
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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. 

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. 

Утицај друштвених мрежа 

на мишљење и деловање 

појединца. 

Опасности у коришћењу 

интернета и мобилног 

телефона. 

Интернет насиље и веза са 

Конвенцијом о правима 

детета. 

Карактеристике и 

последице 

• наведе примере 

позитивног 

коришћења 

интернета и 

мобилног телефона; 

• образложи могући 

утицај 

друштвених мрежа 

на 

мишљење и 

деловање 

појединца; 

• разликује безбедно 

од 

небезбедног 

понашања на 

друштвеним 

мрежама; 

• примењује 7 
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интернет насиља. Седам 

златних 

правила за сигурно 

четовање и 

коришћење СМС порука. 

Реаговање у ситуацијама 

интернет насиља. 

Одговорности 

ученика и школе. 

златних правила 

за сигурно четовање 

и 

коришћење СМС 

порука; 

• препознаје 

ситуације интернет 

насиља и зна како 

да реагује и 

коме да се обрати за 

помоћ; 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

 

Планирање и извођење 

истраживања ставова и/или 

понашања ученика у 

школи 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. 

• учествује у избору 

теме, узорка 

и инструмента 

истраживања; 

• учествује у 

спровођењу 

истраживања, 

прикупљању и 

обради добијених 

података и 

извођењу 

закључака; 

• презентује 

спроведено 

истраживање и 

добијене 

резултате; 

• процењује ефекте 

спроведеног 

истраживања и 
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идентификује 

пропусте и грешке; 

• у дискусији 

показује вештину 

активног слушања, 

износи свој 

став заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

неугрожавајући 

начин; 

• учествује у 

доношењу правила 

рада групе и 

поштује их; 

• проналази, 

критички разматра 

и користи 

информације из 

различитих извора. 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, Цртање, вајање и сликање 6 

Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад 

развија стваралачко мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност 

ликовног изражавања. 

Међупредметне компетемције: компетенција за учење, естетичка компетенција, комуникација, решавање 

проблема, рад са подацима и информацијама, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према 

околини, сарадња, дигитална компетенција, предузимљивост и оријентација према предузетништву, 

одговорно учешће у демократском друштву. 

Кључни појмови садржаја: линија, облик, боја 

Недељни фонд часова: 1     Годишњи фонд часова: 36 
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Тема 

(обрада+ 

вежбање) 

Бр. 

часа 

Наставна јединица Тип часа Исходи 

ЦРТАЊЕ 

(6+6) 

    1.                       Својства линија  

                    (цртање по моделу) 

обрада Ученик/ученица у складу са 

индивидуалним способностима: 

– црта креирајући линије 

различитих вредности 

комбиновањем материјала, угла и 

притиска прибора/материјала; 

– црта према задатом моделу 

приказујући односе величина које 

опажа; 

– илуструје причу, бајку или 

песму одабраном цртачком 

техником; 

– обликује стварне и имагинарне 

текстуре и облике одабраном 

цртачком техником; 

– изрази цртежом машту, сећање, 

емоције, интересовања или утисак 

о уметничком делу; 

– обликује употребне предмете 

примењујући најмање једну хоби 

технику; 

– разликује цртачке технике, 

материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор 

и прибор по завршетку сваког 

рада; 

– учествује у активностима које 

доприносе добробити школе и 

локалне заједнице. 

2. Својства линија  

(цртање по моделу) 

обрада 

3. Својства линија  

(цртање по моделу) 

вежбање 

4. Својства линија  

(цртање по моделу) 

вежбање 

5. Врсте цртежа (илустрација) обрада 

6. Врсте цртежа (илустрација) обрада 

7. Врсте цртежа (илустрација) вежбање 

8. Врсте цртежа (илустрација) вежбање 

9. Цртачке технике  

(цртање на основу маште) 

обрада 

10. Цртачке технике  

(цртање на основу маште) 

обрада 

11. Цртачке технике  

(цртање на основу маште) 

вежбање 

12. Цртачке технике  

(цртање на основу маште) 

вежбање 

ВАЈАЊЕ 

(6+6) 

 

13. Својства облика (моделовање 

меким материјалима) 

обрада Ученик/ученица у складу са 

индивидуалним способностима: 

– обликује, према моделу, фигуре 

од меког материјала стилизујући 

сложени облик; 

– обликује, у самосталном и 

тимском раду, скулптуре или 

употребне предмете од материјала 

за рециклажу; 

– обликује стварне и имагинарне 

текстуре и облике одабраном 

вајарском техником; 

– изрази скулптуром машту, 

сећање, емоције, интересовања 

или утисак о уметничком делу; 

– обликује употребне предмете 

14. Својства облика (моделовање 

меким материјалима) 

обрада 

15. Својства облика (моделовање 

меким материјалима) 

вежбање 

16. Својства облика (моделовање 

меким материјалима) 

вежбање 

17. Стилизовање облика 

(обликовање комбинованим 

материјалима и материјалима за 

рециклажу) 

обрада 

18. Стилизовање облика 

(обликовање комбинованим 

материјалима и материјалима за 

вежбање 
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рециклажу) примењујући најмање једну хоби 

технику; 

– разликује вајарске технике, 

материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор 

и прибор по завршетку сваког 

рада; 

– учествује у активностима које 

доприносе добробити школе и 

локалне заједнице. 

19. Вајарске технике (моделовање 

меким материјалима) 

обрада 

20. Вајарске технике (моделовање 

меким материјалима) 

обрада 

21. Вајарске технике (моделовање 

меким материјалима) 

вежбање 

22. Вајарске технике (моделовање 

меким материјалима) 

вежбање 

23. Вајарске технике (обликовање 

комбинованим материјалима и 

материјалима за рециклажу) 

обрада 

24. Вајарске технике (обликовање 

комбинованим материјалима и 

материјалима за рециклажу) 

вежбање 

СЛИКАЊЕ 

(6+6) 

 

25. Примарне, секундарне и 

терцијарне боје 

(сликање на основу маште) 

обрада Ученик/ученица у складу са 

индивидуалним способностима: 

– наслика ликовни рад према 

задатом или одабраном моделу 

приказујући тонове које опажа; 

– обликује стварне и имагинарне 

текстуре и облике одабраном 

сликарском техником; 

– обликује стварне и имагинарне 

текстуре и облике одабраном 

сликарском техником; 

– изрази сликом машту, сећање, 

емоције, интересовања или утисак 

о уметничком делу; 

– обликује употребне предмете 

примењујући најмање једну хоби 

технику; 

– разликује сликарске технике, 

материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор 

и прибор по завршетку сваког 

рада; 

– учествује у активностима које 

доприносе добробити школе и 

локалне заједнице. 

26. Примарне, секундарне и 

терцијарне боје  

(сликање на основу маште) 

обрада 

27. Примарне, секундарне и 

терцијарне боје  

(сликање на основу маште) 

вежбање 

28. Примарне, секундарне и 

терцијарне боје (сликање на 

основу маште) 

вежбање 

29. Локални тон (сликање на основу 

посматрања) 

обрада 

30. Локални тон  

(сликање на основу посматрања) 

обрада 

31. Локални тон  

(сликање на основу посматрања) 

вежбање 

32. Локални тон  

(сликање на основу посматрања) 

вежбање 

33. Сликарске технике  

(сликање на основу утиска) 

обрада 
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34. Сликарске технике  

(сликање на основу утиска) 

обрада 

35. Сликарске технике  

(сликање на основу утиска) 

вежбање 

36. Сликарске технике  

(сликање на основу утиска) 

вежбање 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ - Музиком кроз живот 6 

 

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик 

развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, 

интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом 

здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би 

био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран однос према 

очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

 

Специфичне предметне компетенције:   

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања и идеја и за 

комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова ученик 

увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. 

Ученик истражује везу између музике и изражавања покретом. 

 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја 

програма 
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Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

– примењује динамичко 

нијансирање при извођењу 

музичких дела; 

– препознаје елементе 

динамике у свакодневном 

животу; 

– анализира врсте такта и 

ритам у уметничким 

делима; 

– препознаје боју тона у 

складу са садржајем 

композиције; 

– изводи композиције 

домаћих и страних аутора 

самостално и у групи, 

користећи глас, покрет и 

инструменте; 

– изводи двогласне и 

трогласне композиције 

домаћих и страних аутора; 

– искаже своја осећања у 

току извођења музике; 

– примењује принцип 

сарадње и међусобног 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

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. 
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 подстицања у заједничком 

музицирању; 

– учествује у 

манифестацијама; 

– користи различите 

технике телесних 

перкусија самостално и у 

групи; 

– примењује технике 

правилног дисања у 

свакодневном животу; 

– 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 

  

  

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТ 

  

Синхронизација различитих 

менталних и физичких 

капацитета. 

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. 
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 и туђе извођење; 

– истражи и објасни шта је 

музичка критика и која је 

њена улога; 

– 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 осeтљив је 

према различитостима; 

– самостално анализира 

музичка дела, користећи 

научене технике критичког 

мишљења; 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ 

МУЗИКУ 

  

Технике критичког мишљења. 

Дрво проблема. Дебата. Шест 

шешира. 

Мозгалица. Трибине. 

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. 
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СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ – Медијска писменост 6 

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне 

развој медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, 

деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи 

когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном 

окружењу. 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма 

ученик ће бити у 

стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– 

идентификује/процени 

комуникацијски процес 

у односу медији – 

публика (корисници); 

– разликује 

традиционалне и нове 

медије поредећи 

начине пласирања 

порука; 

– упореди основне 

особености различитих 

медија и изводи 

закључке о функцијама 

медија; 

– опише и анализира 

своје медијске навике; 

– разликује медијске 

садржаје од стварности, 

идентификујући их као 

конструкте стварности; 

– деконструише 

једноставније примере 

медијских порука; 

– одговорно креира 

једноставније медијске 

садржаје. 

– критички вреднује 

оглашавање у 

различитим медијским 

садржајима и 

препознаје профит као 

основни циљ; 

– наводи примере 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ 

МЕДИЈА И 

Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, 

радио, телевизија, филм) и нови 

медији (интернет). 

Улога и место медија у 

савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски 

дан). 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И 

КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ 

ПОРУКЕ 

Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција 

медијских порука. 

ОГЛАШАВАЊЕ 

Комерцијални медијски 

садржаји у различитим медијима 

(рекламе, скривене поруке 

намењене пласирању одређених 

идеја, садржаја и животних 

стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на 

осећања, вредности и понашање 

публике – куповину и потрошњу. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА 

МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И 

ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА 
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манипулације у 

медијским садржајима 

којима се подстичу 

куповина и потрошња, 

одређена осећања, 

вредности и ставови 

потрошача. 

– разликује функције и 

могућности мобилних 

дигиталних платформи; 

– идентификује 

недостатке и предности 

мобилног телефона као 

уређаја за 

комуницирање, 

информисање и забаву; 

– препознаје сврху и 

начин функционисања 

претраживача „на 

мрежи” и агрегатора 

садржаја; 

– вреднује и разврстава 

једноставније примере 

информација са 

интернета према 

изворима из којег 

потичу, делећи их на 

поуздане и непоуздане; 

– препознаје ризично 

понашање на 

друштвеним мрежама. 

ИНТЕРНЕТУ 

Комуникација у дигиталном 

окружењу. 

Поузданост и веродостојност 

информација на интернету. 

Претраживачи „на мрежи” и 

агрегатори садржаја. 

Вредновање и селекција 

доступних информација. 

Персонализована претрага на 

Гуглу. 

Анализа апликација на мобилном 

телефону. 

Зависност од мобилних телефона. 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ – Вежбањем до здравља 6. 

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик 

овлада знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од значаја за 

одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим 

животним навикама. 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

– Компетенција за 

целоживотно учење 

– Комуникација 

– Рад са подацима и 

– дефинише појам здравља, 

разликује физичко, ментално 

и социјално здравље и 

образлаже утицај вежбања на 

здравље; 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

Појам и врсте здравља, начини његовог 

праћења и чувања. 

Утицај вежбања на здравље, раст и 
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информацијама 

– Дигитална 

компетенција 

– Решавање проблема 

– Сарадња 

– Одговоран однос 

према здрављу 

– Одговоран однос 

према околини 

– Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

– упореди специфичности 

вежбања у спорту и ван 

спорта; 

– разликује правилно од 

неправилног вежбања и 

планира сопствене физичке 

активности у складу са 

потребама, могућностима и 

интересовањима; 

– има увид у сопствене 

разлоге вежбања и истрајава 

у вежбању; 

– препозна ситуације у 

којима не сме да вежба; 

– препозна утицај 

различитих вежбања на 

физички изглед и здравље; 

– повеже позитиван и 

негативан утицај вежбања на 

имунитет; 

– поштује еколошка правила 

у средини где вежба; 

– правилно поступа у 

пружању прве помоћи при 

повредама у вежбању; 

– критички вреднује идеале 

физичког изгледа који се 

намећу као и начине за 

њихово достизање; 

– користи поуздане изворе 

информација о утицају 

исхране и вежбања на 

здравље и физички изглед; 

– разликује добро од лошег 

држања тела и коригује 

сопствено држање тела; 

– препозна ризике гојазности 

и мршавости; 

– наведе принципе правилне 

исхране и примењује их у 

свом свакодневном животу; 

– критички се односи према 

рекламираним производима 

животних намирница; 

– аргументовано дискутује о 

развој. Људско тело и вежбање – кости, 

зглобови, мишићи. 

Специфичности вежбања у и ван спорта. 

Правилно и неправилно вежбање. 

Мотивација за вежбање и фактори који 

утичу на одустајање. 

Када не треба вежбати. 

Вежбање и имунитет. 

Значај вежбања на чистом ваздуху. 

Вежбање и очување животне средине. 

Повреде при вежбању и прва помоћ. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

Исхрана као извор енергије. 

Карактеристике основних животних 

намирница важних за вежбање. 

Гојазност и мршавост – ризици и 

компликације. 

Како и где се информишемо о здравом 

начину исхране. Производи који се 

рекламирају, а треба их избегавати. 

Различите врсте дијета и њихови 

позитивни и негативни ефекти. 

Правилна исхрана пре и после вежбања. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

Идеал физичког изгледа некад и сад. 

Правилно држање тела и физички 

изглед. 

Претерана употреба дигиталних 

технологија и последице на здравље и 

физички изглед. 

Утицај вежбања и здравих начина 

живота на физички изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

Остваривање права детета на раст, 

развој, здравље, игру и дружење кроз 

вежбање прилагођено могућностима и 

потребама. 

Доступност опреме и простора за 

вежбање. 

Родна (не)равноправност у вежбању и 
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физичким активностима и 

начину исхране и ризицима 

неодговарајућих дијета; 

– доведе у везу вежбање са 

правима детета; 

– аргументује значај 

вежбања после болести и 

неких повреда; 

– поштује потребе и 

могућности различитих 

учесника у вежбању и наведе 

примере равноправности и 

неравноправности у спорту; 

– преферира физичке 

активности на свежем 

ваздуху са другом децом у 

односу на седење код куће за 

компјутером. 

спорту. 

Вежбање после болести и повреда. 

Значај вежбања за особе са сметњама у 

развоју и инвалидитетом и спортови 

прилагођени њиховим могућностима. 

 

ПЛАН РАДА ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6.разреда 

Септембар 

1. Избор чланова председништва одељењске заједнице и упознавање ученика са 

епидемиолошким мерама за време боравка у школи 

2. Упознавањеа са Правилником о понашању ученика у школи 

3. Волео/ла бих да на часу одељењског старешине сазнам о... 

4. Како смо се прилагодили почетку школске године 

Октобар 

5. Слободна тема-по избору ученика 

6. Како се учи и проблеми у учењу – како да једни другима помогнемо 

7. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

8. Свест о сличностима и разликама у нашем изгледу и понашању 

Новембар 

9. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

10. Фактори који утичу на правилну исхрану 

11. Како решавамо конфликте у одељењу 

12. Моје потребе, твоје потребе (узајамне сличности и разлике) 

Децембар 

13. Очување животне средине 

14. Шта могу да учиним да природа око мене буде чистија 

15. Промене понашања у пубертету 

16. Шта сам планирао а шта постигао, осврт на постигнути успех 
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Јануар 

17. Слободна тема –по избору ученика 

18. Свети Сава – српски просветитељ 

Фебруар 

19. Како контролишемо бес 

20. Насиље као негативна појава 

21. Како проводимо слободно време 

22. Како побољшавамо међусобну сарадњу 

Март 

23. Мој однос са родитељима 

24. Слободна тема –по избору ученика 

25. Шта девојчице и дечаци мисле и замерају једни другима 

26. Како изгледа мој радни дан 

Април 

27. Слободна тема –по избору ученика 

28. Мој однос према телевизији 

29. Физичке разлике међу половима 

Мај 

30. Шта све волимо да читамо-разговор о књигама, часописима... 

31. Волим да рециклирам (скупљање пластике, папира...) 

32. Врсте здравствених установа од којих можемо потражити здравствену помоћ 

33. Заштита од пожара 

Јун 

34. Слободна тема –по избору ученика 

35. Како да корисно проведемо летњи распуст 

36. Наш успех на крају школске године 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 7. разред за школску 

2022/23.годину 
 

 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7. разред 

 

  

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л 

  

МЕСЕЦ   

ОБР

АД

А 

УТ

ВР

Ђ 

ИВ

АЊ

Е 

  

СВ

ЕГ

А 

 

I

X 

X X

I 

XII I II III I

V 

V V

I 

  

1. 

  

КЊИЖЕВН

ОСТ 

8 7 6 4 3 3 7 5 8 3 48 6 54 

  

2. 

  

ЈЕЗИК 6 6 5 4 8 5 6 6 4 2 26 26 52 

  

3. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

4 5 5 7 2 0 5 2 5 3 6 32 38 

  

УКУПНО 

  

18 18 16 15 13 8 18 13 17 8 80 64 144 
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Књижевност – 54 часова, Језик – 52 часа и Језичка култура – 38 часова. 

Укупан фонд часова је 144. 

Ц И Љ   У Ч Е Њ А  

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

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. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Примењује основна знања о српском језику и основна начела тумачења књижевних дела; 

поштује књижевнојезичку норму и користи језик као низ стваралачких могућности у 

усменој и писаној комуникацији – обликује логичан и структуриран говорени и писани 

текст; чита, тумачи, упоређује и вреднује књижевне и неуметничке текстове из 

националне и светске културне баштине прикладне узрасту ученика; уме да изабере дела 

за читање према свом литерарном укусу; чува, негује и воли српски језик.   

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE 

Разликује појмове књижевног и народног језика. Препознаје говор мржње као негативну 

појаву у друштву. Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, облицима речи 

и  реченицама. Разуме значење речи из уџбеника, лектире и свакодневне комуникације и 

уме правилно да их употреби у одговарајућем облику и контексту. Говори јасно и 

саговорника слуша пажљиво, уз уважавање. Саставља једноставан говорени или писани 

текст о доживљају књижевног дела, као и о темама из свакодневног живота и света маште. 

Користи оба писма, дајући предност ћирилици.  

 У говору и писању  примењује одређена граматичка правила у вези са гласовима, 

облицима и врстама речи и са реченицама српског језика.  Употребљава фонд речи у 

складу са основним нивоом образовања. 

Разликује дијалекте српског језика на основу њихових основних особина. Има шира знања 

о гласовима, врстама, подврстама и облицима речи и реченица српског језика и зна да 

примени та знања у говору и писању.  

 Уме укратко да опише свој доживљај књижевног дела и издвоји тражене информације у 

неуметничком тексту. Познаје ауторе књижевних дела предвиђених програмом. Прави 
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разлику између усмене и ауторске књижевности. Уочава основне елементе тематске, 

композиционе и стилске структуре епског, лирског и драмског књижевног дела из 

обавезне школске лектире.  

Познаје основне књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних 

дела. 

Исказује љубав и поштовање за књижевност и вредности националне културе и културе 

других народа.  

Кључни појмови: књижевност, језик, језичка култура. 

 

  

Р. 

БР

. 

  

  

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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Р. 

БР

. 

  

  

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 

  

1. 

  

КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

решавање проблема 

  

 

 

CJ.1.4.1. повезује наслове 

прочитаних књижевних 

дела (предвиђених 

програмима од V до VII 

разреда) са именима аутора 

тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове 

књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска 

књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне 

књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте 

стиха (римовани и 

неримовани; осмерац и 

десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје 

различите облике казивања 

у књижевноуметничком 

тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и 

монолог 

CJ.1.4.6. препознаје 

постојање стилских фигура 

у књижевноуметничком 

тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне 

елементе 

 

 

 

-  користи 

књижевне 

термине и 

појмове 

обрађиване у 

претходним 

разредима и 

повезује их са 

новим делима 

која чита; 

-  истиче 

универзалне 

вредности 

књижевног дела 

и повезује их са 

сопственим 

искуством и 

околностима у 

којима живи; 

-  чита са 

разумевањем 

различите врсте 

текстова и 

коментарише 

их, у складу са 

узрастом; 

-  разликује 

народну од 

ауторске 

књижевности и 

одлике 

књижевних 

родова и 

основних 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
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Р. 

БР

. 

  

  

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 

  

2. 

  

ЈЕЗИК 
Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, дигитална 

компетенција, 

решавање проблема 

  

CJ.1.3.1. зна особине и 

врсте гласова; дели реч 

на слогове у 

једноставнијим 

примерима; примењује 

књижевнојезичку норму 

у вези са гласовним 

променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику 

између књижевне и 

некњижевне 

акцентуације* 

CJ.1.3.3. одређује место 

реченичног акцента у 

једноставним примерима 

CJ.1.3.4. препознаје врсте 

речи; зна основне 

граматичке категорије 

променљивих речи; 

примењује 

књижевнојезичку норму у 

вези с облицима речи 

CJ.1.3.6. препознаје 

синтаксичке јединице (реч, 

синтагму, предикатску 

реченицу и комуникативну 

реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне 

врсте независних реченица 

(обавештајне, упитне, 

заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује 

реченичне и синтагматске 

-  разликује 

глаголске 

начине и 

неличне 

глаголске 

облике и 

употребљава их 

у складу са 

нормом; 

-  одређује врсте 

непроменљивих 

речи у 

типичним 

случајевима; 

-  уочава делове 

именичке 

синтагме; 

-  разликује 

граматички и 

логички 

субјекат; 

-  разликује 

сложени 

глаголски 

предикат од 

зависне 

реченице са 

везником да; 

-  препознаје врсте 

напоредних 

односа међу 

реченичним 

члановима и 

независним 

реченицама; 

-  идентификује 

врсте зависних 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
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Р. 

БР

. 

  

  

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

  

  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 

  

3. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

одговоран однос 

према околини, 

решавање проблема 

  

CJ.1.1.1. разуме текст 

(ћирилички и латинички) 

који чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује 

уметнички и неуметнички 

текст; уме да одреди сврху 

текста: експозиција 

(излагање), дескрипција 

(описивање), нарација 

(приповедање), 

аргументација, пропаганда 

* 

CJ.1.1.3. препознаје 

различите функционалне 

стилове на једноставним 

примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне 

делове текста и књиге 

(наслов, наднаслов, 

поднаслов, основни текст, 

поглавље, пасус, фуснота, 

садржај, предговор, 

поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би 

пронашао одређени део 

текста 

CJ.1.1.5. проналази и 

издваја основне 

информације из текста 

према датим 

критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту 

битно од небитног, главно 

од споредног 

- говори на 

задату тему 

поштујући 

књижевнојезич

ку норму; 

– разликује 

књижевноумет

нички од 

публицистичко

г 

функционалног 

стила; 

– саставља 

кохерентан 

писани текст у 

складу са 

задатом темом 

наративног и 

дескриптивног 

типа; 

– пише 

једноставнији 

аргументативни 

текст 

позивајући се 

на чињенице; 

– користи 

технички и 

сугестивни 

опис у 

изражавању; 

– препознаје 

цитат и 

фусноте и 

разуме њихову 

улогу; 

– проналази 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
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НАПОМЕНА: 

Наставник може прилагодити план потребама одељења. Уколико сматра да је за неки час 

предвиђено више часова обраде него што је потребно, може на тим часовима (или делу 

часа) радити језичку културу (у складу са програмом наставе и учења) или књижевно дело 

из изборног дела. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7. РАЗРЕД 

 
Циљ наставе и учења енглеског језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: комуникација и сарадња, дигитална компетенција, рад са 

подацима и информацијама, компетенција за учење, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

 

Кључни појмови: Used to, Past Simple and Past Continuous, Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous, Quantifiers, Question tags, Will and Be going to, The First 

Conditional, The Second Conditional, Modals, Present and Past Passive 

 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛА

СТ 

ИСХОДИ 

По завршеној 

теми/области ученици ће 

бити у стању да у усменој 

и писменој комуникацији: 

Број 

часова   

по 

теми 

Број 

часова 

за 

обраду  

Остали 

типови 

часова 

Међупредметне 

компетенције 

1. Уводни час-

план и 

програм 

Понављање 

градива   

Irregular 

Verbs 

 

Исходи из претходне 

године. 

1 

 

2 

1 

 

0 

 

 

 

 

4 

Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 
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компетенција. 

 

2. UNIT 1 - 

FADS AND 

FASHION 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање интересовања, 

допадања и недопадања;  

- размене информације које се 

односе на интересовања, 

допадање и недопадање;  

- разумеју једноставније 

текстове којима се изражавају 

интересовања и описују 

искуства и догађаји у 

прошлости;  

- размене појединачне 

информације и/или неколико 

информација које се односе на 

искуства и радње у прошлости; 

опишу радње у прошлости 

користећи неколико везаних 

исказа;  

- разумеју и опишу сличности и 

разлике у модним трендовима у 

земљама циљне културе и код 

нас. 

 

6 4 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 REVISION 

+ TEST 1 

(РЕВИЗИЈА 

И ТЕСТ 1) 

 

Исходи из претходне теме. 2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

3. UNIT 2 - 

SENSATION

S 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање допадања, 

недопадања и препорука;  

- размене информације које се 

односе на допадање, 

недопадање и препоруке;  

- разумеју и упуте позив на 

заједничку активност и реагују 

6 4 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  
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на њега уз одговарајуће 

образложење; 

рaзумеју једноставније текстове 

који описују искуство које је 

почело у прошлости и још увек 

траје; 

- опишу искуство које је почело 

у прошлости и још увек траје 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

појaва, радњи, стања и збивања;  

- опишу појаве, радње, стања и 

збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- поштују правила учтиве 

комуникације. 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 ПРВИ 

ПИСМЕН

И 

ЗАДАТАК 

Исходи из претходне  2 

теме. 

4 0 4 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

4. UNIT 3 - 

ADVENTUR

E 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на опис 

места; 

- опишу место користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства и догађаји из 

прошлости;  

- размене појединачне и/или 

неколико везаних информација 

у низу о догађајима из 

прошлости;  

- опишу у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости;  

- опишу познату личност из 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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циљне културе. 

 

 REVISION 

(РЕВИЗИЈА

) + TEST 3 

(ТЕСТ 3) + 

Усмено 

одговарање 

 

Исходи из претходне теме. 2 

3 

0 

0 

2 

3 

Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

5. 

UNIT 4 - 

MATERIAL 

WORLD 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање мишљења;  

- изразе мишљење, слагање и 

неслагање и дају кратко 

образложење;  

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на опис 

предмета;  

- упореде и опишу предмете 

користећи једноставнија 

језичка средства;  

- разумеју једноставније исказе 

који се односе на количне, 

димензије и цене; 

- размене информације у вези са 

количинама, димензијама и 

ценама; 

- разумеју и објасне сличности 

и разлике у потрошачким 

навикама људи у циљној 

култури и код нас.   

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 REVISION 

+ TEST 4 

(РЕВИЗИЈА 

И ТЕСТ 4) 

 

Исходи из претходне теме. 2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

6. UNIT 5 - 

YEARS 

- разумеју једноставнији текст 

који се односи на изражавање 

претпоставки, могућности, и 

6 4 2 Комуникација и 

сарадња, 
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AHEAD исказивање обећања, планова и 

намера у будућности; 

- размене једоставније исказе 

који се односе на изражавање 

претпоставки, могућности, 

обећања, планова и намера у 

будућности; 

-  саопште шта они или неко 

други планира, намерава, 

предвиђа; 

- уоче и опишу сличности и 

разлике у планирању обавеза и 

активности између тинејџера у 

циљној култури и код нас.  

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 REVISION 

+ TEST 5 

(РЕВИЗИЈА 

И ТЕСТ 5) 

 

Исходи из претходне теме. 2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

7. UNIT 6 - 

LEARN 
- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање мишљења;  

- изразе мишљење, слагање и 

неслагање и дају кратко 

образложење;  

- разумеју једноставнији текст 

који се односи на изражавање 

способности у прошлости, 

садашњости и будућности; 

- размене и сaопште 

информације које се односе 

способности у прошлости, 

садашњости и будућности 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставније исказе 

који се односе на правила, 

обавезе и савете и реагују на 

њих; 

- размене једноставније 

информације које се односе на 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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правила, обавезе и савете; 

- уоче и опишу сличности и 

разлике у школама и школским 

предметима у циљној култури и 

код нас. 

 REVISION 

+ TEST 6 

(РЕВИЗИЈА 

И ТЕСТ 6) 

 

Исходи из претходне теме. 2 0 2 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

8. UNIT 7 - BIG 

IDEAS 

 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање мишљења и 

предлога;  

- размене информације које се 

односе на изражавање 

мишљења и предлога; 

- саопште своје или туђе 

мишљење и предлоге користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставне текстове 

у којима се односе на 

исказивање могућности у 

садашњости и будућности; 

саопште могућности користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју и опишу сличности и 

разлике у еколошким навикама 

у циљној култури и код нас. 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 
ДРУГИ 

ПИСМЕН

И 

ЗАДАТАК 

Исходи из претходних 5  

тема. 

4 0 4 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

9. UNIT 8 - ON 

SCREEN 
- разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

изражавање мишљења и 

предлога;  

- разумеју и саопште своје или 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, рад 

са подацима и 
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туђе мишљење или предлог и 

реагују на њих; 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

радње у садaшњости, 

прошлости и будућности;  

- размене појединачне 

информације и/или неколико 

информација које се односе на 

радње у садaшњости, 

прошлости и будућности;  

- опишу радње у садашњости, 

прошлости и будућности 

користећи неколико везаних 

исказа;  

- разумеју и описују сличности 

и разлике у омиљеним 

књижевним и филмским 

жанровима између тинејџера у 

циљној култури и код нас . 

информацијама,  

компетенција за 

учење,  

одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

 

 REVISION 

(РЕВИЗИЈА

) + Усмено 

одговарање 

 

Исходи из претходне теме. 3 0 3 Компетенција за 

учење, 

комуникација и 

сарадња. 

 

                            Укупно 72 27 45  

 

 

НЕМАЧКИ ЗЕЗИК 7. 
 

Циљ наставе и учења немачког језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: компетенција за учење, комуникација, сарадња, рад са 

информацијама и подацима, решавање проблема. 

 

Специфичне предметне компетенције: разумевање говора, разумевање писаног текста, 

писано изражавања, усмено изражавања, медијација, лингвистичка и интеркултурна 

компетенција. 
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Кључни појмови: перфекат слабих и јаких глагола, императив, четвороцифрени бројеви 

као године и као бројке, мешовита деклинација придева, предлози са дативом и 

акузативом, локални и временски предлози, поређење придева -сва 3 степена, делови тела, 

DASS - реченице… 

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

МЕСЕЦ ОБР

АДА 

УТВРЂИ

ВАЊЕ 

ОСТА

ЛО IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

 

1. 

 

Модул 5: Mоји 

доживљаји 

 

9 

 

9 

 

8 

 

6 

 

4 

      

12 

 

14 

 

10 

 

2. 

 

Модул 6: Свет 

око мене 

      

8 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

10 

 

16 

 

10 

 

УКУПНО 

9 9 8 6 4 8 10 8 6 4 22 30 20 

 

 

Р. 

БР

. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋ

А УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. Модул 5: Meine 

Erlebnisse 

Компетенција за 

учење, 

комуникативна 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

сарадња 

1.1.1. 1.1.2. 

1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15.  

1.1.16.1.1.17. 

1.1.20.  1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 

1.1.24. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2. 2.11.1. 

2.1.3. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 

2.1.9. 2.1.10. 

2.1.11. 2.1.12. 

2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18.  2.1.19. 

2.1.20.  2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 

2.1.26. 2.1.28. 

2.1.29. 2.1.30. 

2.2.1. 2.2.2. 

‒ размени 

једноставније 

информације личне 

природе; 

‒ у неколико 

везаних исказа 

саопшти 

информације о себи 

и другима; 

‒ разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на опис 

особа, предмета, 

места, појава, 

радњи, стања и 

збивања; 

- опише и упореди 

жива бића, 

предмете, места, 

појаве, радње, 

стања и збивања 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

‒ разуме 

једноставније 
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2.2.3. 2.3.2. 

2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

3.1.6. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18.  3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 

3.1.23. 3.1.24. 

3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.3.2.   

предлоге, савете и 

позиве на 

заједничке 

активности 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, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

‒ разуме уобичајене 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

‒ упути уобичајене 

молбе и захтеве; 

‒ честита, захвали и 

извини се 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

‒ разуме и следи 

једноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 

‒ пружи 

једноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 

‒ разуме 
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једноставније 

текстове у којима 

се описују радње и 

ситуације у 

садашњости; 

‒ 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; 

‒ разуме 

једноставније 

текстове у којима 

се описују 

искуства, догађаји 

и способности у 

прошлости; 

‒ размени 

појединачне 

информације и/или 

неколико 

информација у низи 

о искуствима, 

догађајима и 

способностима у 

прошлости; 

‒ опише неколико 

краћих, везаних 

исказа искуства, 

догађај из 

прошлости; 

‒ разуме уобичајене 

изразе у вези са 

жељама, 

интересовањима, 

потребама, осетима 

и осећањима и 

реагује на њих; 

‒ изрази жеље, 

интересовања, 

осете и осећања 
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једноставнијим 

језичким 

средствима; 

‒ размени 

једноставније 

информације које 

се односе на 

дозволе, забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе 

код куће; 

‒ изрази допадање 

и недопадање уз 

једноставно 

образложење; 

‒ разуме 

једноставније 

исказе којима се 

тражи мишљење и 

реагује на њих; 

‒ изражава 

мишљење и даје 

кратко 

образложење. 

 

2. Модул 6: Meine Welt, 

deine Welt 

Компетенција за 

учење, 

комуникативна 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

сарадња 

1.1.1. 1.1.2. 

1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12.  1.1.14. 

1.1.15.  1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 

1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 

1.1.24. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2. 2.1.1. 

2.1.4. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.9. 

2.1.11. 2.1.12. 

2.1.16. 2.1.17. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.23. 

2.1.26. 2.1.27. 

2.1.28. 2.1.29. 

‒ размени 

једноставније 

информације личне 

природе; 

‒ разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на опис 

особа, предмета, 

места, појава, 

радњи, стања и 

збивања; 

‒ опише и упореди 

жива бића, 

предмете, места, 

појаве, радње, 

стања и збивања 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

‒ упути предлоге, 

савете и позиве на 

заједничке 

активности 
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2.1.30. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

3.1.6. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.15. 

3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 

3.1.21. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.2. 

3.2.2. 3.2.3. 

3.3.2.   

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе; 

‒ затражи и пружи 

додатне 

информације у вези 

са предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

‒ честита, захвали и 

извини се 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

‒ 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; 

‒ изрази жеље, 

интересовања, 

осете и осећања 

једноставнијим 

језичким 

средствима; 
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‒ разуме 

једноставнија 

питања која се 

односе на 

оријентацију/полож

ај предмета и бића 

у простору и правац 

кретања и одговори 

на њих; 

‒ затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/полож

ају предмета и бића 

у простору и 

правцу кретања; 

‒ опише правац 

кретања и 

просторне односе 

једноставним, 

везаним исказима; 

‒ изрази допадање 

и недопадање уз 

једноставно 

образложење; 

‒ разуме 

једноставније 

исказе којима се 

тражи мишљење и 

реагује на њих; 

‒ изражава 

мишљење и даје 

кратко 

образложење; 

‒ 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. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 7.  
 

Циљ учења: Циљ учења предмета Музичка култура је да код ученика, рaзвијајући 

интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске 

критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

Кључни појмови садржаја предмета: Барок, Ораторијум, Кантата, Свита, Кончерто гросо, 

Класицизам, Соната, Симфонија, Камерна музика. 

Специфичне предметне компетенције: Ученик користи језик музике за изражавање својих 

осећања и идеја и за комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова 

ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. 

Ученик истражује везу између музике и изражавања покретом. 

Општа предметна компетенција: На основу музичког искуства у основној школи ученик 

ужива у музици и отворен је за различите уметничке садржаје. Користи музичко знање и 

вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван 

начин остварује своје циљеве. Искуство и вештину у слушању и опажању приликом 

индивидуалног и групног музицирања примењује у комуникацији са другима. Музичка 

искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја 

и сарадње. Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, 

религије, уметности и сопствене културе и идентитета. Развија критички однос према 

музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 

Годишњи фонд часова 36 

Обрада 13 

Утврђивање 13 

Комбиновани 10 

 

Наставна тема Садржај Исходи Стандарди Број часова 

 

 

 

1. 

 

Човек и 

музика 

Барок. 

Рођење опере. 

Клаудио 

Монтеверди. 

Облици вокално-

У оквиру 

области/теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

-   повеже 

различите видове 

музичког 

изражавања са 

М.К. 1.1.2. 

М.К. 2.1.1. 

М.К. 2.1.2. 

М.К. 2.1.3. 

 

Обрада 7 

Утврђивање 0 

Комбиновани 

1 

Укупно 8  
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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, црквени 

жанрови, 

симфонијска, 

концертантна, 

камерна (посебно 

гудачки квартет), 

солистичка 

музика. Јозеф 

Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт 

и Лудвиг ван 

Бетовен. 

Развој српске 

црквене музике. 

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; 

-  објасни како је 

музика повезана са 

другим 

уметностима и 

областима ван 

уметности (музика 

и религија; 

технологија 

записивања, 

штампања нота;); 

-   разликује 

музичке форме 

барока и 

класицизма; 

-   идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

барока и 

класицизма; 

- идентификује 

елементе музике 

барока и 

класицизма као 

инспираицју у 

музици 

М.К. 3.1.1. 

М.К. 3.1.2. 

М.К. 3.1.3. 

М.К. 3.1.4. 
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савременог доба. 

2. 

Музички 

инструменти 

Жичани: 

трзалачки и 

гудачки. 

Градитељске 

школе. 

Појам 

симфонијског 

оркестра 

Српски народни 

музички 

инструменти. 

- препозна врсту 

жичаних 

инструмента по 

изгледу и звуку; 

- опише начин 

добијања тона код 

жичаних 

инструмената; 

- препозна везу 

између избора 

врсте инструмента 

и догађаја, 

односно прилике 

када се музика 

изводи; 

- изражава се 

покретима за 

време слушања 

музике; 

- вербализује свој 

доживљај музике; 

- идeнтификуje 

ефекте којима 

различити 

елементи музичке 

изражајности 

(мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) 

утичу нa тeлo и 

осећања; 

 

  

 

 

М.К. 1.1.1. 

М.К. 2.1.1. 

М.К. 2.2.1. 

М.К. 3.1.1. 

 

  

 

 

Обрада 3 

Утврђивање 0 

Комбиновани 

2 

Укупно 5 

3. 

Слушање 

музике 

Елементи 

музичке 

изражајности: 

тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање 

световне и 

духовне музике 

-   наведе изражајна 

средстава музичке 

уметности 

карактеристична 

за период барока и 

класицизма; 

-       уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

бароку и 

класицизму; 

М.К. 1.2.1. 

М.К. 1.2.2. 

М.К. 1.2.3. 

М.К. 1.2.4. 

М.К. 2.2.1. 

М.К. 3.2.1. 

 

Обрада 2 

Утврђивање 5 

Комбиновани 

6 

Укупно 13 



755 

 

барока и 

класицизма. 

Слушaњe 

вокалних, 

вoкaлнo-

иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, 

дoмaћих и 

стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне 

народне музике. 

-     препозна 

инструмент или 

групу према врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила; 

-   разликује 

музичке форме 

барока и 

класицизма; 

-      идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

барока и 

класицизма; 

- идентификује 

елементе музике 

барока и 

класицизма као 

инспирацију у 

музици 

савременог доба. 

 

 

  
   

4. 

Извођење 

музике 

Пeвaње пeсама пo 

слуху и из нотног 

текста 

(солмизацијом) 

самостално и у 

групи. 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом. 

Певање и 

свирaњe из 

нотног текстa 

нaрoдних и 

умeтничких 

композиција нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

-  изводи музичке 

примере 

користећи глас, 

покрет и 

инструменте, 

сaмoстaлнo и у 

групи; 

-   изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, 

писана или 

говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

-   учeствуje у 

шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

-   примењује 

М.К. 1.3.1. 

М.К. 1.3.2. 

М.К. 3.3.1. 

 

Обрада 1 

Утврђивање 4 

Комбиновани 

1 

Укупно 6 
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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) у 

стилу музике 

барока, 

класицизма. 

принцип сарадње 

и међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

-       понаша се у 

складу са 

правилима 

музичког бонтона 

у различитим 

музичким 

приликама; 

-   критички 

просуђује утицај 

музике на 

здравље. 

  

 

 

 

 

 

5. 

Музичко 

стваралаштво 

Крeирaњe 

пoкрeтa уз 

музику кojу 

учeници изводе. 

Крeирaњe 

ритмичке прaтњe. 

Реконструкција 

музичких 

догађаја у стилу 

барока и 

класицизма. 

-  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 

шкoлских 

прирeдби, догађаја 

и пројеката; 

- користи 

могућности ИКТ 

за самостално 

истраживање, 

извођење и 

 

М.К.1.4.1. 

М.К.1.4.2. 

М.К.1.4.3. 

М.К.1.4.4. 

М.К.3.4.1. 

М.К.3.4.2. 

М.К.3.4.3. 

 

 

Обрада 0 

Утврђивање 4 

Комбиновани 

0 

Укупно 4 
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стваралаштво. 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 7. РАЗРЕД 

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. 

Општа предметна компетенција: Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање 

и коришћење различитих уметничких медија и техника. Способан је и мотивисан да користи своје 

искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад и рад у групи. Ученик развија машту и 

апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које 

захтевају креативна решења. Уочава специфичности различитих уметничких дисциплина, али уочава и 

њихове заједничке принципе и сличности. Ученик познаје и разуме вредност сопствене културе и културе 

других народа повезујући знања из различитих области или предмета. Знања и искуства стечена кроз 

предмет Ликовна култура (истрајност, упорност, стрпљивост) примењује у друштвеном животу и у даљем 

стручном усавршавању и професионалном развоју. 

Специфичне предметне компетенције: Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке 

способности, индивидуалну креативност и естетску осетљивост. 

Основни ниво: 

Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним 

елементима која се користе у визуелним уметностима. Ученик познаје најважнија уметничка дела из 

културног наслеђа свог и других народа, развија свест о културним вредностима и схвата важност њиховог 

очувања. 

Средњи ниво: 

Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и 

осећања (посматрајући, анализирајући и сакупљајући потребне информације) за стваралачки рад. Ученик 

препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела свакодневног живота, нарочито као 

средства комуникације. 

Напредни ниво: 

Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и подстицајно их 

примењује у свом стваралачком раду. Способан је да изрази став о свом раду и радовима других 

уочавајући различита значења и идеје. Ученик праћењем културних догађаја постаје активна публика 

и/или учесник у јавном и културном животу заједнице и развија своје критичко мишљење. 

Међупредметне компетемције: компетенција за учење, естетичка компетенција, комуникација, решавање 

проблема, рад са подацима и информацијама, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према 

околини, сарадња, дигитална компетенција, предузимљивост и оријентација према предузетништву, 

одговорно учешће у демократском друштву. 

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

Недељни фонд часова: 1     Годишњи фонд часова: 36 
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Тема 

(обрада+вежбање) 

Бр. 

часа 

Наставна јединица Тип часа Исходи 

  

ПРОСТОР  

И 

КОМПОЗИЦИЈА 

(13+6) 

  

  

  

  

  

  

  

1. Простор и композиција обрада У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

– представи своје и радове других, 

кратко, аргументовано и 

афирмативно; 

– разговара о одабраним идејама, 

темама или мотивима у уметничким 

остварењима различитих култура и 

епоха. 

  

2. Распоред облика у простору 

и композицији  

ликовног дела 

обрада 

  

3. Равнотежа облика у 

ликовној композицији 

обрада  

4. Компоновање боја обрада  

5. Компоновање боја и облика 

у ликовној композицији 

вежбање 

6. Контрасти у ликовној 

композицији 

обрада 

7. Сродност ликовних 

вредности – хармонија 

обрада  

8. Контрасти и хармонија у 

ликовној композицији 

вежбање  

9. Ритам у ликовној  

композицији 

обрада  

10. Стилизација облика обрада 

11. Орнамент и арабеска обрада  

12. Орнамент и арабеска вежбање 

13. Ритам, стилизација, 

орнамент и арабеска 

вежбање 

14. Пропорције главе и тела 

човека 

обрада  

15. Компоновање величина у 

простору 

обрада 

16. Пропорције вежбање 

17. Линеарна перспектива обрада  

18. Ваздушна и колористичка 

перспектива 

обрада 

19. Перспектива вежбање  

КОМУНИКАЦИЈА 20. Приказ људске фигуре обрада  У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 
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(5+8) 21. Приказ људске фигуре вежбање - изражава, одабраним ликовним 

елементима, емоције, стање или 

имагинацију; 

– користи, сам или у сарадњи са 

другима, одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

– 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; 

– учествује у заједничком 

креативном раду који обједињује 

различите уметности и/или уметност 

и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, 

презентације о одабраним темама 

повезујући кључне текстуалне 

податке и визуелне информације; 

– представи своје и радове других, 

кратко, аргументовано и 

афирмативно. 

22. Мртва природа и пејзаж обрада 

23. Мртва природа и пејзаж вежбање 

24. Теме и мотиви у уметности вежбање 

25. Фотографија обрада 

26. Фотографија вежбање 

27. Фотографија вежбање 

28. Обједињавање покрета,  

игре и звука 

обрада  

29. Обједињавање покрета,  

игре и звука 

вежбање 

30. Анимација обрада 

31. Анимација вежбање 

32. Анимација вежбање 

УМЕТНОСТ  

ОКО НАС 

(2+2) 

33. Уметност и технологија обрада У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 

-користи традиционалне технике и 

одабрана савремена средства за 

ликовна истраживања; 

- изражава, одабраним ликовним 

елементима,емоције, стање или 

имагинацију; 

– користи, сам или у сарадњи са 

другима, одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

– разговара о одабраним идејама, 

темама или мотивима у уметничким 

остварењима различитих култура и 

епоха; 

– представи своје и радове других, 

кратко, аргументовано и 

афирмативно; 

– предлаже идеје за уметничку 

рециклажу, хуманитарне акције кроз 

ликовно стваралаштво или обилазак 

места и установа културе; 

– разматра своја интересовања и 

34. Уметничка занимања обрада 

  

35. Уметност око нас и 

уметнички пројекти и 

продукти 

вежбање 

36. Уметност око нас и 

уметнички пројекти и 

продукти 

вежбање 
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могућности у односу 

на занимања у визуелним 

уметностима. 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 7. 

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске 

свести, индивидуалног и националног идентитета, разумевање историјског простора и 

времена, догађаја, појава, процеса и улоге истакнутих личности, као и формирање ставова 

и унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у 

савременом друштву 

На крају основног образовања кроз наставу историје ученик је стекао основна историјска 

знања и вештине неопходне за даље учење, разумевање улоге историје, критичког 

сагледавања савременог света, његових историјских корена и актуелних дешавања. 

Оријентише се у историјском времену и простору, разуме историјске процесе и токове, 

користи и самостално проналази различите изворе података, критички разматра њихову 

поузданост и ваљаност и оспособљен је да резултате истраживања представи усмено, 

писано, графички и уз коришћење ИКТ-а. Има развијену свест о свом личном, као и о 

локалном, националном, европском и глобалном идентитету у духу толеранције и 

демократских вредности. Одговорно се односи према културно-историјском наслеђу и 

уважава грађанске обавезе. 

Специфичне предметне компетенције: разумевање историје и критички однос према 

прошлости и садашњости, разумевање историјe као основе за активно учествовање у 

друштву. 

Кључни појмови: индустријска револуција, друштвена револуција, национална 

револуција, општа историја, национална историја, Берлински конгрес, Велика источна 

криза, Анексиона криза, Балкански ратови, Сарајевски атентат, Блок централних сила, 

Антанта, Први светски рат, Версајска мировна конференција 

Тема 
Број 

часа 
Наставна јединица Тип часа 

 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

1. 

Уводни час. Одлике периода од 

Индустријске револуције до завршетка 

Првог светског рата 

обрада  

2. Историјски извори за проучавање периода 

од Индустријске револуције до завршетка 
обрада  
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Првог светског рата 

3. 
Основне одлике периода средњег века и 

раног новог века 
утврђивање  

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА (ДО 

СРЕДИНЕ 19. 

ВЕКА) 

4. Индустријска револуција обрада 

5. Индустријска револуција утврђивање 

6. Америчка револуција обрада 

7. Америчка револуција утврђивање 

8. 
Француска револуција – проглашење 

републике 
обрада  

9. 
Француска револуција – проглашење 

републике     
утврђивање 

10. Наполеонови ратови обрада 

11. Наполеонови ратови утврђивање  

12. Доба Свете алијансе обрада 

13. Доба Свете алијансе утврђивање  

14. Источно питање и балкански народи обрада 

15. Источно питање и балкански народи  утврђивање 

16. Први српски устанак 1804–1813.  обрада  

17. Први српски устанак 1804–1813.  утврђивање  

18. Први српски устанак – уређење државе обрада  

19. Први српски устанак – уређење државе  утврђивање 

20. Први српски устанак  систематизација 

21. Други српски устанак и стицање 

аутономије 

обрада 

22. Други српски устанак и стицање 

аутономије 

утврђивање 

23. Српска револуција систематизација  
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24. Владавина уставобранитеља обрада 

25. Владавина уставобранитеља утврђивање  

26. Црна Гора у доба владичанства обрада  

27. Срби под хабзбуршком и османском 

влашћу у првој половини 19. века 

обрада  

28. Црна Гора и Срби под хабзбуршком и 

османском влашћу у првој половини 19. 

века 

утврђивање 

29. Европа, свет и српски народ у првој 

половини 19. века 

систематизација   

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

И НАРОД У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. 

ВЕКА 

30. Револуције 1848/49. године обрада  

31. Српски народ у Револуцији 1848/49. обрада  

32. Револуције 1848/49. године утврђивање 

33. Уједињење Италије и уједињење Немачке  обрада  

34. Уједињење Италије и уједињење Немачке утврђивање  

35. Прилике у Европи и свету у другој 

половини 19. века 

обрада  

36. Грађански рат у САД обрада  

37. Прилике у Европи и свету у другој 

половини 19. века 

утврђивање 

38. Промене у друштву и култури у другој 

половини 19. века 

обрада 

39. Промене у друштву и култури у другој 

половини 19. века 

утврђивање 

40. Европа и свет у другој половини 19. века систематизација 

41. Друга владавина Милоша и Михаила 

Обреновића 

обрада  

42. Друга владавина Милоша и Михаила 

Обреновића 

систематизација  
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43. Остварење српске независности обрада  

44. Остварење српске независности утврђивање  

45. Владавина краља Милана Обреновића обрада  

46. Владавина краља Милана Обреновића утврђивање  

47. Владавина краља Александра Обреновића обрада  

48. Владавина краља Александра Обреновића  утврђивање 

49. Промене у српском друштву у другој 

половини 19. века 

обрада  

50. Србија у другој половини 19. века  систематизација  

51. Кнежевина Црна Гора у другој половини 

19. и почетком 20. века 

обрада 

52. Срби под хабзбуршком и османском 

влашћу у другој половини 19. и почетком 

20. века 

обрада  

53. Црна Гора и Срби под хабзбуршком и 

османском влашћу у другој половини 19. 

и почетком 20. века 

утврђивање 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ И 

НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 20. 

ВЕКА 

54. Међународни односи и кризе на почетку 

20. века – блоковска подела 

обрада 

55. Међународни односи и кризе на почетку 

20. века – блоковска подела 

утврђивање  

56. Владавина краља Петра I Карађорђевића обрада 

57. „Златно доба“ српске културе 1903–1914.  обрада 

58. Владавина краља Петра I Карађорђевића утврђивање 

59. Балкански ратови обрада  

60. Балкански ратови утврђивање  

61. Први светски рат – ток рата обрада  

62. Први светски рат – ток рата утврђивање 

63. Завршетак Првог светског рата обрада 



764 

 

64. Завршетак Првог светског рата утврђивање 

65. Србија и Црна Гора у Великом рату – 

1914. 

обрада 

66. Србија и Црна Гора у Великом рату – 

1914.   

утврђивање 

67. Војни слом и повлачење преко Албаније  обрада 

68. Војни слом и повлачење преко Албаније утврђивање 

69. Солунски фронт и ослобођење земље обрада  

70. Солунски фронт и ослобођење земље утврђивање 

71. Србија и Црна Гора у Великом рату систематизација  

72. Први светски рат систематизација  

 

ГЕОГРАФИЈА 7. разред 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

Циљ наставе географије у 7. разреду: 

- Усвајање знања о битним природногеографским и друштвеногеографским 

одликама континената, њихових регија и појединих држава 

- Упознавање и разумевање географских објеката, појава, процеса и законитости у 

геопростору, њихових узрочно-последичних веза и односа 

- Развијање географске писмености и географског начина мишљења, свести и 

одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини 

- Развијање толерантног става према различитим народима, њиховим културама и 

начину живота 

- Развијање логичког мишљења и закључивања 

- Практична примена усвојених знања и вештина 

 

Тема 
Број 

часа 
Наставна јединица Тип часа 

РЕГИЈА И 1.  Регија и регионална географија обрада 
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РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 
2.  

Регија и регионална географија 
утврђивање 

 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

3.  Јужна Европа обрада 

4.  
Државе јужне Европе настале распадом 

СФРЈ 
обрада 

5.  
Јужна Европа и државе настале 

распадом СФРЈ 
утврђивање 

6.  Република Грчка и Република Италија обрада 

7.  Краљевина Шпанија обрада 

8.  
Република Грчка; Република Италија; 

Краљевина Шпанија 
утврђивање 

9.  Средња Европа обрада 

10.  Савезна Република Немачка обрада 

11.  
Средња Европа и Савезна Република 

Немачка 
утврђивање 

12.  Западна Европа обрада 

13.  

Република Француска и Уједињено 

Краљевство Велике Британије и 

Северне Ирске 

обрада 

14.  

Западна Европа; Република Француска 

и УК Велике Британије и Северне 

Ирске 

утврђивање 

15.  Северна Европа обрада 

16.  Краљевина Норвешка обрада 

17.  
Северна Европа и Краљевина 

Норвешка 
утврђивање 

18.  Источна Европа обрада 

19.  Руска Федерација обрада 

20.  Источна Европа и Руска Федерација утврђивање 
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21.  
Европска унија − пример 

интеграционих процеса 
обрада 

22.  Европа систематизација 

АЗИЈА 

23.  
Азија − географски положај, границе и 

величина 
обрада 

24.  
Природне одлике Азије − разуђеност 

обала, рељеф и клима 
обрада 

25.  
Природне одлике Азије − воде, биљни 

и животињски свет 
обрада 

26.  Природне одлике Азије утврђивање 

27.  Становништво и насеља Азије обрада 

28.  
Природно богатство и привредне 

одлике Азије 
обрада 

29.  Политичка подела Азије обрада 

30.  
Друштвене одлике, регионална и 

политичка подела Азије 
утврђивање 

31.  Југозападна Азија обрада 

32.  Јужна Азија обрада 

33.  Југозападна Азија и Јужна Азија утврђивање 

34.  Југоисточна Азија обрада 

35.  Источна Азија обрада 

36.  Југоисточна и Источна Азија утврђивање 

37.  Централна Азија обрада 

38.  Азија систематизација 

 

АФРИКА 

39.  
Африка − величина, назив, географски 

положај, границе и разуђеност обала 
обрада 

40.  
Природне одлике Африке − рељеф и 

клима 
обрада 
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41.  
Природне одлике Африке − воде, 

биљни и животињски свет 
обрада 

42.  Природне одлике Африке утврђивање 

43.  Становништво и насеља Африке обрада 

44.  
Привреда, регионална и политичка 

подела Африке 
обрада 

45.  
Друштвене одлике, регионална и 

политичка подела Африке 
утврђивање 

46.  
Сахарска Африка и афрички 

Медитеран 
обрада 

47.  
Сахарска Африка и афрички 

Медитеран 
утврђивање 

48.  
Подсахарска Африка - Источна и 

Западна Африка 
обрада 

49.  
Подсахарска Африка - Централна и 

Јужна Африка 
обрада 

50.  
Подсахарска Африка − природне и 

друштвене одлике 
утврђивање 

51.  Африка систематизација 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

52.  

Северна Америка − географски 

положај, границе, подела и величина 

Америке 

обрада 

53.  

Природне одлике Англоамерике − 

рељеф, клима, воде, биљни и 

животињски свет 

обрада 

54.  Природне одлике Северне Америке утврђивање 

55.  
Друштвене одлике Англоамерике − 

становништво и насеља 
обрада 

56.  

Друштвене одлике Англоамерике − 

природно богатство и привреда, 

политичка подела 

обрада 
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57.  Друштвене одлике Англоамерике утврђивање 

58.  Географске одлике Средње Америке обрада 

59.  Географске одлике Средње Америке утврђивање 

 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА  

60.  
Јужна Америка − географски положај 

и природне одлике 
обрада 

61.  Природне одлике Јужне Америке утврђивање 

62.  
Становништво и насеља Јужне 

Америке 
обрада 

63.  
Привреда и политичка подела Јужне 

Америке 
обрада 

64.  Друштвене одлике Јужне Америке утврђивање 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

65.  
Аустралија − назив, географски 

положај, границе и величина 
обрада 

66.  
Природне одлике Аустралије − рељеф, 

клима, воде, биљни и животињски свет 
обрада 

67.  Природне одлике Аустралије утврђивање 

68.  
Друштвене одлике Аустралије; 

Географске одлике Океаније 
обрада 

69.  Аустралија и Океанија систематизација 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

70.  Арктик обрада 

71.  Антарктик обрада 

72.  Арктик и Антарктик систематизација 

Кључне речи: регионална географија, регије, регионализација, државе, Европа, Азија, 

Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Арктик и Антарктик 

Годишњи план са исходима и компетенцијама 

Тема Исходи Међупредметне 

компетенције 

Специфичне 

предметне 

компетенције 
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Регионална 

географија 

Ученик ће бити у стању 

да: 

-повеже постојећа 

знања о природи и 

друштву са 

географијом као науком 

-објасни појмове 

регионална географија, 

регија и 

регионализација 

-компетенција за 

целоживотно учење 

-сарадња 

-решавање 

проблема 

-рад са подацима и 

информацијама 

-комуникација 

-одговоран однос 

према околини 

-предузетништво 

-естетичка 

компетенција 

-дигитална 

компетенција 

-коришћење 

географске карте и 

глобуса 

-провера 

картографске 

писмености 

усменим путем 

-представљање 

географских подака 

на Немој карти 

методом боје, 

линија, знакова… 

-употреба 

различитих 

географских извора 

и статистичких 

података 

Географске регије 

Европе 

Ученик ће бити у стању 

да: 

-дефинише границе 

континената и показује 

на карти океане и мора 

којима је проучавани 

континент окружен 

-лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, 

пролазе и ртове за 

проучавани континент 

-пронађе веће реке и 

језера на карти 

-проналази на карти 

регије и државе и 

именује их 

-клисификује облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведену регију 

-објашњава постанак 

пустиња на 

проучаваном 

континенту 

-анализира утицај 

географске ширине, 

рељефа, морских 

струја, вегетације и 

човека на климу 

-проналази податке о 

Азија 

Африка 

Северна Америка 

Јужна Америка 

Аустралија и 

Океанија 

Поларне области 
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бројном стању 

становништва по 

континентима, регијама 

и одабраним државама 

-прикаже групе народа 

које насељавају 

одређену регију 

-издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету 

-опише узроке и 

последице урбанизације 

на различитим 

континентима, регијама 

или државама 

-доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија или 

држава 

-објасни формирање 

политичке карте света 

-препознаје негативне 

утицаје човека на 

животну средину  

-описује улогу 

међународних 

организација у свету. 

  

Додатна настава из географије за ученике 7. разреда изводи се једном недељно у току целе 

школске године.  Заснована је на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина. На часовима додатне наставе се непосредним радом наставника  

подстиче стваралачки рад  и  способност за самостално коришћење различитих извора 

сазнања. Ученици се самостално опредељују за додатни рад и уједно се припремају за 

различите облике рада ван школе ( такмичења, смотре, конкурси).  

 

ФИЗИКА 7. 
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Назив предмета ФИЗИКА 

Циљ Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и 

научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у 

оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне 

законе и њихову примену у свакодневном животу, развију 

мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих 

образовних стандарда. 

Разред седми 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа   

  

ИСХОДИ 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– 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 

убрзањем; 

– 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; 

– демонстрира 

појаве: инерције 

тела, убрзаног 

кретања, кретање 

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 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 
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тела под дејством 

сталне силе, силе 

трења и сила 

акције и реакције 

на примерима из 

окружења; 

– самостално 

изведе 

експеримент из 

области 

кинематике и 

динамике, 

прикупи податке 

мерењем, одреди 

тражену физичку 

величину и 

објасни резултате 

експеримента; 

– покаже врсте и 

услове равнотеже 

чврстих тела на 

примеру из 

окружења; 

– 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; 

– повеже појмове 

механички рад, 

куглице низ жљеб. 

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу 

покретног телa (колица) или помоћу Атвудове 

машине. 
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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 

окружења; 

– решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

(кинематика и 

динамика 

кретања тела, 

трење, равнотежа 

полуге, сила 

потиска, закони 

одржања...); 

– разликује 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ ТРЕЊА 

Убрзање при кретању тела под дејством силе 

теже. Галилејев оглед. 

Слободно падање тела, бестежинско стање. 

Хитац 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. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање убрзања тела које слободно 

пада. 

2. Одређивање коефицијента трења 

клизања помоћу мензуре. 
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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. 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА Деловање две силе на тело, појам резултујуће 

силе кроз различите примере слагања сила. 

Разлагање сила. 

Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент 

силе. 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 

без коре у води, пливање коцке леда на 

води…). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање густине чврстог тела применом 

Архимедовог закона. 
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МЕХАНИЧКИ 

РАД И ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

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 на савладавање 

силе трења при клизању тела по различитим 

подлогама, уз 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) 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe 

тело креће по различитим подлогама. 

2. Провера закона одржања механичке 

енергије помоћу колица. 
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ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ Честични састав супстанције: молекули и 

њихово хаотично кретање. 

Топлотно ширење тела. Појам и мерење 

температуре. 

Унутрашња енергија и 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...). 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење температуре мешавине топле и 

хладне воде после успостављања топлотне 

равнотеже. 

Кључни појмови садржаја: кретање, сила, убрзање, Њутнови закони, сила теже, трење, 

равнотежа тела, механички рад, енергија, снага, топлотне појве, температура. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма физике били су 

усвојени Стандарди образовних постигнућа ученика у основној школи. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и ставова које ученик стиче у 

процесу остваривања наставе у пет области предмета: Сила и кретање, Кретање тела под 

дејством силе теже, Силе трења, Равнотежа тела, Механички рад и енергија, Снага, 

Топлотне појаве. 
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Обнављање дела градива из шестог разреда, које се односи на равномерно праволинијско 

кретање, силу као узрок промене стања тела и инертност тела, треба да послужи као увод 

и обезбеди континуитет. 

Ученици седмог разреда треба да наставе са учењем основних појмова и закона физике на 

основу којих ће разумети појаве у природи и значај физике у образовању и свакодневном 

животу. Они треба да стекну основу за праћење програма физике у следећим разредима. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког 

закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на 

очекиване исходе. 

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу, у 

складу са образовним стандардима и исходима, могу да усвоје сви ученици седмог 

разреда. 

 I.  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета, 

исхода и образовних стандарда, самостално планира број и редослед часова обраде и 

осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Редослед проучавања 

појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може у одређеној мери (водећи 

рачуна да се не наруши логичан след учења физике) прерасподелити садржаје према својој 

процени. 

Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и 

резултатима иницијалног теста, степену опремљености кабинета за физику, степену 

опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним 

материјалима које ће користити. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи глобални 

план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по 

областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво конкретне 

наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 

писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за 

дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе потребно више 

времена и више различитих активности. 

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини 

(индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији итд.), ученицима седмог разреда 

најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и 

формулисању основних закона физике. Зато програм предвиђа да се при проучавању 

макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 
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Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ 

развијање радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ у природним 

наукама. Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их 

понове код куће, користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота. 

Одређени садржаји и тематске целине се могу реализовати и преко пројектне наставе. 

II.       ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програмски садржаји седмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава 

основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину 

наведено је више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је 

користити и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – 

ситуација; 

3. лабораторијским вежбама; 

4. домаћим задацима; 

5. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa 

теме (пројекти, допунска настава, додатни рад...); 

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици 

активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од 

наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и 

методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

Методска упутства за предавања 

Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити 

ток  осматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу 

сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи 
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прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише законе. 

Када се прође кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, 

дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање 

закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању већине квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво 

треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко 

формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: 

физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи 

уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају и речима 

исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке 

форме зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко 

тумачење добијеног резултата. У циљу развијања природно-научне писмености наставник 

треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI 

(међународни систем јединица). 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи 

начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин 

за лабoраторијску вежбу. Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, 

тако да на једној вежби (радном месту) може да ради три до четири ученика. Час 

експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања података 

добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на 

дату вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се 

величина одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује 

на њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 

– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их 

надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. При уношењу резултата мерења у ђачку 

свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а не и за 
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величине које се посредно одређују. Процену грешке посредно одређене величине 

наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 

При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености 

задатака, али и о њиховој мотивационој функцији. С обзиром на то да кроз израду домаћег 

задатка ученици проверавају степен разумевања усвојеног садржаја, коректност урађеног 

задатог домаћег задатка треба да буде проверена на наредном часу. 

Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, 

презентацију и дискусију. Пројекат изводе ученици по групама уз асистенцију наставника. 

Овакав начин рада подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру 

прикупљања података, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема 

презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

– Улога физике у заштити човекове околине. 

– Енергетска ефикасност. 

– Климатске промене. 

– Својства воде – физичка, хемијска, значај воде за живи свет. 

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових 

усвојених знања, стечених путем организовања различитих облика наставе. Такође је у 

обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање 

ученика само на основу резултата које је он постигао при реализацији само једног облика 

наставе није добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи само формално знање 

већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје 

мисли јасно формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким 

могућностима ученика седмог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из 

целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава 

повезаност разних области физике. 

III.     ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и 

напредовање током процеса учења. Да би вредновање било објективно, потребно је да 

буде усклађено са принципима оцењивања (Правилник о оцењивању у основној школи из 

2013. године). 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 

проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: 

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, 

лабораторијских вежби, и пројеката... 

У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 

вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, 

тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. 

Наставник физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким 

физичким појавама и да то адекватно вреднује. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је 

инструмент провере предзнања ученика. На крају школске године, такође, треба спровести 

часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и степен 

остварености образовних исхода. 

 Оријентациони број часова 

 

Ред. 

број 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

МЕСЕЦ УКУПНО 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1 Сила и 

кретање 

8 9 8               25 

2 Кретање тела 

под дејством 

силе теже. 

Силе трења 

      8 2           10 
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3 Равнотежа 

тела 
        4 4 5       13 

4 Механички 

рад и 

енергија. 

Снага 

            3 7 4   14 

5 Топлотне 

појаве 
                4 6 10 

УКУПНО 
8 9 8 8 6 4 8 7 8 6 72 

 

Годишњи план са стандардима и компетенцијама 

Редн

и 

број 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

  

СТАНДАРДИ 

1. 
Сила и кретање 

Компетенција за учење, 

комуникација, рад са подацима и 

информацијама, решавање 

проблема, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву, 

сарадња, дигитална компетенција. 

ФИ.1.1.1. ФИ.1.2.3. 

ФИ.2.1.1. ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.4. ФИ.3.1.2. 

ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2.  

ФИ.2.2.1.   ФИ.2.2.2. 

ФИ.3.2.1. ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4.  ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3. 

ФИ.1.7.1.  ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2.  
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ФИ.2.7.3. ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

2. 
Кретање тела под 

дејством силе 

теже. Силе трења 

Компетенција за учење, 

комуникација, рад са подацима и 

информацијама, решавање 

проблема, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву, 

сарадња, дигитална компетенција. 

ФИ.1.1.1. ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.4. ФИ.3.1.2. 

ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2. 

ФИ.3.2.1. ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3. 

ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

3. 
Равнотежа тела 

Компетенција за учење, 

комуникација, рад са подацима и 

информацијама, решавање 

проблема, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву, 

сарадња, дигитална компетенција. 

ФИ.2.1.1. ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.3. ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.4. ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2.  ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6. 

ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. 

ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3. 

ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. ФИ.2.7.1.  

ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2. 
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4. 
Механички рад и 

енергија. Снага 
Компетенција за учење, 

комуникација, рад са подацима и 

информацијама, решавање 

проблема, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву, 

сарадња, дигитална компетенција. 

ФИ.1.1.1. ФИ.2.1.2. 

ФИ.1.5.2. ФИ.2.5.1. 

ФИ.2.5.3. ФИ.3.5.1.  

ФИ.1.4.4. ФИ.1.4.5. 

ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. ФИ.2.4.4. 

ФИ.3.4.1. ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2.  ФИ.2.6.3. 

ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2.   

ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

5. 
Топлотне појаве 

Компетенција за учење, 

комуникација, рад са подацима и 

информацијама, решавање 

проблема, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву, 

сарадња, дигитална компетенција. 

ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3.  ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.5.4. ФИ.2.5.5. 

ФИ.3.5.2. ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3. 

ФИ.1.7.1.  ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2.  

ФИ.2.7.3. ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

  

МАТЕМАТИКА 7. 

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. 

Наставна тема Исходи Међупредметне Садржаји 
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компетенције 

Реални бројеви 

(8 + 13) 

 

– 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; 

– нацрта график функције  

y = kx, kÎR\{0}; 

– примени продужену 

пропорцију у реалним 

ситуацијама; 

 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 

Квадрат рационалног 

броја. 

Решавање једначине x² 

= a, 

a ³ 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, 

k ∈ R\{0}. 

Продужена пропорција. 

Питагорина теорема 

(6 + 13) 

– примени Питагорину 

теорему у рачунским и 

конструктивним задацима; 

 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

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. 
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Сарадња 

 

Цели алгебарски изрази 

(19 + 29) 

– 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; 

 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

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 

полинома). Квадрат 

бинома и разлика 

квадрата. 

Растављање полинома 

на чиниоце 

коришћењем 

дистрибутивног закона, 

формуле за квадрат 

бинома и разлику 

квадрата. Примене. 

Многоугао 

(9 + 12) 

– 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 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

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. 
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тврђења и у 

конструктивним задацима; 

Сарадња 

 

Сложеније примене 

ставова подударности. 

Круг 

(7 + 11) 

– примени својства 

централног и периферијског 

угла у кругу; 

– израчуна обим и 

површину круга и његових 

делова; 

– преслика дати 

геометријски објекат 

ротацијом; 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 

Централни и 

периферијски угао у 

кругу. 

Обим круга, број π. 

Дужина кружног лука. 

Површина круга, 

кружног исечка и 

кружног прстена. 

Ротација. 

Обрада података 

(2 + 3) 

– одређује средњу вредност, 

медијану и мод. 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 

Средња вредност, 

медијана и мод. 

 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са 

исправкама укупно 8 часова). За обнављање градива, иницијални тест и аналзу резултата 

иницијланог теста планирана су 4 часа. Годишњи фонд часова је 144 (четири часа 

недељно). 

Кључни појмови садржаја: 
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Реални број, степен, квадратни корен, Питагорина теорема, полином, многоугао, 

ортоцентар и тежиште, круг, број пи, ротација и средња вредност. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне 

математичке концепте (нумеричке, алгебарске, геометријске, статистичке), овладао је 

основним математичким процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, 

применом, моделовањем) и вештинама (рачунањем, алгебарским поступцима, мерењем, 

просторном визуелизацијом, радом са подацима, проценом, коришћењем калкулатора и 

информационо-комуникационим технологијама) потребним за даље школовање и живот. 

Оспособљен је да анализира и тумачи природне и друштвене појаве, решава проблеме и 

доноси одлуке у свакодневном контексту. Комуницира користећи математички језик, 

користи информационо-комуникационе технологије и друга средства. 

Основни ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у једноставним ситуацијама када је захтев јасно 

формулисан и сви релевантни подаци непосредно дати. Користећи основне елементе 

математичког језика, једноставне математичке поступке и информационокомуникационе 

технологије саопштава решење проблема или донету одлуку. 

Средњи ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, селектује 

податке и примењује одговарајуће математичке поступке. Образлаже решење проблема 

или донету одлуку. Тумачи природне и друштвене појаве користећи математичке 

концепте, процесе и вештине. 

Напредни ниво 

Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама при 

чему бира и вреднује пут и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене 

појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује своје ставове и 

дискутује користећи математички језик. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције су: математичко знање и резоновање, примена 

математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација. 

Основни ниво 

Примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. 

Примењује основна математичка знања на решавање једноставних ситуација из 

свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на 
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једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе 

писане и усмене математичке комуникације. 

Средњи ниво 

Примењује математичке концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира 

оптималне начине решавања проблема користећи нумеричке, алгебарске и геометријске 

методе. Анализира податке користећи основне статистичке методе. Уме да користи 

одговарајуће средство ИКТ-а за организацију и обраду података. Разуме захтеве 

сложенијих математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима 

и симболима саопштава своје ставове. 

Напредни ниво 

Бира математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује 

различите начине решавања проблема. Уме да примени математичка знања у анализи 

сложених природних и друштвених појава. Приликом решавања проблема уме да одабере 

средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални 

математички језик. Уме да критички дискутује о добијеним резултатима и анализира их. 

БИОЛОГИЈА 7. 

Циљ учења Биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном 

средином развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Кључни појмови садржаја: ћелијски метаболизам, хомеостаза, здрави стилови живота, 

адолесценција, “календра живота”, теорија еволуције, циклуси кружења супстанци, 

капацитет средине, глобалне промене, инвазивне врсте. 

 

Исходи - на крају седмог  разреда ученик ће бити у стању да: 

-прикупи и анализира податке о животним циклусима почевши од оплођења; 

– 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; 
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– одреди положај организма на дрвету живота на основу прикупљених 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; 

– разврста организме према задатим критеријумима применом дихотомих кључева; 

– повеже принципе систематике са филогенијом и еволуцијом на основу данашњих и 

изумрлих врста – фосила; 

– идентификује основне односе у биоценози на задатим примерима; 

– илуструје примерима однос између еколошких фактора и ефеката природне селекције; 

– упореди прикупљене податке о изабраној врсти и њеној бројности на различитим 

стаништима; 

– повеже утицај абиотичких чинилаца у одређеној животној области – биому са животним 

формама које га насељавају; 

– анализира разлику између сличности и сродности организама на примерима 

конвергенције и дивергенције; 

– идентификује трофички ниво организма у мрежи исхране; 

– предложи акције заштите биодиверзитета и учествује у њима; 

– анализира задати јеловник са аспекта уравнотежене и разноврсне исхране; 

– идентификује поремећаје исхране на основу типичних симптома (гојазност, анорексија, 

булимија); 

– планира време за рад, одмор и рекреацију; 

– доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем психоактивних супстанци; 

– аргументује предности вакцинације; 

– примени поступке збрињавања лакших облика крварења; 

– расправља о различитости међу људима са аспекта генетичке варијабилности, 

толеранције и прихватања различитости 

                                           Предвиђен број часова по наставним темама 
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Наставна тема Обрада 

(број 

часова) 

Утврђивање 

(број 

часова) 

Вежбе 

(број 

часове) 

Систематизација 

(број часова) 

Укупан 

број 

часова 

Порекло и разноврсност 

живог света 

 6  4  1  1  12 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

 13  10  5  2  30 

Наслеђивање и 

еволуција 

 3  3  1  1  8 

Живот у екосистему  4  4  2  1  16 

Човек и здравље  4  1  0  1  6 

 

                                      Предвиђени садржаји по наставним темама 

Порекло и разноврсност живог света - Основни принципи систематике (Карл Лине, 

биномна номенклатура). Приказ разноврсности живота кроз основне систематске 

категорије до нивоа кола и класе. Докази еволуције, фосили и тумачење филогенетских 

низова (предачке и потомачке форме, прелазни фосили). 

Јединство грађе и функције као основа живота -  Основни принципи организације живих 

бића. Појам симетрије – типични примери код једноћелијских и вишећелијских 

организама; биолошки значај. Симетрија, цефализација и сегментација код животиња. 

Присуство/одсуство биљних органа, (симетрија и сегментација код биљака). Ћелије са 

специфичном функцијом: мишићне, крвне, нервне, ћелије затварачице... Грађа и улога 

ткива, органа, органских система и значај за функционисање организма. Компаративни 

преглед грађе главних група биљака, гљива и животиња – сличности и разлике у 

обављању основних животних процеса на методски одабраним представницима. 

Наслеђивање и еволуција - Улога и значај једра у метаболизму ћелије. Деоба ћелије 

(хромозоми, настајање телесних и полних ћелија). ДНК и појам гена (алел, генотип, 

фенотип) Прво Менделово правило, крвне групе, трансфузија и трансплантација. 

Наслеђивање пола. Наследне болести. Животни циклуси биљака и животиња. Смена 

генерација. Једнополни и двополни организми. Значај и улога полног размножавања. 
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Живот у екосистему - Састав и структура популација. Популациона динамика (природни 

прираштај и миграције). Абиотички фактори и биотички односи као чиниоци природне 

селекције (адаптације). Мреже исхране. Животне области. Конвергенција и дивергенција 

животних форми. Заштита природе. Заштита биодиверзитета. 

Човек и здравље - Примери наследних болести. Особине и грађа вируса. Болести изазване 

вирусима. Имунитет, вакцине. Пулс и крвни притисак. Прва помоћ: повреде крвних 

судова (практичан рад). Принципи уравнотежене исхране и поремећаји у исхрани. Значај 

правилног чувања, припреме и хигијене намирница; тровање храном. Промене у 

адолесценцији. Здрави стилови живота (сан, кондиција, итд). Последице болести 

зависности – наркоманија. 

Додатна настава - оствараује се за ученике који су показали интересовање за изучавање 

биологије. предвиђен је један час недељно за остваривање овог облика рада. У сколпу 

додатне наставе ученици ће се припремати за такмичење и обрађивати теме за које су 

заитересовани. 

Литература за ученике - Биологија за седми разред основе шкое, Дејан Бошковић, Бигз, 

Радна свеска из биологије за седми разред основне школе, Дејан Бошковић, Бигз. 

ХЕМИЈА 7. 

Циљ учења Хемије у седмом разреду је да ученик развије систем основних хемијских 

појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и 

супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема 

у свакодневном животу и наставку образовања, да развије способности апстрактног и 

критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према 

себи, другима и животној средини. 

Кључни појмови садржаја: хемија, супстанца, елемент, једињење, смеша, хемијска 

лабораторија, оглед, хемијско својство, хемијска промена/хемијска реакција, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, хемијски симбол, хемијска формула, хемијска 

једначина, Периодни систем елемената, масени процентни састав, количина супстанце, 

оксид, киселина, хидроксид, со, рН вредност. 

Исходи - на крају седмог  разреда ученик ће бити у стању да: 

- идентификује и објашњава појмове који повезују хемију са другим наукама и 

различитим професијама, и принципима одрживог развоја; 

- 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; 
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- повезује физичка и хемијска својства супстанци са применом у свакодневно животу и 

различитим професијама; 

- налази потребне информације у различитим изворима користећи основну хемијску 

терминологију и симболику; 

- 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; 

- разликује хомогене и хетерогене смеше, наводи примере из свакодневног живота и 

раздваја састојке смеша; 

- представља структуру атома, молекула и јона помоћу модела, хемијских симбола и 

формула; 

- повезује распоред електрона у атому елемента с положајем елемента у Периодном 

систему елемената и својствима елемента; 

- разликује хемијске елементе и једињења на основу хемијских симбола и формула; 

- разликује типове хемијских веза, препознаје тип хемијске везе у супстанцама и повезује 

са својствима тих супстанци; 

- објасни процес растварања супстанце и квантитативно значење растворљивости 

супстанце; 

- изводи израчунавања у вези с масеним процентним саставом раствора; 

- напише једначине хемијских реакција и објасни њихово квалитативно и квантитативно 

значење; 

- квантитативно тумачи хемијске симболе и формуле користећи појмове релативна 

атомска 

и молекулска маса, количина супстанце и моларна маса; 

- 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. 
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                                           Предвиђен број часова по наставним темама 

Наставна тема Обрада 

(број 

часова) 

Утврђивање 

(број 

часова) 

Вежбе 

(број 

часове) 

Систематизација 

(број часова) 

Укупан 

број 

часова 

Хемија као 

експериментална наука 

и хемија у свету око нас 

 2  1  0  0 3 

Хемијска лабораторија  4  1  2  1  8 

Атоми и хемијски 

елементи 

 7  2  0  1  10 

Молекули елемената и 

једињења, јони и јонска 

једињења 

 6  3  0  1  10 

Хомогене и хетерогене 

смеше 

 6  2  1  1  10 

Хемијске реакције и 

јемијске једначине 

3 3 0 1 7 

Израчунавања у хемији 5 6 0 1 12 

Водоник и кисеоник и 

њихова једињења 

7 4 0 1 12 

                                      Предвиђени садржаји по наставним темама 

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. 
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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 

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. 

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 

елемената и положаја елемената у ПСЕ. Племенити гасови. Својства и примена. 

Демонстрациони огледи: формулисање претпоставке о честичној грађи супстанци. Вежба 

IV: одређивање валентног нивоа и броја валентних електрона. 

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. мВаленца. 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. 

Хомогене и хетерогене смеше - Смеше: хомогене и хетерогене. Раствори – хомогене 

смеше. Растварање и растворљивост. Вода и ваздух – хомогене смеше у природи. Масени 

процентни састав смеша. 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. 

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 затвореном реакционом систему. 

Вежба VIII: састављање једначина хемијских реакција. 

Израчунавања у хемији - Релативна атомска и релативна молекулска маса. Количина 

супстанце и мол. Моларна маса. Закон сталних односа маса. Масени процентни састав 

једињења. Израчунавања наоснову једначина хемијских реакција. Лабораторијска вежба 

IХ: мерење масе супстанце и израчунавање моларне масе и количине супстанце. 

Водоник и кисеоник. 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. Мера киселости раствора: pH- скала. Неутрализација – 

хемијска реакција киселина и хидроксида (база). Соли: формуле и називи. 
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Демонстрациони огледи: испитивање кисело-базних својстава раствора помоћу 

индикатора; реакција неутрализације. Лабораторијска вежба X: испитивање кисело-базних 

својстава раствора 

Додатна настава - оствараује се за ученике који су показали интересовање за изучавање 

биологије. предвиђен је један час недељно за остваривање овог облика рада. У сколпу 

додатне наставе ученици ће се припремати за такмичење и обрађивати теме за које су 

заитересовани. 

Допунска настава - организује се за ученике који нису успели на редовним часовима да 

савладају предвиђене садржаје. Програм по коме ће се настава одржавати зависи од 

потреба ученика. 

Литература за ученике - Хемија за седми разред основе школе, издавач Клет, Збирка 

задатака са радном свеском за седми разред, издавач Клет. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7. 

Циљ учења: 

Циљ наставе предмета Техника и технологија у основној школи јесте стицање основних 

знања о материјалима, енергији, техничким средствима и технологијама, развијање 

вештина за њихово коришћење и свести о производњи као услову опстанка и одрживог 

развоја. 

Општа предметна компетенција: 

Ученик разуме неопходност рада као основне и најважније људске делатности; разуме и 

усваја привредне и етичке вредности рада сваког појединца, као и важност тимског рада. 

Ученик стиче знања и вештине из техничко-технолошких области у корист сопственог 

развоја и чини прве одлуке везане за будуће школовање и професију. Ученик користи 

информационо-комуникационе технологије ( ИКТ) при решавању проблема у различитим 

областима и истражује нове могућности њихове примене 

 

Специфична предметна компетенција: 

Ученик разуме представљене проблеме користећи свеобухватна знања из техничких 

дисциплина и информатике. Ученик схвата техничко-технолошке поступке и користи 

креативне способности у процесу стварања материјалних производа. Ученик путем ИКТ-а 

прикупља податке, анализира, систематизује и презентује информације, електронски 

комуницира и управља савременим уређајима. Ученик користи мере заштите и очувања 

животне средине. 
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Кључни појмови: машине, механизми, машине унутрашњег и спољашњег транспорта, 

просторно и ортогонално приказивање предмета, рачунарско цртање, материјали у 

машинству, метали, легуре, обрада метала, елементи за везу, роботи, мотори, турбине 

Годишњи фонд: 72 часа 

Обрада: 34,  утврђивање и вежбе: 38 

 

 

Р. 

БР. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

 

ИСХОДИ 

По завршетку наставне теме 

ученик ће бити у стању да: 

 

1. 

 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

1. Појам, улога и  

2. развој машина и 

механизама 

3. Потрошња енергије у 

домаћинству и 

могућност уштеде 

4. Потрошња енергије у 

домаћинству и 

могућност уштеде 

5. Зависност очувања 

животне средине од 

технологије 

6. Зависност очувања 

животне средине од 

технологије 

− повеже развој машина и  

њихов допринос подизању 

квалитета живота и рада; 

− повеже ергономију са 

здрављем и конфором људи 

при употреби техничких 

средстава; 

− анализира да ли је коришћење 

одређене познате технике и 

технологије у складу са 

очувањем животне средине; 

− истражи могућности смањења 

трошкова енергије у 

домаћинству. 

 

 

2. 

 

САОБРАЋАЈ 7. Утицај дизајна и 

правилне употребе 

техничких средстава на 

здравље људи. 

8. Утицај дизајна и 

правилне употребе 

техничких средстава на 

здравље људи 

9. Професије (занимања) 

у области машинства  

10. Професије (занимања) 

у области машинства  

11.  Машине спољашњег и 

унутрашњег транспорта  

12. Машине спољашњег и 

унутрашњег транспорта 

 

− разликује врсте транспортних 

машина; 

− повеже подсистеме код 

возила друмског саобраћаја са 

њиховом улогом; 

− провери техничку исправност 

бицикла; 

− демонстрира поступке 

одржавања бицикла или 

мопеда. 

 

3. 

 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

13. Подсистеми код возила 

друмског саобраћаја 

(погонски, преносни, 

− самостално црта скицом и 

техничким цртежом предмете 

користећи ортогонално и 
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управљачки, кочиони) 

14. Подсистеми код возила 

друмског саобраћаја 

(погонски, преносни, 

управљачки, кочиони) 

15. Исправан 

бицикл/мопед – Као 

битан предуслов 

безбедног учешћа у 

саобраћају  

16. Исправан 

бицикл/мопед – Као 

битан предуслов 

безбедног учешћа у 

саобраћају  

17. Специфичности 

техничких цртежа у 

машинству 

18. Специфичности 

техничких цртежа у 

машинству 

19. Ортогонално и 

просторно приказивање 

предмета 

20. Ортогонално и 

просторно приказивање 

предмета 

21. Ортогонално и 

просторно приказивање 

предмета; 

22. Коришћење функција и 

алата програма за CAD. 

23. Коришћење функција и 

алата програма за CAD; 

24. Употреба 3D штампе у 

изради 

тродимензионалних 

модела и макета 

25. Основне компоненте 

уређаја ИКТ 

26. Основне компоненте 

уређаја ИКТ 

27. Управљање и контрола 

коришћењем 

рачунарске технике и 

интерфејса 

28. Управљање и контрола 

коришћењем 

рачунарске технике и 

просторно приказивање; 

− користи CAD технологију за 

креирање техничке 

документације; 

− образложи предности 

употребе 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела и 

макета; 

− управља моделима користећи 

рачунар; 

− објасни улогу основних 

компоненти рачунара, 

таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ 

уређаја. 
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интерфејса 

29. Рационално коришћење 

ресурса на Земљи и 

очување и заштита 

животне средине; 

30. Материјали у 

машинству 

31. Материјали у 

машинству 

32.  Материјали у 

машинству 

 

 

4. 

 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

33. Мерење и контрола –

појам и примена 

мерних средстава 

(мерила) 

34. Мерење и контрола –

појам и примена 

мерних средстава 

(мерила) 

35. Технологија обраде 

материјала у 

машинству 

36. Технологија обраде 

материјала у 

машинству 

37. Елементи машина и 

механизама 

38. Елементи машина и 

механизама 

39. Производне машине- 

врсте, принцип рада, 

појединачна и серијска 

производња 

40. Производне машине- 

врсте, принцип рада, 

појединачна и серијска 

производња 

41. Појам, врсте, намена и 

конструкцијаробота 

(механика, погон и 

управљање) 

42. Појам, врсте, намена и 

конструкцијаробота 

(механика, погон и 

управљање) 

43. Погонске машине – 

мотори(хидраулични, 

пнеуматски и 

− аргументује значај 

рационалног коришћења 

расположивих ресурса на 

Земљи; 

− идентификује материјале који 

се користе у машинству и на 

основу њихових својстава 

процењује могућност  

примене; 

− користи прибор за мерење у 

машинству водећи рачуна о 

прецизности мерења;  

− врши операције обраде 

материјала који се користе у 

машинству, помоћу 

одговарајућих алата, прибора 

и машина и примени 

одговарајуће мере заштите на 

раду; 

− објасни улогу одређених 

елемената машина и 

механизама на једноставном 

примеру; 

− образложи значај примене 

савремених машина у 

машинској индустрији и 

предности роботизације 

производних процеса;  

− објасни основе конструкције 

робота; 

− класификује погонске машине 

– моторе и повеже их са 

њиховом применом. 
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топлотни) 

44. Погонске машине – 

мотори(хидраулични, 

пнеуматски и 

топлотни) 

45. Моделовање погонских 

машина и/или 

школског мини-робота 

46. Моделовање погонских 

машина и/или 

школског мини-робота 

47. Проналажење 

информација, стварање 

идеје и дефинисање 

задатка 

48. Проналажење 

информација, стварање 

идеје и дефинисање 

задатка 

49. Израда техничке 

документације 

изабраног модела 

ручно или уз помоћ 

рачунарских 

апликација 

50. Израда техничке 

документације 

изабраног модела 

ручно или уз помоћ 

рачунарских 

апликација 

51. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

52. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

53. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

54. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

 

5. 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

55. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

56. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

57. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

58. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

59. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

− самостално/тимски истражи и 

реши задати проблем у 

оквиру пројекта; 

− изради производ у складу са 

принципима безбедности на 

раду; 

− тимски представи идеју, 

потупак израде и производ; 

− креира рекламу за израђен 

производ; 
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60. Самосталан тимски рад 

на сопственом пројекту 

61. Употреба електронске 

коресподенције са 

циљем унапређења 

производа 

62. Употреба електронске 

коресподенције са 

циљем унапређења 

производа 

63. Реализација пројекта – 

израда модела 

коришћењем алата и 

машина у складу са 

принципима 

безбедности на раду 

64. Реализација пројекта – 

израда модела 

коришћењем алата и 

машина у складу са 

принципима 

безбедности на раду 

65. Представљање идеје, 

поступака израде и 

производа 

66. Представљање идеје, 

поступака израде и 

производа 

67. Процена сопственог 

рада и рада других на 

основу постављених 

критеријума 

68. Процена сопственог 

рада и рада других на 

основу постављених 

критеријума 

69. Одређивање цене 

трошкова и вредности 

урађеног модела 

70. Одређивање цене 

трошкова и вредности 

урађеног модела 

71. Креирање рекламе за 

израђени производ 

72. Креирање рекламе за 

израђени производ 

− врши e-коресподенцију у 

складу са правилима и 

препорукама са циљем 

унапређења продаје; 

− процењује свој рад и рад 

других на основу 

постављених критеријума 

(прецизност, педантност и 

сл.). 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 7. 

Назив 

предмета 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за 

решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 

технологија брзо мења. 

Разред седми 

Годишњи 

фонд 

часова 

36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– разликује визуелну презентацију и 

логичку структуру текста; 

– користи алате за стилско обликовање 

документа и креирање прегледа 

садржаја у програму за обраду текста; 

– објасни принципе растерске и 

векторске графике и модела приказа 

боја; 

– креира растерску слику у изабраном 

програму; 

– креира векторску слику у изабраном 

програму; 

– користи алате за уређивање и 

трансформацију слике; 

– креира гиф анимацију; 

– креира видео-запис коришћењем 

алата за снимање екрана; 

– разликује појмове URL, DNS, IP 

адреса; 

– објасни појмове хипервеза и 

хипертекст; 

– креира, форматира и шаље 

електронску пошту; 

ИКТ Обележавање логичке 

структуре и генерисање 

прегледа садржаја 

текстуалног документа. 

Карактеристике рачунарске 

графике (пиксел, 

резолуција, RGB и CMYK 

модели приказа боја, 

растерска и векторска 

графика). 

Рад у програму за 

растерску графику. 

Рад у програму за 

векторску графику. 

Израда гиф анимација. 

Коришћење алата за 

снимање екрана. 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

URL, DNS, IP адреса. 

Хипервеза и хипертекст. 

Електронска пошта, 

креирање налога, слање и 

пријем поште. 

Електронска пошта 

(контакти, безбедност, 

нежељена пошта). 

Рад на дељеним 

документима (текстуалним 

документима / 

презентацијама 

/упитницима...) у облаку. 
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– обавља електронску комуникацију 

на сигуран, етички одговоран и 

безбедан начин водећи рачуна о 

приватности; 

– препозна непримерени садржај, 

нежељене контакте и адекватно се 

заштити; 

– сараднички креира и дели документе 

у облаку водећи рачуна о 

одговарајућим нивоима приступа; 

– подешава хипервезе према делу 

садржаја, другом документу или веб 

локацији; 

– уз помоћ програмске библиотеке 

текстуалног програмског језика 

исцртава елементе 2Д графике; 

– употребљава петље и генератор 

насумичних бројева за исцртавање 

сложенијих облика; 

– планира, опише и имплементира 

решење једноставног проблема; 

– проналази и отклања грешке у 

програму; 

– сарађује са осталим члановима групе 

у свим фазама пројектног задатка: 

– креира, уређује и структурира 

дигиталне садржаје који комбинују 

текст, слике, линкове, табеле и 

анимације; 

– креира рачунарске програме који 

доприносе решавању пројектног 

задатка; 

– поставља резултат свог рада на 

РАЧУНАРСТВО Рад са изабраним 

текстуалним програмским 

језиком у области 2Д 

графике. 

Основне карактеристике 

изабране графичке 

библиотеке. 

Методе за исцртавање 

основних геометријских 

облика. 

Подешавање боја и 

положаја објеката. 

Примена петљи и случајно 

генерисаних вредности на 

исцртавање геометријских 

облика. 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до 

представљања решења. 

Израда пројектног задатка 

у корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање резултата 

пројектног задатака. 
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Интернет ради дељења са другима уз 

помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у групи при 

изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен. 

 

Кључни појмови садржаја: логичка структура и садржај документа, пиксел, резолуција, 

растерска и векторска графика, RGB и CMYK палете боја, гиф анимација, хипервеза, URL, 

електронска пошта, текстуални програмски језик, 2Д графика. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног 

образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на 

остваривање исхода. Исходи су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и 

вредносно процени по завршетку процеса учења. Наставни програм предмета 

информатика и рачунарство се састоји из три тематске целине: Информационо-

комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. 

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе 

наставника како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, 

дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих 

тематских области.  

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба 

остваривати са одељењем подељеним на групе. Подсетити ученике на значај поштовања 

правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и 

личну активност ученика (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, 

одјављивање и искључивање рачунара). 

Наставницима се препоручује да у току седмог разреда, ради развијања међупредметних 

компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима 

најмање два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време 

реализације пројектних задатака (једног из области ИКТ и Дигитална писменост и другог 
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из области Рачунарство) одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима 

других предмета, који обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити 

неколико пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одаберу ону која највише 

одговара њиховим интересовањима. 

Предлог за реализацију програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама 

(укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива, плус број часова за 

утврђивање и систематизацију градива). 

Информационо-комуникационе технологије (10) 

Дигитална писменост (4) 

Рачунарство (14) 

Пројектни задатак за теме ИКТ и Дигитална писменост (4) 

Пројектни задатак за теме Рачунарство (4) 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са 

дефинисаним исходима, односно да планира како да оствари исходе, које методе и 

технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Исходе треба посматрати као 

циљ коме се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на 

развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 

исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и 

настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога 

наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава 

активност ученика. Ученике треба упућивати да, осим уџбеника, користе и друге изворе 

знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у 

решавању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 

рационализацији 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 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Информационо-комуникационе технологије 
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Наставну тему Информационо-комуникационе технологије започети радом на документу 

који представља својеврсну рекапитулацију онога што су ученици учили у претходна два 

разреда. Наставник припрема текстуални документ, даје инструкције о даљем раду и 

локацији на којој је документ постављен (Припремљени документ треба да се састоји од 

насловне и највише још 5 страница текста са сликама и табелама и треба да садржи 

најважније појмове и технике изучаване у претходна два разреда.). Ученици треба да 

пронађу и отворе овај документ у изабраном текст процесору, да прочитају текст и 

логички га уреде, доделе му одговарајуће стилове, идеално до 3 нивоа дубине (нпр. 

Heading 1, Heading 2, Heading 3). Наставник треба да представи технику израде прегледа 

садржаја текстуалног документа, а ученици да је примене на документу који су логички 

структурирали. На овај начин, ученици се осврћу на раније научено смислено користећи 

нову технику израде прегледа садржаја текстуалног документа. 

У сегменту креирања и обраде дигиталне слике, ученицима треба објаснити 

карактеристике векторског и растерског представљања слике на рачунару. Представити 

RGB и CMYK палете боја, указати на везу избора палете у односу на намену: RGB – за 

приказивање на дигиталном уређају или на интернету, односно CMYK палете боја за 

припрему за штампање. На овом месту погодно је увести и питање одговарајуће 

резолуције (квалитета) графичке датотеке у контексту конкретне потребе – штампање или 

коришћење на дигиталном уређају, односно постављање на интернет. Код помињања 

резолуције слике, још једном подсетити ученике на појам пиксел, те однос квалитета 

слике и резолуције. Коментарисати количину меморијског простора који заузима иста 

дигитална слика припремљена за штампу и припремљена за приказивање на вебу или 

слање електронском поштом. Повезати са претрагом слика у оквиру интернет прегледача 

(претрага по „величини” слике). Објаснити појам битмапе и најчешће технике компресије 

података (компресија редуковањем величине, компресија без губитка података и 

компресија са губитком квалитета слике), без уласка у техничке детаље самих алгоритама 

компресије. 

Наставити рад на креирању растерске графике у програму који су ученици користили у 

претходним разредима. Увести појам и сврху слојева. Приказати слику која садржи више 

слојева, од којих је један текст. Објаснити да је у неким програмима за растерску графику 

текст векторски слој у растерској слици. Демонстрирати увећавање слова док је слој 

векторски. Трансформисати слој са текстом у растер и увећати га. Тражити од ученика да 

уоче разлике. Показати технике: додавања и брисања слоја, видљивости и сакривања 

слоја, подешавања провидности, закључавања слоја за измену и стапања слојева… 

Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија као 

што су промена нивоа осветљености, контраста и обојености. Увести могућност примене 

Филтера. Издвојити филтере попот Blur (замућеност) и Sharpen (оштрина) и позвати 

ученике да осмисле ситуације у којима је пожељно користити један, односно други филтер 

(нпр. поштовање права приватности особа које сликамо...). Показати основне геометријске 

трансформације над сликом (опсецање, ротирање, смицање и превратање слике у 
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целини...). Ученици могу на својим фотографијама да увежбавају технике основних 

корекција и обраде фотографије. Приказати могућности аутоматске обраде већег броја 

дигиталних слика (нпр. аутоматско смањење величине свих слика преузетих са дигиталног 

фото-апарата). 

Упознати ученике са карактеристикама радног окружења одабраног програма 

(инсталираног локално на рачунару или у „облаку”) за креирање и обраду векторске 

графике. Посебну пажњу посветити: алатима за селекцију, пројектовању цртежа (подели 

на нивое, уочавању симетрије, објеката који се добијају померањем, ротацијом, 

трансформацијом или модификацијом и комбиновањем других објеката...), као и 

припреми за цртање (избор величине и оријентације папира, постављање јединица мере, 

размере, помоћних линија и мреже...). 

Код цртања основних графичких елемената (дуж, изломљена линија, правоугаоник, 

квадрат, круг, елипса) објаснити принцип коришћења основних алата (означавање, 

брисање, копирање, груписање и разлагање, премештање, ротирање, симетрично 

пресликавање, поравнање…). 

Поновити поступак векторизације, применити га на изабрану растерску слику. У договору 

са наставником ликовне културе, креирати текстуалне задатке који ће навести ученике да 

трагају за уметником, пронађу описано дело и векторизују га. 

Разговарати са ученицима о појму „покретна слика”. Нагласити да покрет заиста не 

постоји. Објаснити да је филмска уметност настала захваљујући недостатку „спорости 

људског ока”. Увести појам „фрејм” и дефинисати потребан број фрејмова који се смењују 

у једној секунди за стварање илузије непрекидног кретања. Разговарати са ученицима о 

видео камери – да ли камера снима покрет или је у питању изузето брз фото-апарат. 

Упоредити традиционалан начин креирања анимираних слика са рачунарском 

анимацијом. У одабраном програму, демонстрирати поступак израде 2Д анимације. 

Представити катрактеристике формата слике gif. Објаснити поступак чувања и приказа 

анимација (није их могуће прегледати у традиционалним програмима за преглед слика). 

Демонстрирати њихово уграђивање у мултимедијалну презентацију. 

У одабраном алату за израду 2Д анимација, на већ припремљеној групи слика сачуваној у 

gif формату, омогућити ученицима да направе анимирану слику. 

Разговарати са ученицима о изворима информација које користе док уче. Поред уџбеника, 

охрабрити их да испричају лична искуства везана за интернет као извор информација, 

видео-туторијале, разговоре са одраслим особама... Утврдити каква су искуства ученика 

када је учење коришћењем видео-туторијала у питању (формално и неформално). 

Коришћењем одабраног програма за снимање екрана демонстрирати снимање кратког 

видео-туторијала, приказати резултат ове активности и задати смернице за израду кратког 

видео-туторијала, који ученици треба самостално да сниме и сачувају (на пример: 

приказати поступак уметања прегледа садржаја у текстуални документ или креирања 
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растерске или векторске слике). Уколико услови у учионици (шум, бука, слаба чујност) 

утичу на квалитет снимљеног звука, могуће је уз помоћ програма за обраду звука 

отклонити недостатке (на пример, преузети програм Audacity и приказати технике 

уклањања недостатака) или организовати снимање звука у бољим условима. Нагласити 

ученицима да звук може бити додат у видео-туторијал накнадно или чак замењен 

одговарајућим титлом. 

Дигитална писменост 

Подсетити ученике на значење појмова који су у претходним разредима представљени 

скраћеницама URL и IP адреса, затим појмова клијент и сервер у мрежном окружењу, као 

и на значење појмова: домен, назив интернет домена, веб-адреса и њихову узајамну везу. 

Укратко представити значење појмова: DNS сервис (на пример DNS – Domain Name System 

– као базни интернет сервис, који омогућава превођење текстуалних у нумеричке ознаке и 

обратно) и DNS сервер (на пример DNS Server – уређај који омогућава да се за тражене 

услуге на одређеном интернет домену добију одговарајуће IP адресе неопходне за 

комуникацију и размену података у мрежи) и објаснити њихову улогу у комуникацији 

између клијента и сервера у мрежном окружењу (на пример у ком су односу DNS сервис, 

URL и IP адреса у оквиру веб сервиса (World Wide Web). Објаснити појам хипервезе 

(hyperlink) и хипертекста (hypertext). Приказати хипертекст и хиперлинк у интернет 

прегледачу, а затим, у програмима за обраду текста и израду мултимедијалних 

презентација демонстрирати додавање и подешавање хипервезе према делу текста у 

документу, другом документу или према неком садржају на инернету. 

Представити интернет сервис електронска пошта (е-маил). Објаснити значење појма 

адреса електронске поште, описати и по потреби демонстрирати поступак креирања 

налога за електронску пошту. Представити поступак креирања и форматирања 

електронске поште, поступак уметања прилога и хипервеза. Нагласити важност форме 

саме поруке, проверу правописа и садржаја поруке пре слања. Објаснити одељке који се 

односе на: наслов поруке, адресе примаоца (коме, копија, скривена копија). Објаснити 

значење функција: проследи, одговори и одговори свима на већ примљену поруку, 

нагласити дејство сваке од њих. Представити организацију и начин складиштења порука 

за изабрани сервис у виду фасцикли (ако се ради о Gmail-у, напоменути да нема фасцикле, 

него ознаке – лабеле) у којима се чувају примљене поруке, послате поруке, недовршене, 

нежељена пошта, отпад, као и могућности изабраног сервиса за електронску пошту за 

архивирање, означавање порука по важности и сл. Посебну пажњу посветити правилима 

која важе у писаној електронској комуникацији а која подстичу стицање добрих навика 

код ученика, као што су: правилна примена традиционалног и дигиталног правописа и 

форми које важе у писаној комуникацији, подсетити на правила нетикеције у писаној 

електронској комуникацији (на пример да не треба писати све великим словима, да не 

треба прослеђивати примљену поруку без дозволе аутора, да треба водити рачуна о 

величини и броју прилога које шаљемо и сл.), на важност заштите личних података и 
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контаката, питања безбедности, начинима заштите од нежељене поште и уобичајених 

поступака које треба применити у те сврхе. 

Подсетити ученике на примере дељења садржаја који су описани и примењивани у 

претходним разредима и представити могућности које нуди рачунарство у облаку (Cloud 

Computing) путем дељеног диска за чување података, употребу апликација и алата 

доступних уз изабрани е-маил налог. Представити концепт рада изабраног дељеног диска 

(на пример: OneDrive, Google Drive...) за организацију података, демонстрирати рад у 

апликацијама и направити аналогију са офлајн апликацијама исте намене (процесор 

текста, програм за рад са слајд-презентацијама…). Представити поступак дељења и 

подешавање опција дељења садржаја (на пример, путем линка на конкретне мејл адресе). 

Описати и демонстрирати рад на дељеном тексту, презентацији или упитнику кроз 

активности на конкретном садржају. Указати на бројне предности и могуће недостатке 

сарадничког рада. Описати и приказати поступке рада на документу, преузимање и 

чување у одговарајућим форматима намењеним за даљи рад, штампање или друге потребе. 

Објаснити поступак креирања, додавања (отпремања са уређаја на дељени диск) и 

преузимања садржаја (са дељеног дика на уређај). Приликом представљања концепта 

приступа дељеним садржајима по нивоима (уређивање, преглед и коментарисање) указати 

на важност поштовања правила безбедности, заштите података и ауторских права, која 

чланови групе треба да усвоје током рада на заједничком документу. 

Ученицима задати да испробају креирање, дељење и сараднички рад на смисленим 

документима – текстовима, графици, презентацијама, упитницима. Иницирати дискусију о 

сличностима и разликама, предностима и недостацима у раду са апликацијама у офлајн у 

односу на онлајн варијанту (дискусија о овим питањима може се водити и у односу на 

организацију података и њихову безбедност на дељеном, преносивом и чврстом диску. 

Пројектни задатак за теме ИКТ и Дигитална писменост 

При реализацији пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задатка у складу 

са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које 

су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке 

опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са наставником 

пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки 

корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења. 

Посебну пажњу посветити развоју међупредметних компетенција, подстицању 

иницијативе и креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код 

ученика. 

При представљању фаза пројекта понудити ученицима пројектне задатке који се баве 

реалним темама из школског или свакодневног живота. Циљ пројектног задатка је 

развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, 

вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 
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Рачунарство 

Креирање програма који користе графику обрађивати у истом програмском језику и 

окружењу које је коришћено за учење програмирања током 6. разреда. Пре преласка на 

обраду нових тема обновити технике програмирања у текстуалном програмском језику у 

6. разреду (бар 4 школска часа). 

Укратко упознати ученике са библиотеком за 2Д графику која ће бити коришћена у 

настави и, ако је то потребно, са начином њене инсталације. Подцртати везу између 

програмирања графичких апликација и програма за векторску графику (сваки цртеж се 

састоји од скупа геометријских облика описаних својим нумеричким параметрима). 

Описати основну структуру графичког програма и потрудити се да се током наставе та 

структура што мање варира. Уколико графичка библиотека захтева нетривијалан 

програмски код за иницијализацију и деиницијализацију, ученицима понудити готову 

мустру од које могу да крену програмирање својих апликација, са што мање когнитивног 

оптерећења у вези са техничким детаљима одабране графичке библиотеке и са 

централним фокусом на технике заједничке већини графичких библиотека. 

Увести појам координатног система прозора, описати сличности и разлике у односу на 

традиционални координатни систем који се користи у математици. Увести начине 

задавања боја (именоване боје, боје задате помоћу три броја у RGB систему). 

Објаснити и демонстрирати исцртавање следећих основних примитива: 

– дуж, 

– испуњен и уоквирен правоугаоник, 

– круг и кружница. 

Описати и демонстрирати поступак цртања сложенијих облика састављених од ових 

примитива (нпр. кућица, глава робота, чича Глиша, сладолед, ...). Објаснити појмове 

апсолутне и релативне вредности координата. Описати и приказати поступак цртања 

помоћу задавања апсолутних вредности координата, али и помоћу задавања релативних 

координата у односу на неку истакнуту тачку и величине одређене у размери према некој 

датој мери (на пример нацртати чича Глишу, ако ми се центар главе налази у тачки чије су 

координате (x, y) и полупречник јој је r, при чему се величина и положај тела одређују у 

пропорцији са датим величинама). У корелацији са наставом математике цртати облике са 

интересантним математичким својствима (нпр. једнакостранични и једнакокраки троугао, 

средња линија троугла, тежиште троугла, описана кружница око троугла, кругови који се 

додирују споља и изнутра, концентричне кружнице, цветови од шест кругова, итд.). 

Уколико их одабрана графичка библиотека подржава, приказати и следеће, мало 

компликованије примитиве: 
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– испуњена и уоквирена елипса, 

– кружни лук, 

– испуњени и уоквирени многоугао (полигон). 

Описати и демонстрирати поступак примене ових облика у цртању мало сложенијих 

цртежа, као и технику исписа текста на екрану, на датој позицији и са одабраним словним 

ликом (фонтом). 

Приказати технике учитавања и приказа слика, ако их одабрана графичка библиотека 

подржава и илустровати их кроз низ примера (слике могу да буду унапред припремљене 

од стране наставника, а ученицима се може задати да са интернета преузму одговарајуће 

слике, обраде их у програму за обраду слика и онда их увезу у своју апликацију). 

Могуће је ученицима приказати и увоз и пуштање звука коришћењем одабране 

библиотеке. 

Оставити ученицима дозу креативне слободе приликом избора цртежа који се програмски 

генерише. 

У циљу вежбања итерације и алгоритамског начина размишљања приказати ученицима 

низ задатака у којима се цртају правилни облици уз помоћ петљи (низ подједнако 

размакнутих концентричних кружница, низ подједнако размакнутих паралелних линија, 

низ кружница истог пречника које се додирују, градијент боја, итд.). Подцртати 

корелацију са појмом линеарне функције који се обрађује у математици. 

Приказати генерисање насумичних бројева и употребу насумично генерисаних бројева на 

цртање насумично распоређених облика и насумични избор боја. 

Ако наставник процени да је могуће са одређеним ученицима урадити амбициозније 

пројекте (попут програмирања анимација и једноставних рачунарских игара), то може 

урадити било током додатне, пројектне наставе или редовне наставе тако да ти 

талентовани ученици раде групно или самостално по прилагођеном програму. 

Приказати ученицима могућност употребе референтних приручника, туторијала, видео-

туторијала и интернет форума у циљу налажења потребних информација о примени 

библиотечких функција, алгоритама и релевантних делова програмског кода. 

Пројектни задатак из области Рачунарство 

Пројектна настава у области Рачунарства је комплексан приступ настави и учењу који 

најчешће користи методе као што су проблемска настава и учење засновано на истрази 

(питањима). 
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Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба 

истражити и за који треба предложити могућа решења. Све врсте реалних животних 

проблема могу бити повод за проблемску наставу. Пронађена решења се могу тестирати и 

о њима се може расправљати. 

Истрагу можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. 

Учење засновано на истрази почиње постављањем питања, наставља са истраживањем и 

завршава се проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих 

одлука, или применом нових знања или вештина. 

Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, 

критичко мишљење и обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна 

питања/проблеми довољно отворени (одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем 

у претраживач) и када ученици раде у малим тимовима или групама. Ове две методе су 

уско повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати на уму да у оба приступа 

нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако решење може имати мане и врлине, а 

ученици морају да их анализирају и процењују. 

Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или 

адаптацију унапред датог програма у циљу решавања пројектног задатка. За реализацију 

наставног пројекта могуће је користити рачунар или други програмабилни физички 

уређај. 

Теме наставног пројекта треба осмислити тако да подржавају функционализацију знања 

ученика стечених учењем различитих предмета. 

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави 

оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да 

развије вештине, навике, вредносне ставове и стилове понашања, требало би и вредновање 

више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка 

тестовима знања. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом 

тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 

понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче 

да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и 

бирати погодне стратегије учења. 
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У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и 

eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче 

развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, 

представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија 

отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички 

проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих 

фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив 

успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове 

таксономије. 

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, 

тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и 

чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената 

за утврђивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже 

вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и 

јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих 

ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 7. 

Недељни фонд:        3 часа 

Годишњи фонд :   108 часа 

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.  

 

Редни 

број 

Наставна област 

 

Тема 

1. Физичке способности 

 

● Тестирање  

2. Моторичке вештине  

спорт и спортске дисциплине 

● Атлетика 

● Спортска гимнастика 

● Основе тимских и 
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спортских игара: 

(футсал, рукомет, 

кошарка, одбојка, 

активност по избору) 

● Полигони 

3. Физичка и здравствена култура ● Физичко вежбање и 

спорт 

● Здравствено васпитање  

 

Број часова по темама одређује Стручно веће узимајући у обзир услове за реализацију 

наставе и препоруке за организовање наставе физичког и здравственог васпитања у 

школи.  

 

 

 

 

Назив предмета:                      ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                           36 

Разред:                                                           седми 

 

 

ТЕМЕ 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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 I – УВОД 

  

1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 

• Упознавање 

ученика са садржајем 

предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног 

катихизиса; 

• Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у 

претходном разреду 

школовања 

  

• 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 обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

• бити мотивисан да 

похађа часове 

Православног 

катихизиса. 

  

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

  

Врсте наставе  

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
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II – 

БОГОПОЗНАЕ  

2. Процес сазнавања 

3. Личносно 

познање 

4. Познање Бога 

5. Бог је један, али 

није сам 

• Подстаћи ученике 

да преиспитају свој 

однос према знању и 

учењу; 

• Кроз очигледне 

примере и 

експерименте 

објаснити ученицма 

три начина 

сазнавања: 

објективно, 

субјективно и 

личносно и границе 

њихове примене 

(наука, уметност, 

теологија); 

• Указати ученицима 

на повезаност љубави 

и знања у црквеном 

искуству; 

•Објаснити 

ученицима да нам 

Христос открива Бога 

као Свету Тројицу; 

• Развити код ученика 

свест о љубави као 

темељу заједнице. 

  

 • моћи да уочи да су 

знање и учење важни у 

његовом животу; 

• моћи да кроз 

очигледне примере и 

експерименте закључи 

да постоје различити 

начини сазнавања 

• моћи да кроз примере 

из личног искуства 

уочи да једино онај 

кога заволимо за нас 

постаје личност - 

непоновљиво и 

бескрајно важно биће; 

• моћи да повезује 

личносно познање са 

нашим познањем Бога; 

• моћи да препозна да 

нам Христос открива 

Бога као љубавну 

заједницу три 

личности; 

• моћи да вреднује 

своје понашање на 

основу љубави коју 

исказује према својим 

ближњима; 

• бити подстакнут на 

одговорније 

обликовање 

заједничког живота са 

другима. 

  

•теоријска настава (34 часова) 

• практична настава (2часа ) 

  

 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у литургијском 

сабрању; 

Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 

• Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а 

мање на сазнајно и информативно. 

• Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и 

наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 
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 III – 

ЈЕДИНСТВО 

ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ  

6. Сабори као израз 

јединства Цркве 

7. Васељенски 

сабори 

8. Символ вере 

9. Богочовек 

Христос 

• Указати ученицима 

на Саборе као израз 

јединства Цркве;  

• Објаснити појмове 

јереси и догмата; 

• Пружити ученицима 

основно знање о 

историјском 

контексту настанка 

Символа вере; 

• Развијање свести 

ученика о значају и 

месту Символа вере у 

Крштењу и 

Литургији; 

• Пружити ученицима 

основ за разумевање 

основне истине о 

Тајни Богочовека 

Христа; 

  

 • моћи да уочи да је 

Црква на Саборима 

решавала проблеме са 

којима се сусретала 

кроз историју; 

• бити подстакнут да 

своје проблеме и 

несугласице са другима 

решава кроз разговор и 

заједништво; 

• знати да је Символ 

вере установљен на 

Васељенским 

саборима; 

• умети да 

интерпретира Символ 

вере; 

• знати да се Символ 

вере изговара на 

Крштењу и Литургији; 

• моћи да уочи да појам 

Богочовека описује 

Христа као истинитог 

Бога и истинитог 

Човека; 

  

транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

•У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 

ученичких активности у наставном 

процесу. 

• Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за остваривање 

своје личности кроз заједничарење 

са ближњима и Тројичним Богом 

који постаје извор и пуноћа његовог 

живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

• процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 
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 IV - 

СВЕТОТАЈИНС

КИ ЖИВОТ 

ЦРКВЕ 

10. Светотајински 

живот Цркве 

11. Света Литургија 

– светајна Цркве 

12. Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазања 

13. Света Тајна 

Исповести 

14. Света Тајна 

Брака 

15. Монашка 

заједница 

16. Света Тајна 

Рукоположења 

17. Молитвословља 

Цркве 

• Пружити ученицима 

основ за разумевање 

да се кроз учешће у 

Светим Тајнама 

Цркве наш живот и 

сви његови елементи 

узводе у личносни 

однос са Богом; 

• Пружити ученицима 

основ за разумевање 

смисла и значаја 

Светих Тајни; 

• Развијање свести 

ученика о 

неопходности личног 

учествовања у 

светотајинском 

животу Цркве. 

  

• моћи да увиди да 

Црква Светим Тајнама 

повезује човека са 

Богом у најважнијим 

моментима његовог 

живота (рођење и 

духовно рођење – 

Крштење, венчање и 

Брак, Црквена брига за 

болесне у 

јелеосвећењу...) 

•моћи да увиди да је 

Литургија извор и циљ 

свих Тајни Цркве; 

• знати да је Причешће 

врхунац светотајинског 

живота 

• моћи да препозна 

Крштење и 

Миропомазање као 

Тајне уласка у Цркву; 

•бити подстакнут да на 

покајање гледа као на 

промену начина 

живота; 

• моћи да увиди да су 

брак и монаштво два 

пута која воде ка Богу; 

• моћи да разликује и 

именује службе у 

Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон и 

народ); 

• моћи да препозна 

своју службу у Цркви; 

• моћи да у 

молитвословљима уочи 

важност природних 

елемената (воде, 

грожђа, жита, 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

 

Оквирни број часова по темама и 

препоручени садржај по темама 

  

УВОД– 1 

• Упознавање са садржајем програма 

и начином рада 

БОГОПОЗНАЊЕ– 5 

• Процес сазнавања као дело целе 

личности: чула, разум, слободна 

воља, искуство  

• Личносно познање, упознавање 

кроз љубав  

• Познање Бога  

• Бог је један, али није сам (Бог је 

заједница три личности: Отац, Син и 

Свети Дух) 

ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ ХРИСТОВЕ – 

7 

• Сабори као израз јединства Цркве 

 • Васељенски сабори 

 • Символ вере 

•Христос је истинити Бог и 

истинити Човек 

СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ ЦРКВЕ 

– 11 

• Светотајински живот Цркве  

• Света Литургија као светајна 

Цркве 

• Свете Тајне Крштења и 
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светлости...) 

• бити подстакнут на 

учествовање у 

светотајинском животу 

Цркве; 

  

Миропомазања  

• Света Тајна Исповест 

• Света Тајна брака (слика Христа и 

Цркве) 

• Монашка заједница (искорак ка 

животу будућег века) 

• Света Тајна Рукоположењ 

 • Молитвословља Цркве 

СРПСКА ЦРКВА КРОЗ ВЕКОВЕ – 

10 

• Света браћа Кирило и Методије 

• Свети Сава 

• Срби светитељи (вероучитељ ће на 

више часова описати живот и 

подвиге неколико светитеља Српске 

Цркве по избору: 

 - Света лоза Немањића 

- Св. цар Лазар  

- Св. Василије Острошки  

- Св. Николај Жички и Охридски  

- Св. Петар Цетињски  

- Св. Вукашин из Клепаца)  

• Крсна слава и обичаји (литије, 

храмовне и градске славе...)  

• Српска црквена баштина 

Евалуација – 1+1 
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V - СРПСКА 

ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

18. Света браћа 

Кирило и Методије 

19. Свети Сава 

20. Срби светитељи 

21. Крсна слава и 

обичаји 

22. Српска црквена 

баштина 

  

• Објаснити 

ученицима значај 

мисионарске и 

просветитељске 

делатности Свете 

браће и Светог Саве; 

• Указати ученицима 

кроз примере српских 

светитеља на значај 

стицања 

хришћанских врлина; 

• Указати ученицима 

на историјски пут 

Српске Цркве кроз 

житија изабраних 

светитеља; 

• Подстаћи ученике 

да развију доживљај 

Крсне славе као 

молитвеног 

прослављања Бога и 

светитеља; 

• Развити код ученика 

свест о важности 

неговања традиције и 

обичаја (Крсна слава, 

литије, храмовне и 

градске славе); 

 • Пружити 

ученицимамогућност 

да сагледају улогу 

СПЦ у развоју српске 

културе и идентитета. 

  

 • моћи да препозна да 

култура и писменост 

Словена имају корен у 

мисионарској 

делатности 

просветитеља 

равноапостолних 

Кирила и Методија; 

• моћи да објасни 

просветитељску улогу 

и значај Светога Саве 

за српски народ; 

• бити подстакнут да 

доживи српске 

светитеље као учитеље 

хришћанских врлина; 

• моћи да препозна 

неговање српских 

православних обичаја 

као начин преношења 

искуства вере и 

прослављања Бога и 

светитеља 

• моћи да препозна 

евхаристијску 

симболику у 

елементима Крсне 

Славе; 

• бити подстакнут да 

прослављање Крсне 

славе везује за 

Литургију 

• бити подстакнут да 

доживи, вреднује и 

негује богатство и 

лепоту српске 

културне баштине. 

• моћи да уочи у којој 

мери је напредовао и 

савладао градиво 

Православног 
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катихизиса у 7. разреду 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 7. 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и 

одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници. 

Кључни појмови: патриотизам, ксенофобија, интеркултуралност, медији, родна 

равноправност и родно засновано насиље. 

Тема Садржај Исход Компетенција 

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. 

• 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 

-  компетенција за 

целоживотно учење; 

-  сарадња; 

- решавање проблема; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

-дигитална 

компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према 

околини; 

-  одговоран однос 

према здрављу. 
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права; 
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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. 

  

• 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; 
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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. 

  

• препозна и 

одупре се 

различитим 

облицима 

вршњачког 

притиска; 

• препозна 

опасност када се 

нађе у великој 

групи људи и 

заштити се; 

• 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. 
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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. 

  

• 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. 

  

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ, Предузетништво 7 

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју 

иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у 

акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег 

разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом 

друштву. 
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ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма 

ученик ће бити у стању да 

ТЕМЕ и кључни 

појмови садржаја 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– наведе основна права 

потрошача и начине њихове 

заштите; 

– на декларацији пронађе 

најважније информације о 

производу и одреди однос 

цене и квалитета; 

– посматра занимања из 

перспективе некад и сад и 

предвиди могућности 

њиховог развоја у 

будућности; 

– повезује одређена 

занимања и врсту и нивое 

образовања; 

– препозна проблеме у свом 

непосредном окружењу и 

дискутује о могућностима 

њиховог решавања; 

– се укључи у иницијативе 

које се покрећу у школи; 

– разликује особине лидера 

и менаџера; 

– одговорно преузима 

задужења у тиму, сарађује 

са другим члановима тима и 

учествује у доношењу 

одлука; 

– планира, распоређује и 

управља ресурсима (знања и 

вештине, време, новац, 

технологије); 

– учествује у осмишљавању 

пословне идеје; 

– информише се о постојању 

сличних производа на 

тржишту; 

– комуницира са окружењем 

о креативним идејама свога 

ЗАШТИТА ПРАВА 

ПОТРОШАЧА 

Однос цене и квалитета 

производа/услуге. 

Декларација производа. 

Уговорна обавеза за 

услугу. 

Остваривање права 

потрошача. 

СВЕТ РАДА 

Свет занимања некад, 

сад и у будућности. 

Професионална 

оријентација. 

Професионални развој. 

Форма и функција CV и 

мотивационог писма. 

Концепт целоживотног 

учења. 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И 

ДРУГЕ 

Покретање иницијативе. 

Менаџмент и лидерство. 

УЧЕНИЧКА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Појам предузећа 

(привредног субјекта). 

Производ и/или услуга. 

Појам тржишта. 

Људски и материјални 

ресурси. 

Пословна 

комуникација. 

Основни етички 

принципи у пословању. 

Процес производње и 
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тима; 

– примењује правила 

пословне комуникације; 

– поштује етичке принципе 

у пословању; 

– израчуна трошкове израде 

производа према датим 

инструкцијама; 

– прикупи информације о 

ценама сличних производа 

на тржишту и на основу њих 

одреди цену свог производа; 

– учествује у промоцији и 

продаји производа; 

– презентује рад свог тима. 

процес пружања услуга. 

Цена производа или 

услуге. 

Облици промовисања 

производа. 

Продаја производа или 

услуге. 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ, Филозофија са децом 7 

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада 

знањима, развије вештине и формира ставове који ће подстаћи и убрзати његов 

интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, 

критичког и креативног мишљења. 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити 

у стању да: 

Кључни појмови 

садржаја програма 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

– критички промишља и анализира 

питања и проблеме свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и 

комуницира са другима на 

конструктиван начин 

– јасно изрази сопствене мисли и 

осећања 

– практикује интелектуалну 

отвореност и радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у 

мишљењу 

– искаже објективност и 

непристрасност у процени властитих 

Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам вршњачког 

насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и 

простора 
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према околини 

Естетичка 

компетенција 

и туђих становишта, поступака и 

постигнућа 

– сарађује са члановима групе којој 

припада и одупре се притиску групе 

на асертиван начин 

– препозна проблеме у свом 

непосредном окружењу и дискутује 

о могућностима њиховог решавања 

– развије осетљивост за социјални и 

културни контекст 

– учествује у расправи која 

доприноси атмосфери отворености и 

узајамног уважавања 

– преузме одговорност за сопствене 

поступке, однос према природном и 

друштвеном окружењу, 

– усвоји интелектуалне врлине 

истинољубивости 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и 

знања 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и 

различитости 

Појам љубави 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 7. РАЗРЕДА 

Месец Теме 

Септембар 
1. Избор чланова председништва одељењске заједнице и 

избор представника за Ученички парламент 

2. Упознавање са Правилником о понашању ученика у школи 

и Упутством о мерама заштите здравља у школи 

3. Волео/ла бих да на часу одељењског старешине сазнам о... 

4.  Мотивисање ученика на укључивање у допунску и 

додатну наставу 

Октобар 
5.  Слободна тема-по избору ученика 

6. Технике учења, организација рада 

7. Утицај друштвених мрежа на вршњачку комуникацију 

8. Наш однос са наставницима – има ли проблема 

9. Слободна тема-по избору ученика 
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Новембар 
10. Опасност употребе психоактивних супстанци 

11. Желим да будем... 

12. Трговина људима (педагог) 

13. Слободна тема-по избору ученика 

Децембар 
14. Брига о хигијени тела 

15. Како уклопити школске обавезе и потреба за рекреацијом 

16. Однос према стварима у школи, дворишту, парку 

17. Слободна тема-по избору ученика 

Јануар 
18. Како превазилазимо трему 

19. Свети Сава – српски просветитељ 

Фебруар 
20. Шта сам планирао, а шта постигао-осврт на прво 

полугодиште 

21. Дан државности – 15. фебруар 

22. Другарство и цинкарење 

Март 
23. Психосоцијалне карактеристике пубертета (психолог) 

24. Како проводимо слободно време 

25. Електонско насиље – како га препознати и како реаговати 

26. Правила лепог понашања - бонтон 

Април 
27. Како да прихватимо међусобне разлике у мишљењу 

28. Пријатељство и како га неговати 

29. Деликвенција код младих – шта је то 

30. Правила понашања на екскурзији 

Мај 
31. Слободна тема-по избору ученика 

32. Професионална интересовања ученика 

33. Сазнао сам о средњој школи 

34. Светски дан борбе против пушења – 31.мај 
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Јун 
35. Светски дан заштите животне средине – 5.јун 

36. Наш успех на крају школске године 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 8.РАЗРЕД  

за школску 2022/23.годину 

  

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8. 

 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ ОБР

АД

А 

УТВРЂ

ИВАЊЕ 

СВ

ЕГ

А I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V   

1

. 

КЊИЖЕВН

ОСТ 

6 6 7 5 3 7 8 5 5   48 4 52 

2

. 

ЈЕЗИК 9 6 1

0 

10 2 3 2 4 4   19 31 50 

3

. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

3 4 0 3 0 5 9 3 7   13 21 34 

УКУПНО 18 16 1

7 

18 5 1

5 

1

9 

1

2 

1

6 

  80 56 136 

  

Књижевност – 52 часа, Језик – 50 часова и Језичка култура – 34  часа. 

Уџбеници: Наташа Станковић Шошо, Читанка Уметност речи, Нови Логос, Београд, 

2021. 

Наташа Станковић Шошо, Драгана Ћећез Иљукић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, 

Светлана Вулић, Граматика Дар речи, Нови Логос, Београд, 2021. 

Наташа Станковић Шошо, Драгана Ћећез Иљукић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, 

Светлана Вулић, Радна свеска,  Нови Логос, Београд, 2021. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА/
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ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

  

ИСХОДИ 
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1. 

  

КЊИЖЕВНОСТ 
Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

решавање проблема 

  

CJ.1.4.1. повезује 

наслове прочитаних 

књижевних дела 

(предвиђених 

програмима од V до 

VII разреда) са 

именима аутора тих 

дела 

CJ.1.4.2. разликује 

типове књижевног 

стваралаштва 

(усмена и ауторска 

књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује 

основне књижевне 

родове: лирику, 

епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје 

врсте стиха 

(римовани и 

неримовани; 

осмерац и 

десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје 

различите облике 

казивања у 

књижевноуметничко

м тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог 

и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје 

постојање стилских 

фигура у 

књижевноуметничко

м тексту (епитет, 

поређење, 

ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава 

битне елементе 

књижевноуметничко

г текста: мотив, 

тему, фабулу, време 

и место радње, лик... 

CJ.1.4.8. има 

изграђену потребу 

- чита са разумевањем 

књижевноуметничке 

текстове и остале 

типове текстова, 

примењујући 

различите стратегије 

читања; 

– тумачи значења, 

језичке, естетске и 

структурне особине 

уметничких текстова, 

користећи књижевне 

термине и појмове; 

– критички 

промишља о 

стварности на основу 

прочитаних дела; 

- уме да истакне 

универзалне 

вредности књижевног 

дела и повеже их са 

сопственим 

искуством и 

околностима у којима 

живи; 

– повеже писце и дела 

из обавезног дела 

програма од 5. до 8. 

разреда; 

– издвоји основне 

одлике књижевног 

рода и врсте у 

конкретном тексту, 

као 

и језичко-стилске 

карактеристике текста 

у склопу 

интерпретације; 

– уочи слојевитост 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
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2. 

  

ЈЕЗИК 
Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, дигитална 

компетенција, 

решавање проблема 

  

CJ.1.3.1. зна особине 

и врсте гласова; 

дели реч на слогове 

у једноставнијим 

примерима; 

примењује 

књижевнојезичку 

норму у вези са 

гласовним 

променама 

CJ.1.3.2. уочава 

разлику између 

књижевне и 

некњижевне 

акцентуације* 

CJ.1.3.3. одређује 

место реченичног 

акцента у 

једноставним 

примерима 

CJ.1.3.4. препознаје 

врсте речи; зна 

основне граматичке 

категорије 

променљивих речи; 

примењује 

књижевнојезичку 

норму у вези с 

облицима речи 

CJ.1.3.6. препознаје 

синтаксичке 

јединице (реч, 

синтагму, 

предикатску 

реченицу и 

комуникативну 

реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује 

основне врсте 

независних 

реченица 

(обавештајне, 

упитне, заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује 

реченичне и 

синтагматске 

– разуме значај 

књижевног језика за 

културу и историју 

српског народа; 

– сврста српски језик 

у одговарајућу 

језичку групу у 

Европи; 

– именује дијалекте 

српског језика; 

– разуме постојеће 

језичке прилике у 

Србији; 

– издвоји делове 

творенице и препозна 

основне моделе 

њиховог грађења; 

– користи садржаје из 

граматике обрађене у 

претходним 

разредима 

и повеже их са новим 

градивом; 

- доследно примени 

правописну норму; 

– примени основна 

правила о распореду 

акцената; 

  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
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3. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

одговоран однос 

према околини, 

решавање проблема 

  

CJ.1.1.1. разуме 

текст (ћирилични и 

латинични) који 

чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује 

уметнички и 

неуметнички текст; 

уме да одреди сврху 

текста: експозиција 

(излагање), 

дескрипција 

(описивање), 

нарација 

(приповедање), 

аргументација, 

пропаганда * 

CJ.1.1.3. препознаје 

различите 

функционалне 

стилове на 

једноставним 

примерима 

м да би CJ.1.1.4. 

разликује основне 

делове текста и 

књиге (наслов, 

наднаслов, 

поднаслов, основни 

текст, поглавље, 

пасус, фуснота, 

садржај, предговор, 

поговор); препознаје 

цитат; служи се 

садржајепронашао 

одређени део текста 

CJ.1.1.5. проналази и 

издваја основне 

информације из 

текста према датим 

критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у 

тексту битно од 

небитног, главно од 

споредног 

CJ.1.1.7. повезује 

информације и идеје 

– уочи разлику између 

научног, 

административног и 

разговорног 

функционалног стила; 

– пише и говори 

поштујући 

карактеристике 

различитих 

функционалних 

стилова; 

– уочи разликуизмеђу 

речи и лексеме; 

– препозна метафору 

и метонимију као 

лексичке механизме и 

разуме значење 

вишезначних речи 

карактеристичних за 

свакодневну 

комуникацију; 

– разуме значење 

застарелих речи и 

неологизама; 

– користи речник, 

енциклопедију и 

лексикон; 

– уочи манипулацију 

у пропагандним 

текстовима; 

– напише приказ, 

расправу и краћи есеј; 

– разликује 

деловетекста и књиге 

– 

укључујући индекс, 

 

Р. 

БР

. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
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1. 

  

КЊИЖЕВНОСТ 
Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

решавање 

проблема 

  

2СЈК.1.2.4. Уочава и 

примерима 

аргументује основне 

поетичке, језичке, 

естетске и структурне 

особине књижевних 

дела из обавезне 

школске лектире. 

2СЈК.1.2.6. Наводи 

основне 

књижевноисторијске и 

поетичке одлике 

стилских епоха, 

праваца и формација у 

развоју српске и 

светске књижевности 

и повезује их са 

делима и писцима из 

обавезне лектире 

школског програма. 

2СЈК.1.2.9. На основу 

дела српске и светске 

књижевности 

формира читалачке 

навике и знања; схвата 

улогу читања у 

тумачењу књижевног 

дела и у изграђивању 

језичког, литерарног, 

културног и 

националног 

идентитета. 

2СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и 

књижевнотеоријска 

знања адекватно 

примењује у тумачењу 

књижевних дела 

предвиђених 

програмом. 

2СЈК.2.2.5. Образлаже 

основне елементе 

књижевности као 

дискурса у односу на 

остале друштвене 

дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство 

приповедача, 

приповедни фокус, 

– наведе и објасни 

друштвено-

историјске 

околности које 

су утицале на 

појаву барока у 

српској култури; 

– упореди стилска 

средства барока 

са уметничким 

средствима 

претходних 

епоха (праваца); 

– одреди 

друштвени и 

културолошки 

значај 

просветитељски

х идеја, посебно 

у српској 

култури; 

– објасни утицај 

романтизма на 

формирање 

националног 

идентитета; 

– састави табелу 

са 

најзначајнијим 

представницима 

романтизма, 

њиховим делима 

и одликама; 

– упореди стилске 

карактеристике 

европског и 

српског 

романтизма; 

– утврди разлике у 

приступу 

стварности 

романтизма и 

реализма: 

– упореди и 

примерима 

илуструје 

књижевне 

одлике дела која 

припадају 

реализму; 
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2. 

  

ЈЕЗИК 
Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, дигитална 

компетенција, 

решавање 

проблема 

  

2CJK.1.1.2. Разликује 

књижевни 

(стандардни) језик од 

дијалекта; зна основне 

податке о дијалектима 

српског језика; има 

правилан став према 

свом дијалекту и 

другим дијалектима 

српског језика и према 

оба изговора српског 

књижевног језика 

(поштује свој и друге 

дијалекте српског 

језика и има потребу 

да чува свој дијалекат; 

подједнако цени оба 

изговора српског 

књижевног језика – 

екавски и (и)јекавски); 

има потребу да учи, 

чува и негује 

књижевни језик; 

познаје најважније 

граматике и 

нормативне 

приручнике и уме да 

се њима користи; зна 

основне податке о 

месту српског језика 

међу другим 

индоевропским и 

словенским језицима; 

има основна знања о 

развоју књижевног 

језика, писма и 

правописа код Срба. 

2CJK.2.1.1. Има шира 

знања о језику уопште 

(која су битна својства 

језика); препознаје 

јединице и појаве које 

припадају различитим 

језичким нивоима / 

подсистемима; има 

основна знања о 

писму уопште; има 

основна знања о 

правопису уопште 

(етимолошки – 

– објасни развојне 

карактеристике 

српског 

књижевног 

језика од 

реформе Вука 

Караџића до 

данас; 

– објасни разлику 

између 

етимолошког и 

фонолошког 

правописа; 

– напише текст, 

примењујући 

форме и 

обележја 

публицистичког 

и 

административн

ог стила; 

– објасни појам 

морфеме и 

разликује 

граматичку од 

творбене анализе 

речи (творбену 

основу и 

наставак и 

граматичку 

основу и 

наставак);  

– примени 

системска знања 

о врстама и 

подврстама речи 

и њиховим 

граматичким 

категоријама; 



841 

 

  

3. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

одговоран однос 

према околини, 

решавање 

проблема 

  

2СЈК.1.3.4. Користи 

оба писма, дајући 

предност ћирилици; 

примењује основна 

правописна правила у 

фреквентним 

примерима и уме да се 

служи школским 

издањем Правописа; у 

писању издваја делове 

текста, даје наслове и 

поднаслове, уме да 

цитира и парафразира; 

саставља матурски 

рад поштујући 

правила израде 

стручног рада 

(употребљава фусноте 

и саставља садржај и 

библиографију); 

саставља писмо – 

приватно и службено, 

биографију (CV), 

молбу, жалбу, захтев, 

оглас; зна да попуни 

различите формуларе 

и обрасце. 

2CJK.1.3.2. Говорећи 

и пишући о некој теми 

(из језика, 

књижевности или 

слободна тема), јасно 

структурира казивање 

и повезује његове 

делове на 

одговарајући начин; 

разликује битно од 

небитног и држи се 

основне теме; 

саставља 

једноставнији 

говорени и писани 

текст користећи се 

описом, 

приповедањем и 

излагањем 

(експозицијом); уме 

укратко да опише 

своја осећања и 

доживљај књижевног 

или другог 

уметничког дела; 

сажето препричава 

једноставнији 

књижевноуметнички 

– примени 

правописна 

решења у вези са 

писањем 

скраћеница; 

– примени 

основна 

типографско-

правописна 

решења у вези са 

куцаним текстом 

(размак и 

штампарски 

типови слога); 

– јасно и сажето 

представи 

историју књиге и 

библиотеке; 

– учествује у 

јавним 

разговорима са 

више учесника 

(на теме из 

области језика и 

књижевности); 

– обликује свој 

говор према 

ситуацији и 

примени 

књижевнојезичк

у норму; 

– састави 

сложенији текст, 

користећи се 

описом и 

приповедањем. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  ДОПУНСКА  НАСТАВА 

РАЗРЕД:  ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 34 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:  1 

ЦИЉ (изучавања предмета у датом разреду): Развијање смисла за истраживачки рад;Развијање критичког 

мишљења;Развијање стваралачког испољавања и оригиналности;Неговање умећа у служењу литературом и 

стручном терминологијом;Оспособљавање ученика да умсно поступају као 

говорници,саговорници,сабеседници и читаоци; Оспособљавање ученика да самостално анализирају и 

процењују уметничке вредности дела те да дају своје мишљење,утиске и закључке; Подстицање ученика на 

стваралачки рад,припремање и излагање  сопствених радова;Учествовање на конкурсима, такмичењима, 

приредбама...Развијање маште и креативности;Развијање интересовања за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина 

  

  

Циљеви Исходи 

учења 

  

Садржај Начин 

 

остварива

ња 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 
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КЊИЖЕВНОСТ

: 

Читање са 

разумевањем 

књижевноуметн

ичких текстова и 

осталих типова 

текстова, 

примењивање 

различитих 

стратегија 

читања; 

– тумачење 

значења, 

језичких, 

естетских и 

структурних 

особина 

уметничких 

текстова, 

коришћењем 

књижевних 

термина и 

појмова; 

 -истицање 

универзалне 

вредности 

књижевног дела 

и њихово 

повезивање са 

сопственим 

искуством и 

околностима 

- повезивање 

писаца и дела из 

обавезног дела 

програма од 5. 

до 8. разреда; – 

издвајање 

основних одлика 

књижевног рода 

и врсте у 

конкретном 

тексту, као и 

језичко-стилских 

карактеристика 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

  

КЊИЖЕВНОСТ

: 

– чита са 

разумевањем 

књижевноуметн

ичке текстове и 

остале типове 

текстова, 

примењујући 

различите 

стратегије 

читања; – 

тумачи значења, 

језичке, естетске 

и структурне 

особине 

уметничких 

текстова, 

користећи 

књижевне 

термине и 

појмове;– 

истакне 

универзалне 

вредности 

књижевног дела 

и повеже их са 

сопственим 

искуством и 

околностима у 

којима живи; – 

повеже писце и 

дела из 

обавезног дела 

програма од 5. 

до 8. разреда; – 

издвоји основне 

одлике 

књижевног рода 

и врсте у 

конкретном 

тексту, као и 

  

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 

  

1.       Ђура 

Јакшић: 

„Отаџбина” 

2. Јован 

Јовановић 

Змај: 

„Светли 

гробови” 3. 

Јован 

Јовановић 

Змај: 

„Ђулићи” 

(избор) 4. 

Десанка 

Максимовић

: „Пролетња 

песма” / 

„Опомена” 

5. Момчило 

Настасијеви

ћ: „Труба” 6. 

Иван В. 

Лалић: 

„Ветар” 7. 

Марина 

Цветајева: 

„Месечев 

сјај” 

ЕПСКО-

ЛИРСКЕ 

ВРСТЕ 1. 

Бранко 

Радичевић: 

Ђачки 

растанак 

(одломак 

„Ој 

Карловци, 

место моје 

драго...”) 2. 

Народна 

епско-

лирска 

аналитичко

-

синтетичке 

методе и 

вежбања 

-

проблемск

а настава 

- 

самостално 

решавање 

проблема 

-

истражива

чки метод 

-

амбијентал

на настава 

- вербалне 

методе 

-рад на 

тексту 

-дискусија 

-дебата 

-

презентаци

је 

  

вежбање 

акцента уз 

коришћење 

аудио 

записа 

-лексичко-

семантичко

-стилске 

вежбе 

-

ГРАМАТИК

А 

Објашњава, 

Коментарише

, 

Образлаже. 

Подстиче 

ученике да 

обележе,про- 

Нађу,закључе

, 

Упореде... 

Демонстрирс 

градиво на 

примерима ит 

свакодневне 

језичке 

праксе. 

КЊИЖЕВНО

СТ 

Развија код 

ученика 

самосталност 

при тумачењу 

књ.дела,подст

иче 

изражавање 

сопственог 

мишљења. 

Показује на 

конкретним 

примерима 

примену 

теоријских 

знања. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ГРАМАТИК

А 

Слуша,раз-

мишља,уоча- 

Ва битне 

појединости. 

Примењује 

стечена знања 

На конкретне 

језичке 

ситуације. 

Вежба 

правилан из- 

Говор. 

КЊИЖЕВНО

СТ 

Чита,тумачи 

и  образлаже 

своје 

ставове.Ради 

на 

тексту.Израж

ава сопствене 

утиске.Опису

је, 

Тумачи и 

процењује 

туђа 

мишљења. 

  

  

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

  

Уочава,закљу
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текста у склопу 

интерпретације; 

 – повезивање 

књижевног дела 

са историјским 

или другим 

одговарајућим 

контекстом; – 

одређивање 

временског 

оквира у којем је 

писац стварао 

– разликовање 

аутора 

књижевноуметн

ичког текста од 

наратора, 

драмског лица 

или лирског 

субјекта; – 

препознавање 

националне 

вредности и 

неговање 

културноисториј

ске баштине, уз  

поштовање 

особености 

сопственог 

народа и других 

народа 

ЈЕЗИК: 

- објашњавање 

настанка и 

развоја српског 

књижевног 

језика; – 

разумевање 

значаја 

књижевног 

језика за културу 

и историју 

српског народа; 

– сврставање 

српског језика у 

одговарајућу 

језичку групу у 

језичко-стилске 

карактеристике 

текста у склопу 

интерпретације;  

– повеже 

књижевна дела 

са историјским 

или другим 

одговарајућим 

контекстом; – 

одреди 

временски оквир 

у којем је писац 

стварао; – 

разликује аутора 

књижевноуметн

ичког текста од 

наратора, 

драмског лица 

или лирског 

субјекта; – 

препозна 

националне 

вредности и 

негује 

културноисториј

ску баштину, 

поштујући 

особености 

сопственог 

народа и других 

народа; 

ЈЕЗИК: 

објасни настанак 

и развој српског 

књижевног 

језика; – разуме 

значај 

књижевног 

језика за 

културу и 

историју српског 

народа; – сврста 

српски језик у 

одговарајућу 

језичку групу у 

Европи; – 

именује 

дијалекте 

песма: 

Женидба 

Милића 

Барјактара 

ЕПИКА 1. 

Вук 

Стефановић 

Караџић: О 

народним 

певачима 2. 

Вук 

Стефановић 

Караџић: 

Житије 

Ајдук Вељка 

Петровића 

(одломак) 3. 

Доситеј 

Обрадовић: 

Живот и 

прикључениј

а (одломак) 

4. Прота 

Матеја 

Ненадовић: 

Мемоари 

(одломак) 5. 

Петар 

Петровић 

Његош: 

Горски 

вијенац 

(одломак 

„Бадње 

вече”) 6. 

Симо 

Матавуљ: 

„Пилипенда

” 7. Лаза 

Лазаревић: 

„Све ће то 

народ 

позлатити” 

8. Милош 

Црњански: 

Сеобе 

(одломак) / 

Роман о 

Лондону 

(„Пролеће је 

изговарање 

брзалица 

-

подстицањ

е на 

самостално 

исправљањ

е грешака у 

смс и 

интернет 

комуникац

ији 

-

упућивање 

на 

служење 

правописо

м 

-

компарати

вна 

анализа(фи

лм и 

књ.дело) 

-

локализова

ње дела 

-различити 

облици 

читања 

-рад у 

групама, 

пару 

  

Прати,комент

а- 

Рише,помаже 

у 

Правилној 

примени 

знања. 

Демонстрира 

правилан 

изговор. 

Подстиче 

ученике на 

самосталан 

рад. 

Објашњава 

Мотивише 

Похваљује 

те врши 

уопштавање и 

примену 

стечених 

знања, умења 

и вештина у 

различитим 

ситуацијама 

чује, 

Примењује 

научено. 

Вежба,самост

а- 

Лно уочава 

грешке. 

Самостално 

Користи 

литературу. 
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Европи; – 

именовање 

дијалеката 

српског језика; – 

разумевање 

постојећих 

језичких 

прилика у 

Србији; – 

издвајање делова 

творенице и 

препознавање 

основних модела 

њиховог 

грађења; – 

коришћење 

садржаја из 

граматике 

обрађених у 

претходним 

разредима и 

њихово 

повезивање са 

новим 

градивом;- 

позбавање свих 

врста 

зависносложени

х 

реченица;њихов

о препознавање 

у примерима;- 

Разликовање 

променљивих од 

непроменљивих 

врста речи и 

њихових 

граматичких 

категорија; 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА: 

-Примењивање 

правописне 

норме; – 

примењивање 

основних 

правила о 

српског језика; – 

разуме постојеће 

језичке прилике 

у Србији; – 

издвоји делове 

творенице и 

препозна 

основне моделе 

њиховог 

грађења; – 

користи 

садржаје из 

граматике 

обрађене у 

претходним 

разредима и 

повеже их са 

новим 

градивом;- зна 

одлике свих 

врста зависних 

реченица и уме 

да их препозна 

на конкретним 

примерима;- 

разликује 

променљиве од 

непроменљивих 

врста речи;- 

познаје све 

граматичке 

категорије у 

вези са врстама 

речи; 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА: 

 – примени 

правописну 

норму; – 

примени 

основна правила 

о распореду 

акцената; – уочи 

разлику између 

научног, 

административн

ог и разговорног 

функционалног 

стила; – пише и 

стигло у 

Лондон”) 9. 

Бранимир 

Ћосић: 

Покошено 

поље 

(одломак из 

прве књиге 

„Читава 

једна 

младост”) 

10. Дино 

Буцати: 

„Колумбар” 

11. Херман 

Хесе: 

„Магија 

књиге” / Нил 

Гејмен: 

„Зашто наша 

будућност 

зависи од 

библиотека, 

читања и 

сањарења” / 

Милорад 

Павић: 

Роман као 

држава 

(избор 

одломака из 

огледа: 

„Кратка 

историја 

читања”, 

„Последњих 

сто 

читалаца”, 

„Нова 

генерација 

електронске 

књиге”, 

„Скакутаво 

читање или 

повратак 

фусноте”, 

„Романи без 

речи”) 

ДРАМА 

1. Данило 
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распореду 

акцената; – 

уочавање 

разлике између 

научног, 

административн

ог и разговорног 

функционалног 

стила; – писање 

и усмено 

изражавње уз 

поштовање 

карактеристика 

различитих 

функционалних 

стилова; – 

уочавање 

разлике између 

речи и лексеме; ; 

– разумевање 

значења 

застарелих речи 

и неологизама; – 

коришћење 

речника, 

енциклопедија и 

лексикона; – 

уочавање 

манипулације у 

пропагандним 

текстовима; – 

самостално 

писање приказа, 

расправе и 

краћег есеја; – 

разликовање 

делова текста и 

књиге – 

укључујући 

индекс, 

појмовник, 

библиографију – 

и способност 

њиховог  

коришћења; – 

повезивање 

информације и 

идеје изнесене у 

тексту, уочавање 

јасно исказаних 

говори 

поштујући 

карактеристике 

различитих 

функционалних 

стилова; – уочи 

разлику између 

речи и лексеме; 

– разуме 

значење 

застарелих речи 

и неологизама; – 

користи речник, 

енциклопедију и 

лексикон; – уочи 

манипулацију у 

пропагандним 

текстовима; – 

напише приказ, 

расправу и 

краћи есеј; – 

разликује делове 

текста и књиге – 

укључујући 

индекс, 

појмовник, 

библиографију – 

и уме да их 

користи; – 

повезује 

информације и 

идеје изнесене у 

тексту, уочава 

јасно исказане 

односе и изводи 

закључак 

заснован на 

тексту. 

  

Киш: Ноћ и 

магла 2. 

Петар 

Кочић: 

Јазавац пред 

судом 

(одломак) 3. 

Жан Батист 

Поклен 

Молијер: 

Грађанин 

племић 

(одломак) 

  

ДОМАЋА 

ЛЕКТИРА 

1.Народне епске 

песме новијих 

времена 

(тематски круг о 

ослобођењу 

Србије: „Почетак 

буне против 

дахија”; „Бој на 

Мишару”, „Бој 

на Чокешини”...) 

2. Љубавне 

народне лирске 

песме („Српска 

дјевојка”, 

„Љубавни 

растанак”...); 

обичајне народне 

лирске песме 

(избор) 3. Избор 

из савремене 

српске поезије 

(нпр. Васко 

Попа: „Очију 

твојих да није”, 

Бранко 

Миљковић: 

„Критика 

метафоре”, 

Војислав 

Карановић: „О 

читању поезије”, 

Момчило Мошо 
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односа и 

извођење 

закључака 

заснованих на 

тексту. 

  

Одаловић: 

„Ршуме, јеси ли 

знао Црњанског”, 

Ана Ристовић: 

„Гледајући у 

дрвеће”...) 4. Иво 

Андрић: Деца 

(„Деца”, „Књига” 

и „Панорама”) 5. 

Бранислав 

Нушић: Сумњиво 

лице 6. Клод 

Кампањ: Збогом 

мојих петнаест 

година 7. Давид 

Албахари, 

Мамац 

  

  

КЊИЖЕВНИ 

ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ 

Стилска 

средства: 

анафора и 

епифора, 

апострофа. 

Лирске врсте: 

народне љубавне 

песме, обичајне 

песме (сватовске, 

тужбалице и 

здравице); 

љубавна песма 

(ауторска). 

Епско-лирске 

врсте: поема, 

балада. Драмски 

спев. Мемоари. 

Биографија 

  

ЈЕЗ

ИК 

  

ГРАМАТИКА: 

Језик Словена у 
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прапостојбини; 

сеобе Словена и 

стварање 

словенских 

језика. Мисија 

Ћирила и 

Методија. 

Почетак 

писмености код 

Срба. 

Старословенски 

језик и писма 

(глагољица и 

ћирилица). Развој 

српског 

књижевног 

језика: 

српскословенски, 

рускословенски, 

славеносрпски 

језик. Вук 

Караџић – 

реформа језика, 

писма и 

правописа. 

Књижевни језик 

код Срба од Вука 

до данас 

(основни 

подаци). Основне 

језичке групе у 

Европи и место 

српског језика у 

породици 

словенских 

језика. Дијалекти 

српског језика: 

екавски 

(призренско-

тимочки, 

косовскоресавск

и, шумадијско-

војвођански) и 

ијекавски 

(зетско-рашки и 

источнохерцегов

ачки). Народни 

језик (језик као 

скуп дијалеката) 

и књижевни 
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(нормирани) 

језик. Службена 

употреба језика и 

писма према 

Уставу. Језици 

националних 

мањина (основни 

подаци). Језик – 

основне особине 

говорног и 

писаног језика. 

Грађење речи: – 

основни модели: 

извођење, 

слагање, 

префиксација; – 

просте речи и 

творенице 

(изведенице, 

сложенице, 

префиксалне 

творенице); – 

састав 

твореница: 

корен, творбена 

основа, префикс, 

суфикс. 

Систематизација 

претходно 

обрађених 

садржаја из 

фонетике, 

морфологије и 

синтаксе. 

Фонетика: 

подела гласова и 

гласовне 

промене. 

Морфологија: 

врсте и подврсте 

речи и њихове 

категорије. 

Синтакса: 

реченични 

чланови (састав и 

функција); 

независне и 

зависне 

реченице; 

слагање 
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реченичних 

чланова 

  

ПРАВОПИС 

Писање имена из 

страних језика са 

акцентом на 

њихову промену. 

Спојено и 

одвојено писање 

речи (сложенице, 

полусложенице, 

синтагме). 

Генитивни знак. 

Црта и цртица; 

други 

интерпункцијски 

и правописни 

знаци 

ОРТОЕПИЈА 

Краткоузлазни и 

краткосилазни 

акценат; правила 

о распореду 

акцената и 

неакцентованих 

дужина (основни 

појмови). 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

  

Књижевни и 

остали типови 

текстова у 

функцији 

унапређивања 

језичке културе. 

Текстови писани 

различитим 

функционалним 

стиловима: 

публицистички 
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стил (репортажа, 

интервју); 

административни 

стил (молба, 

жалба, 

уплатница, 

обрасци, радна 

биографија; 

бирократски 

језик); научни 

стил (примери из 

текстова у 

уџбеницима 

других наставних 

предмета; 

употреба 

термина). 

Лексикологија: – 

једнозначност и 

вишезначност 

речи; – лексичка 

метафора и 

лексичка 

метонимија као 

механизми 

остваривања 

вишезначности; – 

синонимија, 

антонимија и 

хомонимија; – 

застареле речи; 

нове речи – 

неологизми; – 

речник, 

лексикон, 

енциклопедија. 

Пропагандни 

текстови 

(рекламе и 

слично). 

Расправа и есеј 

на задату тему. 

Приказ (књиге, 

филма, 

позоришне 

представе и 

сл.).Презентовањ

е чињеница и 

коментара. 

Правописне 
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вежбе: диктат, 

уочавање и 

објашњавање 

правописних 

грешака у тексту; 

писање имена из 

страних језика; 

писање 

позајмљеница 

(информатички 

термини, мејл и 

сл.); писање 

сложеница, 

полусложеница и 

синтагми; 

писање црте и 

цртице; запета у 

независносложен

им реченицама. 

Језичке вежбе: 

уочавање и 

исправљање 

грешака у 

неправилно 

маркираном 

тексту; 

попуњавање 

текста са 

празнинама; 

тражење грешака 

у тексту и 

исправљање. 

Лексичко-

семантичке 

вежбе: 

допуњавање 

реченица 

хомонимима 

(хомоними и 

акценти); 

проналажење 

одговарајућег 

синонима; 

антонимски 

ланац; 

одређивање 

значења 

метафоре и 

метонимије у 

тексту; тумачење 
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застарелих речи 

и неологизама; 

дефинисање 

лексема. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  ДОДАТНА НАСТАВА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 34 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:  1 

ЦИЉ (изучавања предмета у датом разреду): Развијање смисла за истраживачки рад;Развијање критичког 

мишљења;Развијање стваралачког испољавања и оригиналности;Неговање умећа у служењу литературом и 

стручном терминологијом;Оспособљавање ученика да умсно поступају као 

говорници,саговорници,сабеседници и читаоци; Оспособљавање ученика да самостално анализирају и 

процењују уметничке вредности дела те да дају своје мишљење,утиске и закључке; Подстицање ученика на 

стваралачки рад,припремање и излагање  сопствених радова;Учествовање на конкурсима, такмичењима, 

приредбама...Развијање маште и креативности;Развијање интересовања за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина 

 

Циљеви Исходи 

учења 

  

Садржај Начин 

 

остварив

ања 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

  

КЊИЖЕВНО

СТ: 

– тумачење 

значења, 

језичких, 

естетских и 

структурних 

особина 

уметничких 

текстова, 

коришћењем 

књижевних 

термина и 

појмова; – 

критичко 

промишљање 

о стварности 

на основу 

прочитаних 

дела; 

 -истицање 

универзалне 

вредности 

По завршетку 

разреда 

ученик ће 

бити у стању 

да: 

КЊИЖЕВНО

СТ 

 – тумачи 

значења, 

језичке, 

естетске и 

структурне 

особине 

уметничких 

текстова, 

користећи 

књижевне 

термине и 

појмове; – 

критички 

промишља о 

стварности на 

основу 

прочитаних 

дела; – 

  

КЊИЖЕВНОСТ: 

  

НАУЧНОПОП

УЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИ

ВНИ 

ТЕКСТОВИ 

Веселин 

Чајкановић: „О 

ускршњим 

обичајима” 2. 

Милутин 

Миланковић: Кроз 

васиону и векове 

(одломак) 3. Хилда 

Дајч: Писма − 

одломак, (обавезна 

напомена о 

власнику права: 

©Јеврејски 

историјски музеј) 4. 

Споменка 

Крајчевић: Кругом 

аналитич

ко-

синтетич

ке методе 

и 

вежбања 

-

проблемс

ка 

настава 

- 

самостал

но 

решавањ

е 

проблема 

-

истражив

ачки 

метод 

-

амбијент

ална 

ГРАМАТИ

КА 

Објашњава, 

Коментари

ше, 

Образлаже. 

Подстиче 

ученике да 

обележе,пр

о- 

Нађу,закљу

че, 

Упореде... 

Демонстри

рс градиво 

на 

примерима 

ит 

свакодневн

е језичке 

праксе. 

ГРАМАТИ

КА 

Слуша,раз-

мишља,уоч

а- 

Ва битне 

појединост

и. 

Примењује 

стечена 

знања 

На 

конкретне 

језичке 

ситуације. 

Вежба 

правилан 

из- 

Говор. 

КЊИЖЕВН

ОСТ 
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ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ(КОМПЕТЕНЦИЈЕ): 

Примењује основна знања о српском језику и основна начела тумачења 

књижевних дела; поштује књижевнојезичку норму и користи језик као низ 

стваралачких могућности у усменој и писаној комуникацији – обликује логичан и 

структуриран говорени и писани текст; чита, тумачи, упоређује и вреднује 

књижевне и неуметничке текстове из националне и светске културне баштине 

прикладне узрасту ученика; уме да изабере дела за читање према свом литерарном 

укусу; чува, негује и воли српски језик. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ(описује специфичне способности 

учења које омогућавају да се развија општа предметна компетенција): 

Разуме шта је језик, поштује свој језик и поштује друге језике. Разликује 

појмове књижевног и народног језика. Препознаје говор мржње као негативну 

појаву у друштву. Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, 

облицима речи и реченицама. Разуме значење речи из уџбеника, лектире и 

свакодневне комуникације и уме правилно да их употреби у одговарајућем облику 

и контексту. Говори јасно и саговорника слуша пажљиво, уз уважавање. Саставља 

једноставан говорени или писани текст о доживљају књижевног дела, као и о  

темама из свакодневног живота и света маште. Користи оба писма, дајући предност 

ћирилици. Влада основним жанровима писане комуникације потребним за учешће 

у друштвеном животу. Примењује правописну норму у једноставним примерима и 

уме да се служи школским издањем Правописа. 

Разликује основне језичке групе у Европи и одређује место српског језика у 

породици словенских језика. Познаје основне етапе у развоју књижевног језика код 

Срба и разуме његов значај за културу и историју српског народа. У говору и 

писању примењује одређена граматичка правила у вези са гласовима, облицима и 

врстама речи и са реченицама српског језика. Употребљава фонд речи у складу са 

основним нивоом образовања. Примењује правописна правила у сложенијим 

примерима и уме да се служи речницима, приручницима и енциклопедијама. Јасно 

формулише своје мишљење. Саставља логичан и структуриран сложенији говорени 

или писани текст, тумачећи основне идејне и формалне елементе једноставнијег 

књижевног и неуметничког текста. 

  

Разликује дијалекте српског језика на основу њихових основних особина. 

Има шира знања о гласовима, врстама, подврстама и облицима речи и реченица 

српског језика и зна да примени та знања у говору и писању. Има богат речник и 

доживљава језик као низ могућности које му служе у изражавању. Говори о 

одабраним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом, 

примењујући основне говорничке вештине. Саставља једноставнији 
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аргументативни текст. Користи препоручену литературу у писању рада на задату 

тему из језика, књижевности и културе, имајући на уму читалачку публику. 

Доследно примењује правописну норму из сваке правописне области предвиђене 

обавезним школским програмом.  

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА ПРОГРАМА (УПУТСТВО ЗА 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ): 

Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање 
наредних корака у раду са ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оце њивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику 

на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, 

довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или непосредно након 

обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на активности и 

продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно инто- нирана, односно да 

прво садржи оне елементе који су за похвалу, а тек потом оне које би ученик требало да 

развија и унапређује. Оно започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

Наставник користи формативо оцењивање. Усвојој педагошкој документацији редовно 

бележи запажања о ангажовањима и постигнућима ученика, као и о остварености циљева 

Наставник описом даје и своје препоруке. 

   

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. РАЗРЕД 

Циљ наставе и учења енглеског језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: комуникација и сарадња, дигитална компетенција, рад са 

подацима и информацијама, компетенција за учење, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

 

Кључни појмови: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Definite and Zero 

article, Will and Be going to, Present Simple and Present Continuous, Modal verbs, Gerunds and 
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Infinitives, The Zero, First, Second and Third Conditional, Reflexive Pronouns, Relative 

Pronouns, Quantifiers, Past, Present and Future Passive, Reported Speech 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

  

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

ИСХОДИ 

По завршеној 

теми/области 

ученици ће бити 

у стању да у 

усменој и 

писменој 

комуникацији: 

Број 

часова  

по теми 

Број 

часова 

за 

обраду 

Остали 

типов

и 

часова 

Међупредметне 

компетенције 

1. 
Уводни час-план и 

програм 

Понављање градива  

Irregular Verbs 

  

Исходи из 

претходне 

године. 

1 

  

2 

1 

  

0 

    

  

  

4 

Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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2. UNIT 1 – LOST 

AND FOUND 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање 

искустава, и 

догађаја у 

прошлости; 

- размене 

неколико 

информација у 

низу о 

искуствима, и 

догађајима у 

прошлости; 

- опишу искуства 

и догађаје из 

прошлости 

повезујући 

неколико краћих 

исказа у 

смислену целину; 

- опишу 

историјски 

догађај из циљне 

културе. 

  

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

  
REVISION + TEST 

1 (РЕВИЗИЈА И 

ТЕСТ 1) 

  

Исходи из 

претходне теме. 

2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 
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3. UNIT 2 - 

CHOICES 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање 

искустава, и 

догађаја у 

прошлости; 

- размене 

неколико 

информација у 

низу о 

искуствима, и 

догађајима у 

прошлости; 

- опишу искуства 

и догађаје из 

прошлости 

повезујући 

неколико краћих 

исказа у 

смислену целину; 

- разумеју 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

описивање 

способности у 

садашњости; 

- саопште своје и 

туђе способности 

у садашњости; 

- размене 

неколико 

информација о 

способностима у 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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садашњости; 

- разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике у 

популарним 

музичким 

жанровима 

између своје и 

циљне културе. 
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  ПРВИ ПИСМЕНИ 

ЗАДАТАК 

Исходи из 

претходне  2 

теме. 

4 0 4 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 
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4. UNIT 3 – 

WHAT’S IT 

WORTH? 

-разумеју краће 

низове исказа 

који се односе на 

количине и цене; 

- размене 

информације у 

вези са 

количинама 

ценама; 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

изражавање 

мишљења и 

давање 

препорука; 

- размене 

информације које 

се односе на 

изражавање 

мишљења и 

давање 

препорука; 

- повежу 

неколико исказа 

у краћи текст 

којим се описују 

бића, места и 

предмети и дају 

препоруке; 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

на будуће радње 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  



863 

 

и предвиђања; 

- размене 

неколико исказа 

у вези са 

будућим радњама 

и предвиђањима; 

саопшти будуће 

радње и 

предвиђања - 

разумеју и 

објасне 

сличности и 

разлике навикама 

куповине између 

своје и циљне 

културе. 
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REVISION 

(РЕВИЗИЈА) + 

Усмено одговарање 

  

Исходи из 

претходне теме. 

4 

  

  

  

0 

  

  

  

4 

  

  

  

Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 
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5. UNIT 4 - 

FEELINGS 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

осећања; 

- размене 

неколико 

повезаних 

информација у 

вези са 

осећањима; 

- искаже и 

образложе 

осећања; 

- разумеју 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

могућности; 

- размене 

неколико 

информација које 

се односе на 

могућности; 

- разумеју 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

способности, 

обавезе, предлоге 

и савете, и 

реагује на њих; 

- размене 

неколико 

информација које 

се односе на 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  



866 

 

способности, 

обавезе, предлоге 

и савете; 

- разумеју 

британски и 

амерички смисао 

за хумор. 
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REVISION + TEST 

4 (РЕВИЗИЈА И 

ТЕСТ 4) 

  

  2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 
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6. UNIT 5 - 

DISCOVERY 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

прошлост; 

размене неколико 

информација у 

низу о 

догађајима у 

прошлости; 

- опишу догађаје 

из прошлости 

повезујући 

неколико краћих 

исказа у 

смислену целину; 

- разумеју 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

изражавање 

мишљења, 

планова и 

намера; 

- саопште своја и 

туђа мишљења, 

планове и 

намере; 

- разумеју 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

исказивање 

могућности и 

хипотетичких 

ситуација;- 

размене неколико 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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информација у 

низу о 

могућностима и 

хипотетичким 

ситуацијама; 

- наведу 

биографске 

податке и 

најважнија 

открића/дела 

научника/уметни

ка из циљне 

културе. 
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REVISION + TEST 

5 (РЕВИЗИЈА И 

ТЕСТ 5) 

  

Исходи из 

претходне теме. 

2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 

  

7. UNIT 6 – ABOUT 

ME 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање бића, 

предмета и 

места; 

- опишу догађаје 

из прошлости 

повезујући 

неколико краћих 

исказа у 

смислену целину; 

- размене 

неколико 

информација у 

низу о 

карактериситкам

а бића, предмета 

и места; 

- упореде и 

наведу сличности 

и разлике у 

карактериситкам

а савремене 

поезије у својој и 

циљној култури. 

  

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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  ДРУГИ 

ПИСМЕНИ 

ЗАДАТАК 

  

Исходи из 

претходне 4 теме. 

4 0 4 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 
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8. UNIT 7 – ON THE 

STREETS 

  

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на опис 

предмета, места, 

појaва, радњи, 

стања и збивања; 

- размене 

информације које 

се односе на опис 

бића, предмета, 

места, појaва, 

радњи, стања и 

збивања; 

- повеже 

неколико исказа 

у краћи текст 

којим се описују 

и пореде бића, 

предмети, места, 

појаве, радње, 

стања и збивања; 

- разумеју краће 

низове исказа 

који се односе на 

количину; 

размене 

информације у 

вези са 

количином, 

димензијама и 

ценама; 

- упореди и 

наведе сличности 

и разлике између 

уличног живота у 

градовима широм 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 
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света. 
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REVISION + TEST 

7 (РЕВИЗИЈА И 

ТЕСТ 7) 

  

Исходи из 

претходне теме. 

2 0 2 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 

  

9. UNIT 8 – THE 

LAW 

- разумеју општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на опис 

појaва и догађаја; 

- размене 

информације које 

се односе на опис 

појaва и догађаја; 

- повежу 

неколико исказа 

у краћи текст 

којим се описују 

појaве и догађаји; 

- упореде и 

опишу сличности 

и разлика између 

законских 

регулатива код 

нас и у циљној 

култури. 

5 3 2 Комуникација и 

сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

рад са 

подацима и 

информацијама

, 

компетенција за 

учење, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

  

  
REVISION 

(РЕВИЗИЈА) + 

Усмено одговарање 

  

Исходи из 

претходне теме. 

4 0 4 Компетенција 

за учење, 

комуникација и 

сарадња. 

  

                         Укупно 68 24 44   
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 8. 

Циљ наставе и учења немачког језика јесте 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. 

 

Опште предметне компетенције: компетенција за учење, комуникација, сарадња, рад са 

информацијама и подацима, решавање проблема. 

 

Специфичне предметне компетенције: разумевање говора, разумевање писаног текста, 

писано изражавања, усмено изражавања, медијација, лингвистичка и интеркултурна 

компетенција. 

 

Кључни појмови: зависне реченице, везници dass, weil, obwohl, trotzdem, wenn, denn, bevor, 

пристојна комуникација на интернету, исказиванје сопственог мишљења на теме из 

свакодневног живота, сведочанства и оцене, образовни систем у Немачкој, аустријски и 

швајцарски немачки, перфекат јаких, слабих, мешовитих глагола, глагола са раздвојивим 

и нераздвојивим прфиксом, футур први… 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ ОБРАД

А 

УТВРЂИВА

ЊЕ 

СВЕГ

А 
I

X 

X X

I 

XI

I 

I I

I 

II

I 

I

V 

V V

I 

1

. 

Модул 7 / 

Mein 

Körper und 

meine 

Gesundheit 

1

0 

8 1

0 

6             12 22 34 

2

. 

Модул 8 / 

Servus und 

auf 

Wiederseh

en 

      2 2 6 8 6 8 2 14 20 34 

УКУПНО 1

0 

8 1

0 

8 2 6 8 6 8 2 26 42 68 
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Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА/МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 
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1. Модул 7 / 

Mein Körper 

und meine 

Gesundheit 

Компетенција за 

учење, 

комуникативна 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

сарадња, 

одговоран однос 

према здрављу, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11.  1.1.14. 

1.1.15.  1.1.16. 

1.1.17. 1.1.20.  

1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.1.24. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

2.1.1. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.9. 

2.1.10. 2.1.11.  

2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18.  2.1.19. 

2.1.20.  2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 

2.1.26. 2.1.28. 

2.1.29. 2.1.30. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.2. 2.3.8. 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.6. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.13. 3.1.14. 

3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18.  

3.1.19. 3.1.20. 

3.1.21. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.26. 

3.1.27. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.9. 

‒       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; 

‒       опише и 

упореди жива 

бића, 

предмете, 

места, појаве, 

радње, стања 

и збивања 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства; 

‒       разуме 

једноставније 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

активности и 

одговори на 

њих уз 

одговарајуће 

образложење; 

‒       упути 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

активности 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникацион
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2. Модул 8 / 

Servus und auf 

Wiedersehen 

Компетенција за 

учење, 

комуникативна 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

сарадња, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11.  1.1.14. 

1.1.15.  1.1.16. 

1.1.20.  1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 

1.1.24. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2. 2.1.1. 2.1.3. 

2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.9 2.1.10. 

2.1.11.  2.1.12. 

2.1.16. 2.1.17.   

2.1.19. 2.1.20.  

2.1.21. 2.1.22. 

2.1.23. 2.1.26. 

2.1.28. 2.1.29. 

2.1.30. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.15.  

3.1.18.  3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 

3.1.23. 3.1.24. 

3.1.26. 3.1.27. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

3.3.3. 

‒       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; 

‒       опише и 

упореди жива 

бића, 

предмете, 

места, појаве, 

радње, стања 

и збивања 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства; 

‒       разуме 

једноставније 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

активности и 

одговори на 

њих уз 

одговарајуће 

образложење; 

‒       упути 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

активности 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникацион

  

  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. 

 

Циљ учења: да сви ученици стекну базичну уметничку писменост и да напредују ка 
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реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са 

музиком различитих епоха, развију музикалност и креативност, негују смисао за 

заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са 

ученицима. 

Кључни појмови садржаја предмета: Романтизам, програмска и апсолутна музика, соло 

песма, клавирска минијатура, музичко-сценска дела, савремено доба, музички жанрови. 

Специфичне предметне компетенције:  Ученик користи језик музике за изражавање својих 

осећања и идеја и за комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова 

ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. 

Ученик истражује везу између музике и изражавања покретом. 

Општа предметна компетенција: На основу музичког искуства у основној школи ученик 

ужива у музици и отворен је за различите уметничке садржаје. Користи музичко знање и 

вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван 

начин остварује своје циљеве. Искуство и вештину у слушању и опажању приликом 

индивидуалног и групног музицирања примењује у комуникацији са другима. Музичка 

искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја 

и сарадње. Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, 

религије, уметности и сопствене културе и идентитета. Развија критички однос према 

музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 

Годишњи фонд часова 34 

Обрада 14 

Утврђивање 15 

Комбиновани 5 

Наставна тема Садржај Исходи Стандарди Број часова 

 

 

 

1. 

 

Човек и 

музика 

Романтизам 

Програмска и 

апсолутна музика 

Соло песма 

Kлавирска 

минијатура 

Националне и 

У оквиру 

области/теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

-повеже 

различите 

видове музичког 

изражавања са 

друштвено- 

историјским 

амбијентом у 

М.К. 1.1.2. 

М.К. 2.1.1. 

М.К. 2.1.2. 

М.К. 2.1.3. 

М.К. 3.1.1. 

 

Обрада 5  

Утврђивање 3 

Комбиновани 

4 

Укупно 12  
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стилизоване игре 

(полка, мазурка, 

чардаш, казачок, 

сиртаки, валцер, 

танго...) 

Музичко-сценска 

дела 

Сметана, 

Дворжак, Шопен, 

Лист, Шуберт, 

Шуман, 

Паганини, Верди, 

Пучини, Росини, 

Чајковски, 

Бородин, 

Мусоргски, 

Мокрањац 

Импресионизам 

Равел, Дебиси 

Савремено доба 

Жанрови: Џез, 

популарна 

музика, 

апстрактна 

музика. 

Импровизација 

(појам) 

Стравински, 

Прокофјев, 

Коњовић, 

Константин 

Бабић, Вера 

Миланковић. 

коме су настали; 

-уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

романтизму, 

импресионизму 

и савременом 

добу; 

-препознаје 

националне игре 

у делима 

уметничке 

музике; 

-наведе 

изражајна 

средства 

музичке 

уметности 

карактеристична 

за период 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

-разликује 

музичке форме 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

-идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

-идентификује 

елементе музике 

ранијих епоха 

као инспирацију 

у музици 

савременог доба; 

 

М.К. 3.1.2. 

М.К. 3.1.3. 

М.К. 3.1.4. 
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2. 

Музички 

инструменти 

Дувачки 

инструменти 
- препозна врсту 

дувачких 

инструмента по 

изгледу и звуку; 

- опише начин 

добијања тона 

код дувачких 

инструмената; 

- препозна 

инструмент или 

групу према 

врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила; 

- објасни како је 

музика повезана 

са другим 

уметностима и 

областима ван 

уметности 

(записивања, 

штампања нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности 

инструмената); 

  

 

 

М.К. 1.1.1. 

М.К. 2.1.1. 

М.К. 2.2.1. 

М.К. 3.1.1. 

 

  

 

 

Обрада 3 

Утврђивање 1 

Комбиновани 

0 

Укупно 4 

3. 

Слушање 

музике 

Елементи 

музичке 

изражајности: 

тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање 

световне и 

духовне музике 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба. 

Слушaњe 

вокалних, 

-разликује 

вокалне, 

вокално-инстр.и 

инструменталне 

облике 

романтизма и 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

-  коментарише 

слушано дело у 

односу на 

извођачки састав 

и инструменте; 

- идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

М.К. 1.2.1. 

М.К. 1.2.2. 

М.К. 1.2.3. 

М.К. 1.2.4. 

М.К. 2.2.1. 

М.К. 3.2.1. 

 

Обрада 4 

Утврђивање 3 

Комбиновани 

1 

Укупно 8 
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вoкaлнo-

иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, 

дoмaћих и 

стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне 

народне музике. 

најзначајнијих 

представника 

романтизма , 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

- уочи сличности 

и разлике између 

световне и 

духовне музике 

романтизма , 

импресионизма 

и савременог 

доба ; 

- идентификује 

елементе музике 

романтизма и 

импресионизма 

као инспирацију 

у музици 

савременог доба; 

- уочи основне 

карактеристике 

традиционалне 

народне музике. 

 

 

 

  
   

4. 

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. 

- изводи 

музичкепримере 

користећи глас, 

покрет и 

традиционалне 

и/или 

електронске 

инструменте, 

сaмoстaлнo и у 

групи; 

-  примењује 

правилну 

технику певања; 

-  примењује 

различита 

средства 

М.К. 1.3.1. 

М.К. 1.3.2. 

М.К. 3.3.1. 

 

Обрада 2 

Утврђивање 4 

Комбиновани 

0 

Укупно 6 
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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) у 

стилу музике 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба. 

изражајног 

певања и 

свирања у 

зависности од 

врсте, намене и 

карактера 

композиције; 

-  развије 

координацију и 

моторику кроз 

свирање и 

покрет; 

- примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

- изрази 

доживљај музике 

језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана 

или говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

- користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање и 

извођење. 

  

 

 

 

 

 

5. 

Музичко 

стваралаштво 

Импровизација 

Крeирaњe 

пoкрeтa уз 

музику кojу 

-  користи 

музичке обрасце 

у осмишљавању 

музичких целина 

кроз пeвaњe, 

свирaњe и 

 

М.К.1.4.1. 

М.К.1.4.2. 

 

Обрада 0 

Утврђивање 4 

Комбиновани 

0 

Укупно 4 
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учeници изводе. 

Крeирaњe 

ритмичке прaтњe. 

Реконструкција 

музичких 

догађаја у стилу 

романтизма, 

импресионизма и 

савремене 

музике. 

Израда дувачких 

инструмената од 

доступних 

материјала. 

пoкрeт; 

-   комуницира у 

групи 

импрoвизуjући 

мање музичке 

целине глaсoм, 

инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

-  учествује у 

креирању 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката; 

- користи 

могућности ИКТ 

за самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво. 

 

М.К.1.4.3. 

М.К.1.4.4. 

М.К.3.4.1. 

М.К.3.4.2. 

М.К.3.4.3. 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 8. РАЗРЕД 

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. 

Општа предметна компетенција: Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз 

упознавање и коришћење различитих уметничких медија и техника. Способан је и мотивисан да 

користи своје искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад и рад у групи. 

Ученик развија машту и апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим 

животним ситуацијама које захтевају креативна решења. Уочава специфичности различитих 

уметничких дисциплина, али уочава и њихове заједничке принципе и сличности. Ученик познаје и 

разуме вредност сопствене културе и културе других народа повезујући знања из различитих 

области или предмета. Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна култура (истрајност, 

упорност, стрпљивост) примењује у друштвеном животу и у даљем стручном усавршавању и 

професионалном развоју. 
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Специфичне предметне компетенције: Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке 

способности, индивидуалну креативност и естетску осетљивост. 

Основни ниво: 

Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним 

елементима која се користе у визуелним уметностима. Ученик познаје најважнија уметничка дела из 

културног наслеђа свог и других народа, развија свест о културним вредностима и схвата важност 

њиховог очувања. 

Средњи ниво: 

Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и 

осећања (посматрајући, анализирајући и сакупљајући потребне информације) за стваралачки рад. 

Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела свакодневног живота, 

нарочито као средства комуникације. 

Напредни ниво: 

Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и 

подстицајно их примењује у свом стваралачком раду. Способан је да изрази став о свом раду и 

радовима других уочавајући различита значења и идеје. Ученик праћењем културних догађаја 

постаје активна публика и/или учесник у јавном и културном животу заједнице и развија своје 

критичко мишљење. 

Међупредметне компетемције: компетенција за учење, естетичка компетенција, комуникација, 

решавање проблема, рад са подацима и информацијама, одговоран однос према здрављу, одговоран 

однос према околини, сарадња, дигитална компетенција, предузимљивост и оријентација према 

предузетништву, одговорно учешће у демократском друштву. 

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

Недељни фонд часова: 1          Годишњи фонд часова: 34 

Тема 

(обрада+вежбање) 

Бр. 

часа 

Наставна јединица Тип часа Исходи 

КОМПОЗИЦИЈА 

(12+11) 

1. Ликовна композиција вежбање У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

- бира одговарајући прибор, 

материјал, технику, уређај и 

апликативни програм за 

изражавање идеја, имагинације, 

емоција, ставова и порука; 

- користи разноврсне податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

- примењује знања о елементима 

и принципима компоновања у 

стваралачком раду и 

свакодневном животу; 

- реализује једноставне ликовне 

пројекте, самостално и у сарадњи 

са другима; 

- дискутује аргументовано о 

својим и радовима других 

уважавајући различита 

мишљења; 

- тумачи садржаје одабраних 

2. Јединство као основни 

принцип ликовне 

композиције 

обрада 

  

3. Јединство обрада  

4. Равнотежа у ликовној 

композицији 

обрада  

5. Равнотежа вежбање 

6. Хармонијска композиција обрада 

7. Хармонија вежбање 

8. Ритам у ликовној 

композицији 

обрадае 

9. Ритам вежбање 
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10. Доминанта као принцип 

компоновања 

обрада уметничких дела и одабрану 

визуелну метафорику; 

- разговара о значају културне 

баштине за лични развој, развој 

туризма и очување културног 

идентитета земље. 

11. Доминанта вежбање 

12. Контраст обрада  

13. Градација обрада  

14. Принципи компоновања обрада 

15. Принципи компоновања обрада  

16. Примена принципа 

компоновања 

обрада  

17. Примена принципа 

компоновања 

вежбање 

18. Примена принципа 

компоновања 

вежбање  

19. 2Д и 3Д простор вежбање  

20. Перспектива обрада  

21. Перспектива вежбање 

22. Пропорције вежбање 

23. Пропорције вежбање 

КОМУНИКАЦИЈА 

(3+3) 

24. Визуелно споразумевање обрада  У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

- бира одговарајући прибор, 

материјал, технику, уређај и 

апликативни програм за 

изражавање идеја, имагинације, 

емоција, ставова и порука; 

- користи разноврсне податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

- примењује знања о елементима 

и принципима компоновања у 

стваралачком раду и 

свакодневном животу; 

- дискутује аргументовано о 

својим и радовима других 

уважавајући различита 

мишљења; 

- тумачи садржаје одабраних 

уметничких дела и одабрану 

визуелну метафорику; 

- разговара о значају културне 

баштине за лични развој, развој 

туризма и очување културног 

идентитета земље. 

25. Амблем, грб, хералдика, 

логотип 

обрада 

26. Алегорија и 

персонификација 

обрада  

27. Визуелно споразумевање вежбање  

28. Декодирање слике вежбање 

29. Декодирање слике вежбање 
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НАСЛЕЂЕ 

(3+2) 

30. Културна баштина  

– појам и значај 

обрада  У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

- бира одговарајући прибор, 

материјал, технику, уређај и 

апликативни програм за 

изражавање идеја, имагинације, 

емоција, ставова и порука; 

- користи разноврсне податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

- реализује једноставне ликовне 

пројекте, самостално и у сарадњи 

са другима; 

- дискутује аргументовано о 

својим и радовима других 

уважавајући различита 

мишљења; 

- прави презентације усклађујући 

слику и текст и приказујући 

кључне податке и визуелне 

информације; 

- тумачи садржаје одабраних 

уметничких дела и одабрану 

визуелну метафорику; 

- разговара о значају културне 

баштине за лични развој, развој 

туризма и очување културног 

идентитета земље. 

31. Чување, заштита и обнова 

културног и уметничког 

наслеђа 

обрада 

32. Чување, заштита и обнова 

културног и  

уметничког наслеђа 

обрада 

  

33. Промоција уметничког 

наслеђа 

вежбање  

34. Уметност и креативност вежбање 

 

ИСТОРИЈА 8. разред 

Годишњи фонд часова: 68 

Тема Исходи Међупредметне 

компетенције 

  

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ ИЗМЕЂУ 

ДВА СВЕТСКА РАТА 

Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима, 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном, европском и 

светском, на основу датих примера; 

сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

Компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

комуникација, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигитална 

компетенција, 
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контексту, 

наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група 

насталих у савременом добу, 

приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена у савременом 

добу 

 

сарадња 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ 

НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 

Повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

уочава специфичности у тумачењу 

одређених историјских догађаја и 

појава на основу поређења  извора 

различитог порекла, доводи у везу 

узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима, 

презентује, самостално или у групи, 

резултате елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе, 

користећи ИКТ 

Компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

комуникација, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигитална 

компетенција, 

сарадња 

Повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, културни); 

уочава специфичности у тумачењу 

одређених историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора различитог 

порекла, доводи у везу узроке и последице 

Компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

комуникација, рад са 

подацима и 

информацијама, 
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историјских догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима, 

презентује, самостално или у групи, 

резултате елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе, 

користећи ИКТ, препознаје смисао и 

сврху неговања сећања на важне личности 

и догађаје из историје државе и друштва 

 

дигитална 

компетенција, 

сарадња 

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса 

на конкретним примерима; 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са регионалном, 

европском и светском, на основу датих 

примера; сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту, 

наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група насталих у 

савременом добу, приказује на 

историјској карти динамику 

различитих историјских појава и 

промена у савременом добу 

презентује, самостално или у групи, 

резултате елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе, 

користећи ИКТ 

Компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

комуникација, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигитална 

компетенција, 

сарадња 

Кључни појмови: друштво, друштвени односи,народ, религија и црква, држава и државно 

уређење, власт, демократија, влада, међународни односи, закон, институције, привреда, 

идеологија, политика, рат, револуција, мир,миграције, научна и технолошка открића, 

култура, просвета. 
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ГЕОГРАФИЈА 8. 

Циљ учења географије јесте,  да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и 

да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа.Ученици 

треба да се оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

наставне садржаје, као и усвајање знања о природно-географским и друштвено-

географским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима 

у геопростору. Настава географије треба да допринесе неговању вредности 

мултикултуралности и патриотизма. 

Разред : осми 

Годишњи фонд часова : 68 

Тема Број 

часа 

Наставна јединица Тип часа 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

1.                 
Југоисточна Европа, интеграциони 

и дезинтеграциони процеси 

обрада 

2.                 
   Географски положај Србије. обрада 

3.                 
Југоисточна Европа, интеграциони 

и дезинтеграциони процеси. 

Географски положај Србије. 

утврђивање 

4.                 
Историјско-географски развој 

Србије. Симболи Србије, величина 

и територијална организација. 

обрада 

5.                 
Границе Србије и проблеми 

пограничних крајева. 

обрада 
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6.                 

Историјско-географски развој 

Србије. Симболи Србије, величина 

и територијална организација. 

Границе Србије и проблеми 

пограничних крајева. 

утврђивање 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

7.                 
Геотектонски процеси на 

територији Србије. Сеизмизам 

Србије. 

обрада 

8.                 
Тектонски и вулкански облици 

рељефа. 

обрада 

9.                 
Геотектонски процеси на 

територији Србије. Сеизмизам 

Србије. Тектонски и вулкански 

облици рељефа. 

утврђивање 

10.              Падински процеси и рељеф настао 

деловањем текуће воде. обрада 

11.              
Рељеф настао деловањем леда, 

крашке ерозије и ветра. Човек и 

рељеф. 

обрада 

12.              Падински процеси и рељеф настао 

деловањем текуће воде. Рељеф 

настао деловањем леда, крашке 

ерозије и ветра. Човек и рељеф. 

утврђивање 

13.              Климатски фактори и елементи. 
обрада 

14.              
Климатске области у Србији. обрада 

15.              
Климатски фактори и елементи. 

Климатске области у Србији. 

утврђивање 
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16.              Подземне воде Србије. 
обрада 

17.              
Реке Србије. обрада 

18.              
Подземне воде Србије. Реке 

Србије. 

утврђивање 

19.              Језера Србије. 
обрада 

20.              Заштита вода и заштита од вода. 
обрада 

21.              Језера Србије. Заштита вода и 

заштита од вода. утврђивање 

22.              Земљишта Србије. 
обрада 

23.              Распрострањеност биљног и 

животињског света. обрада 

24.              Земљишта Србије. 

Распрострањеност биљног и 

животињског света. 

утврђивање 

25.              Физичко-географске одлике 

Србије систематизација 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

26.              
Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. Природно 

кретање. 

обрада 

27.              
Миграциони процеси. обрада 
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28.              
Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. Природно 

кретање. Миграциони процеси. 

утврђивање 

29.              
Структуре становништва. обрада 

30.              
Структуре становништва. обрада 

31.              
Демографски проблеми и 

популациона политика у Србији. 

обрада 

32.              
Структуре становништва. 

Демографски проблеми и 

популациона политика у Србији. 

утврђивање 

33.              
Насеља у Србији. обрада 

34.              
Село и рурални процеси. обрада 

35.              
Насеља у Србији. Село и рурални 

процеси. 

утврђивање 

36.              
Градови. Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја. 

обрада 

37.              
Београд. обрада 

38.              
Градови. Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја. Београд. 

утврђивање 

39.              
Природни ресурси и привредни 

развој. 

обрада 
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40.              
Друштвени услови привредног 

развоја и промене у структури 

привреде. 

обрада 

41.              
Природни ресурси и привредни 

развој. Друштвени услови 

привредног развоја и промене у 

структури привреде. 

утврђивање 

42.              
Пољопривреда и географски 

простор. 

обрада 

43.              
Гране пољопривреде. обрада 

44.              
Пољопривреда и географски 

простор. Гране пољопривреде. 

утврђивање 

45.              
Индустрија и географски простор. обрада 

46.              
Енергетика. обрада 

47.              
Индустрија и географски простор. 

Енергетика. 

утврђивање 

48.              
Рударство. обрада 

49.              
Тешка индустрија. Лака 

индустрија. 

обрада 

50.              
Рударство. Тешка индустрија. Лака 

индустрија. 

        обрада 

51.              
Саобраћај и географски простор. обрада 
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52.              
Туризам и трговина. обрада 

53.              
Делатности квартарног сектора. обрада 

54.              
Саобраћај и географски простор. 

Туризам и трговина. Делатности 

квартарног сектора. 

утврђивање 

55.              
Друштвено-географске одлике 

Србије. 

систематизација 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

56.              
Природна баштина Србије. обрада 

57.              
Културна баштина Србије. Светска 

баштина под заштитом Унескоа у 

Србији. 

обрада 

58.              
Природна и културна баштина 

Србије 

систематизација 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

59.              
Појам и географски положај 

завичаја.Природне карактеристике. 

Друштвене карактеристике. 

обрада/припрема 

ученика за 

реализацију 

истраживачког 

пројекта у локалној 

средини 

60.              
Ученици презентују резултате 

истраживачког рада. 

утврђивање/презен

тација резултата 

истраживања 

СРБИ У 
61.              

Срби у Црној Гори обрада 
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РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

62.              
Срби у БиХ − Република 

Српска 

обрада 

63.              
Срби у Црној Гори и Републици 

Српској 

утврђивање 

64.              
Срби у Хрватској обрада 

65.              
Срби у осталим суседним 

државама 

обрада 

66.              
Срби у дијаспори обрада 

67.              
Срби у региону и дијаспори. утврђивање 

 

 

  

68.              
Систематизација градива. систематизација 

Кључни појмови: географски положај, границе и величина територије Србије, физичко-

географске одлике Србије , друштвено-географске одлике Србије , природна и културна 

баштина Србије, географија завичаја, Срби у региону и дијаспори. 

       Годишњи план са исходима и компетенцијама 

              Тема          Исходи    Међупредметне 

компетенције 

Географски положај, 

границе и величина 

територије Србије 

Ученик:  

-одређује математичко-

географски положај Србије 

-на карти Европе одређује 

физичко-географски 

положај Србије 

-разуме сложеност и 

повољност географског 

положаја  Србије и 

повезује га са њеним 

историјским развојем 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 
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-зна државе са којима се 

Србија  граничи 

-одређује природне и 

вештачке границе 

-објашњава 

административну поделу 

Србије 

-на карти Европе уочава 

копнену и водену везу 

Србије са осталим 

државама  

Физичко-географске 

одлике Србије 

Ученик:  

-објашњава узроке и 

последице геотектонских 

процеса на простору 

Србије 

-класификује облике 

рељефа и наводи примере 

-наводи морфолошке 

целине у нашој земљи 

-наводи и описује 

природне одлике 

рељефних 

целина:Панонске низије, 

Перипанонског обода, 

планинско-котлинске 

области 

-на карти одређује њихов 

положај, границе  

простирања 

-разликује и наводи 

примере  планина Српско-

македонске масе, 

Динарске, карпато-

балканске планине 

-објашњава облике рељефа 

настале радом спољашњих 

сила 

-именује антропогене 

облике рељефа 

-разликује климатске 

елементе од фактора 

-анализира и приказује 

табелом или графиком 

просечне вредности 

климатских елемената 

-имнује основне климатске 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 
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области и типове климе у 

нашој земљи 

-разуме  утицај човека на 

климу 

-дефинише појам извора, 

зан њихову поделу 

-на карти показује 

најтоплије бање Србије 

-зна шта је речни слив и 

који су у Србији 

-именује и на карти 

показује реке црноморског 

, јадранског и егејског 

слива  

-разуме значај заштите 

река од загађивања 

-зна поделу и  настанак 

језера  

-именује типове земљишта 

и наводи њихова својства 

-разликује хоризонталну од 

вертикалне 

распрострањености 

биљног и животињског 

света 

-разуме везу између 

распрострањености биљака 

и животиња  у зависности 

од фозичко-географских 

карактеристика неког 

подручја 

-наводи примере заштите 

вода, ваздуха, земљишта, 

биљног и животињског 

света 

-на немој карти правилно 

обележава географске 

објекте 

-самостално , у пару или 

групи прикупља и 

презентује информације 

Друштвено-географске 

одлике Србије 

-разуме значај пописа 

станивништва 

- објашњава густину 

насељености у Србији 

- дефинише наталитет, 

морталитет и природни 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 
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прираштај 

-разуме узроке и последице 

миграционих кретања 

-разликује природна и 

механичка кретања 

становништва 

-разуме структуре 

становништва 

-анализира податке у 

табелама и изводи 

закључке 

-наводи народе и етничке 

заједнице у Србији 

-познаје и уважава 

различитости етничких 

заједница и култура  

-разликује врсте и типове 

насеља у Србији 

-објашњава утицај 

природних и друштвених 

фактора на типове и 

размештај насеља 

-схвата значај и проблеме 

урбанизације 

-одређује географски 

положај Београда, описује 

његов настанак и развој 

-указује на специфичности 

и значај Београда 

-дефинише појам привреде 

и привредних делатности 

-прати њен развој и 

анализира  факторе који 

утичу на то 

-наводи природне и 

друштвене факторе који 

утичу на развој 

пољопривреде 

-наводи значај шума 

-именује рудна богатства 

наше земље и њихов 

територијални распоред 

-разуме утицај 

демографских, 

економских, научно-

технолошких фактора на 

развој индустрије 

-разликује гране тешке и 
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лаке индустрије 

-зна енергетске изворе и 

њихов размештај 

-разуме значај саобраћаја и 

туризма за нашу привреду 

-зна који су наши 

туристички потенцијали 

-наводи обим иструктуру 

извоза и увоза, као и земље 

са којима имамо највећу 

трговинску размену 

Природна и културна 

баштина Србије 

Ученик : 

-схвата значај природне и 

културне баштине у 

Србији 

-класификује заштићена 

природна  подручја и 

наводи примере у Србији 

-показује их на карти  

-разликује културна добра 

и наводи примере 

-анализира и тумачи табеле 

самостално и у пару 

 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција+ 

Географија завичаја Ученик: 

-самостално , у пару или 

групи учествује у 

предлагању и  реализацији 

пројекта у локалној 

заједници 

-користи различите изворе  

података и информација у 

циљу израде пројекта 

-размењује знања и 

вештине  са својим 

вршњацима 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Срби у региону и 

дијаспори 

Ученик: 

-именује државе у којима 

данас живе Срби и 

показује их на карти света 

-зна узроке миграција 

српског становништва кроз 

историју 

-зна догађаје и личности 

који су обележили неки 

период 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 
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-наводи последице 

исељавања српског 

становништва 

Додатна настава за ученике 8. разреда изводи се једном недељно у току целе школске 

године.  Заснована је на интересовању ученика за проширивање и продубљивање знања, 

умења и вештина. На часовима додатне наставе се непосредним радом наставника  

подстиче стваралачки рад  и  способност за самостално коришћење различитих извора 

сазнања. Ученици се самостално опредељују за додатни рад и уједно се припремају за 

различите облике рада ван школе ( такмичења, смотре, конкурси).  

ФИЗИКА 8. 

Тема Број 

часа 

  

Наставна јединица 

  

Тип часа 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

1. Надокнада градива 7. разреда - 

Честични састав супстанције и 

унутрашња енергија тела 

обрада 

2. Надокнада градива 7. разреда - 

Количина топлоте и топлотна 

равнотежа 

обрада 

3. Надокнада градива 7. разреда - 

Агрегатна стања супстанције 

обрада 

4. Утврђивање градива - топлотне 

појаве 

утврђивање 

5. Осцилаторно кретање и појмови 

који га описују, математичко 

клатно 

обрада 

6. Примена Закона одржања енергије обрада 
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на осцилаторном кретању 

7. Осцилаторно кретање, математичко 

клатно, примена Закона одржања 

енергије 

утврђивање 

8. Таласно кретање обрада 

9. Звук, ултразвук, заштита од буке обрада 

10. Таласно кретање утврђивање 

11. Одређивање периода математичког 

клатна 

лабораторијска 

вежба 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

  

12. Праволинијско простирање 

светлости 

обрада 

13. Закон одбијања светлости и равна 

огледала 

обрада 

14. 
Примена закона одбијања, 

конструкција лика код равног 

огледала 

утврђивање 

15. 
Сферна огледала, конструкција 

ликова огледала. обрада 

16. Конструкција ликова код сферних 

огледала 

утврђивање 

17. Брзина светлости и закон 

преламања. Тотална рефлексија 

обрада 

18. Брзина светлости и закон 

преламања. Тотална рефлексија 

утврђивање 
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19. Преламање светлости кроз призму 

и сочива 

  

обрада 

20. Kонструкција ликова код сочива 

  

 обрада 

  

21. 
Преламање светлости кроз призму и 

сочива утврђивање 

22. 
Одређивање жижне даљине 

сабирног сочива 

  

  

лабораторијска 

вежба 

23. 
Оптички инструменти 

  

обрада 

24. Светлосне појаве систематизација 

25. Наелектрисавање тела и 

елементарна количина 

наелектрисања. Закон одржања 

наелектрисања 

обрада 

26. Узајамно деловање наелектрисаних 

тела. Кулонов закон 

обрада 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

  

27. Кулонов закон утврђивање 

28. Електрично поље. Јачина 

електричног поља 

 обрада 

  

29. 
Електрично поље. Јачина 

електричног поља утврђивање 
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30. 
Рад силе електричног поља. Напон 

обрада 

31. 
Рад силе електричног поља. Напон 

утврђивање 

32. Електричне појаве у атмосфери обрада 

33. Електрично поље ( рачунски 

задаци) 

увежбавање 

34. Електрично поље систематизација 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

  

35. Услови настанка електричне струје 

и извори електричне струје 

обрада 

36. Јачина електричне струје. Мерење 

јачине струје и напона 

обрада 

37. 
Јачина електричне струје. Мерење 

јачине струје и напона утврђивање 

38. 
Електрична отпорност проводника 

обрада 

39. 
Електрична отпорност проводника 

утврђивање 

40. 
Омов закон за део струјног кола 

обрада 

41. Омов закон за део струјног кола утврђивање 

42. Зависност електричне струје од 

напона на отпорнику 

лабораторијска 

вежба 

43. 
Омов закон, отпорност – рачунски 

задаци увежбавање 

44. 
Одређивање електричне отпорности 

отпорника помоћу амперметра и 

волтметра 

лабораторијска 

вежба 
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45. Везивање отпорника обрада 

46. Везивање отпорника  утврђивање 

  

47. 
Мерење јачине електричне струје и 

напона у колу с редно и паралелно 

повезаним отпорницима и 

одређивање еквивалентне 

отпорности 

лабораторијска 

вежба 

48. 
Омов закон за цело струјно коло 

обрада 

49. 
Омов закон за цело струјно коло 

 утврђивање 

50. Рад и снага електричне струје. Џул–

Ленцов закон 

обрада 

51. Електрична струја у течностима и 

гасовима 

обрада 

52. Електрична струја систематизација 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

53. Магнетно поље сталних магнета и 

магнетно поље Земље 

обрада 

54. 
Магнетно поље електричне струје 

обрада 

55. 
Магнетно поље електричне струје и 

електромагнет утврђивање 

56. 
Дејство магнетног поља на струјни 

проводник обрада 

57. Магнетно поље систематизација 
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58. Допринос Николе Тесле и Михајла 

Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и 

њиховој примени 

обрада 

59. Структура атома и нуклеарне силе обрада 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

  

60. Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење 

обрада 

61. Заштита од зрачења и његово 

биолошко дејство 

 обрада 

  

62. 
Радиоактивност 

утврђивање 

63. 
Вештачка радиоактивност. Фисија и 

фузија обрада 

64. 
Примена нуклеарне енергија и 

радиоактивног зрачења обрада 

65. Елементи атомске и нуклеарне физике утврђивање 

66. Елементи атомске и нуклеарне физике систематизација 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

67. Утицај физике на развој других 

природних наука 

обрада 

68 Примена физике у медицини и 

технологији 

систематизација 
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Назив 

предмета 

ФИЗИКА 

Циљ Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и 

основним законима природе, стицање основе научне писмености, 

оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно 

стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање 

основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду. 

Разред осми 

Годишњи 

фонд 

часова 

68 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– повезује физичке величине 

које описују осцилације и 

таласе; 

– описује карактеристике звука, 

ултразвукa и инфразвукa и 

наводи примере примене 

ултразвука; 

– анализира примере одбијања и 

преламања светлости, тоталне 

рефлексије (огледала, сочива) и 

користи лупу и микроскоп; 

– демонстрира и објасни: 

осциловање куглице клатна и 

тела обешеног о опругу, 

осциловање жица и ваздушних 

стубова; 

– демонстрира и објасни: појаву 

сенке, функционисање ока и 

корекцију вида; 

– примењује превентивне мере 

заштите од буке и од 

прекомерног излагања 

Сунчевом зрачењу; 

– демонстрира узајамно 

деловање наелектрисаних тела и 

објасни од чега оно зависи; 

– прикаже и опише електрично 

поље, израчуна силу којом поље 

делује на наелектрисање и 

повеже електрични напон и 

јачину електричног поља; 

– објасни провођење струје кроз 

метале, течности и гасове и 

упореди отпорности металних 

проводника на основу њихових 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Осцилаторно кретање 

(осциловање тела обешеног о 

опругу, осциловање куглице 

клатна). Појмови и величине 

којима се описује 

осциловање тела (амплитуда, 

период, фреквенција). Закон 

о одржању механичке 

енергије при осциловању 

тела. 

Механички таласи. Основни 

параметри којима се описује 

таласно кретање (таласна 

дужина, фреквенција, 

брзина). 

Звук. Карактеристике звука и 

звучна резонанција. 

Демонстрациони огледи. 

Осциловање куглице клатна 

и тела обешеног о опругу (у 

ваздуху и у течности). 

Осциловање жица и 

ваздушних стубова 

(ксилофон, различите 

затегнуте жице, једнаке 

стаклене флаше са 

различитим нивоима воде). 

Одакле долази звук (гумено 

црево са два левка, канап и 

две пластичне чаше...). 

Таласи (таласна машина или 

када). Демонстрација звучне 

резонанције променом 

висине ваздушног стуба 

(дужа стаклена цев са водом) 

Лабораторијска вежба 

1. Мерење периода 
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карактеристика; 

– наводи и користи различите 

изворе електричне струје (ЕМS) 

и зна да их разврста ради 

рециклаже; 

– познаје основне елементе 

електричног кола и уме да их 

повеже, изабере одговарајући 

опсег мерног инструмента и 

мери јачину струје и напон, 

одређује вредност отпорности 

редно и паралелно везаних 

отпорника и резултате прикаже 

табеларно и графички; 

– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне струје; 

– описује узајамно деловање два 

паралелна проводника са 

струјом, деловање магнетног 

поља на струјни проводник и 

принцип рада електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип рада компаса 

и природу Земљиног магнетног 

поља; 

– користи компас и апликације 

за паметне телефона за 

оријентацију у природи; 

– препозна основна својства 

наизменичне струје, израчуна 

потрошњу електричне енергије 

у домаћинству и да се 

придржава основних правила 

безбедности при коришћењу 

електричних уређаја у 

осциловања клатна или 

периода осциловања тега на 

опрузи 

2. Одређивање убрзања 

Земљине теже помоћу 

математичког клатна 
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свакодневном животу; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке из сваке наведене 

области; 

– објасни структуру атомског 

језгра и нуклеарне силе; 

– опише радиоактивност, врсте 

зрачења, радиоактивне изотопе, 

познаје њихово дејство, 

примену и мере заштите; 

– разликује фисију и фузију и 

наводи могућности њихове 

примене. 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

Карактеристике светлости. 

Праволинијско простирање 

светлости (сенка и 

полусенка, помрачење Сунца 

и Месеца). 

Закон одбијања светлости. 

Равна и сферна огледала и 

конструкција ликова 

предмета. 

Брзина светлости у 

различитим срединама. 

Индекс преламања и закон 

преламања светлости. 

Тотална рефлексија. 

Преламање светлости кроз 

призму и сочива. 

Одређивање положаја ликова 

код сочива. Оптички 

инструменти. Лупа и 

микроскоп. 

Демонстрациони огледи. 

Сенке. Хартлијева плоча за 

илустровање закона о 

одбијању и преламању 

светлости. Преламање 

светлости (штапић 

делимично уроњен у чашу с 

водом, новчић у чаши са 

водом и испод ње). 

Преламање беле светлости 

при пролазу кроз призму. 

Преламање светлости кроз 

сочиво, око и корекција вида 

(оптичка клупа, геометријска 

оптика на магнетној табли, 

стаклена флаша са водом као 

сочиво). Лупа и микроскоп. 
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Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона одбијања 

светлости коришћењем 

равног огледала. 

2. Одређивање жижне 

даљине сабирног сочива. 
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ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

Наелектрисавање тела. 

Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о 

одржању количине 

наелектрисања. Узајмно 

деловање наелектрисаних 

тела. Кулонов закон. 

Електрично поље (линије 

сила, хомогено и нехомогено 

поље). Рад силе електричног 

поља. Напон. Веза напона и 

јачине хомогеног 

електричног поља. 

Електричне појаве у 

атмосфери. 

Демонстрациони огледи. 

Наелектрисавање чврстих 

изолатора и проводника. 

Електрофор, електрично 

клатно и електроскоп. 

Линије сила електричног 

поља (перјанице, гриз у 

рицинусовом уљу и јаком 

електричном пољу). 

Фарадејев кавез. 

Антистатичке подлоге. 

Инфлуентна машина. 

Мехури сапунице у 

електричном пољу. Модел 

громобрана. 
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  ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

Електрична струја 

(једносмерна, наизменична). 

Услови за настајање 

електричне струје и извори 

струје (EMS). Мерење 

електричне струје и напона. 

Електрична отпорност 

проводника. Проводници и 

изолатори. Омов закон за део 

струјног кола. Рад и снага 

електричне струје. Џул-

Ленцов закон. Омов закон за 

цело струјно коло. Везивање 

отпорника. 

Електрична струја у 

течностима и гасовима. 

Мере заштите од електричне 

струје (жива бића, објекти и 

електрични уређаји). 

Демонстрациони огледи. 

Демонстрациони амперметар 

у струјном колу. Регулисање 

електричне струје у колу 

реостатом и 

потенциометром. Графитна 

мина (оловке) као 

потенциометар. Мерење 

електричне отпорности 

омметром. Загревање 

проводника при протицању 

електричне струје. 

Протицање електричне 

струје у воденом раствору 

кухињске соли. Лимун као 

батерија. Пражњење у 

Гајслеровим цевима помоћу 

Теслиног трансформатора. 
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Лабораторијске вежбе 

1. Зависност електричне 

струје од напона на 

отпорнику (таблични и 

графички приказ 

зависности). 

2. Одређивање електричне 

отпорности отпорника у 

колу помоћу амперметра и 

волтметра. 

3. Мерење електричне струје 

и напона у колу са серијски и 

паралелно повезаним 

отпорницима и одређивање 

еквивалентне отпорности. 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

Магнетно поље сталних 

магнета. Магнетно поље 

Земље. 

Магнетно поље електричне 

струје. Дејство магнетног 

поља на струјни проводник. 

Допринос Николе Тесле и 

Михајла Пупина развоју 

науке о електромагнетним 

појавама и њиховој примени. 

Демонстрациони огледи. 

Линије сила магнетног поља 

потковичастог магнета и 

магнетне шипке. Магнетна 
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игла и школски компас. 

Ерстедов оглед. 

Електромагнет. Узајамно 

деловање два паралелна 

проводника кроз које 

протиче струја. 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

Структура атома (језгро, 

електронски омотач). 

Нуклеарне силе. 

Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење (алфа, 

бета и гама зраци) и њихово 

дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита 

од радиоактивног зрачења. 

Вештачка радиоактивност. 

Фисија и фузија. Примена 

нуклеарне енергије и 

радиоактивног зрачења. 

Демонстрациони оглед. 

Детекција присуства 

радиоактивног зрачења. 

(школски Гајгер-Милеров 

бројач) 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

Значај физике за развој 

других природних наука 

Допринос физике развоју 

савремене медицине 

(ултразвук, ЕКГ, скенер, 

магнетна резонанција, Гама 

нож…) 
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Физика и савремене 

технологије (интернет, 

мобилна телефонија, 

даљинско управљање, 

нанофизика....) 

 

Кључни појмови садржаја: осцилације, таласи, звук, светлост, електрично поље, магнетно 

поље, електрична струја, атом, атомско језгро, радиоактивност. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма физике били су 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и ставова које ученик стиче у 

процесу остваривања наставе у седам области предмета: Осцилаторно и таласно 

кретање, Светлосне појаве, Електрично поље, Електрична струја, Магнетно поље, 

Елементи атомске и нуклеарне физике и Физика и савремени свет. 

Обнављање дела градива из седмог разреда, које се односи на Закон одржања механичке 

енергије, треба да послужи као увод и обезбеди континуитет. 

Ученици осмог разреда треба да наставе са учењем основних појмова и закона физике на 

основу којих ће разумети појаве у природи и значај физике у образовању и свакодневном 

животу. Они треба да стекну знање и вештине да би досегли стандарде за крај обавезног 

образовања. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког 

закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на 

очекиване исходе. 

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу, у 

складу са образовним стандардима и исходима, могу да усвоје сви ученици осмог разреда. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета, 

исхода и образовних стандарда, самостално планира број и редослед часова обраде и 

осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Редослед проучавања 

појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може у одређеној мери (водећи 
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рачуна да се не наруши логичан след учења физике) прерасподелити садржаје према својој 

процени. 

Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и 

резултатима иницијалног теста, степену опремљености кабинета за физику, степену 

опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним 

материјалима које ће користити. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи глобални 

план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по 

областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво конкретне 

наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 

писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за 

дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе потребно више 

времена и више различитих активности. 

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини 

(индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији итд.), ученицима осмог разреда 

најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и 

формулисању основних закона физике. Зато програм предвиђа да се при проучавању 

макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ 

развијање радозналости и интересовања за физику. Једноставне експерименте могу да 

изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, кроз истраживачки приступ при 

решавању проблема, користећи различите предмете и материјале из свакодневног живота. 

Одређени садржаји и тематске целине се могу реализовати и преко пројектне наставе. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програмски садржаји осмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава 

основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је 

више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је користити и 

видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 
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1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем - ситуација; 

3. лабораторијским вежбама; 

4. домаћим задацима 

5. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(пројекти, истраживачки задаци, вршњачко учење, допунска настава, додатни рад...); 

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Да би се циљеви и исходи наставе и учења физике остварили у целини, неопходно је да 

ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки 

од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и 

методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

Методска упутства за излaгaњe сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe 

Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe, индивидуално 

или кроз размену мишљења у малим групама, најпре предвиђати исход демонстрације, а 

потом прaтити и објашњавати тoк пoсмaтрaнe пojaвe. Нa наставнику је да наведе ученика 

да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После 

тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и 

речима формулише законе. Када се прође кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, 

учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је 

могуће, на презентовање закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавање квалитативних и квантитативних проблема као и проблем 

– ситуација 

Када је реч о квалитативним задацима, посебно важно место имају концептуални задаци 

којима се испитује у којој мери су ученици развили научне појмове изучаваних природних 

појава и процеса. Применом концептуалних задатака вишеструког избора са квалитетно 

одабраним дистракторима може се пратити присуство ученичких алтернативних 

концепција у различитим фазама учења и у складу са утврђеним стањем планирати 

активности ученика и наставника усмерене на развијање научне писмености. 

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa 

прaви нaчин сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo 

фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: 

физичкa aнaлизa зaдaткa, мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи 

уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и рeчимa 

искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, нa oснoву мaтeмaтичкe 
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фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи сe физичкo 

тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник 

инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI 

(мeђунaрoдни систeм jeдиницa). 

У циљу саопштавања правовремене повратне информације приликом израде 

квалитативних задатака, пре свега концептуалних задтака вишестругог избора, или 

једноставних рачунских задатака, пожељно је применити неко од ИКТ решења које 

доприноси брзој и једноставној размени информација о постигнућу како појединачног 

ученика тако и целог одељења, на пример респондере или Socrative платформу. 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи 

начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин 

за лабoраторијску вежбу. Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, 

тако да на једној вежби (радном месту) може да ради три до четири ученика. Час 

експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања података 

добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на дату 

вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се величина 

одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на 

њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 

– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, 

кад затреба, објашњава им и помаже. При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, 

процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а не и за величине које 

се посредно одређују. Процену грешке посредно одређене величине наставник може да 

изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 

Различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, 

практични, истраживачки, уз употребу ИКТ-а) дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja 
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тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и међупредметних компетенција. При 

одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености задатака, 

али и о њиховој мотивационој функцији. Коректност урађеног задатог домаћег задатка 

треба да буде проверена на наредном часу. 

Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, 

презентацију и дискусију. Пројекат изводе ученици по групама уз асистенцију наставника. 

Овакав начин рада подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру 

прикупљања података, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема 

презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање. Препорука је да се пројектна настава реализује бар 

једном у полугодишту. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

● Улога физике у заштити човекове околине 

● Енергетска ефикасност 

● Климатске промене 

● Пренос сигнала (бежични пренос, оптички каблови...) 

● Антистатичка заштита 

Подстицањем вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз 

пројектну наставу, рад на истраживачким задацима, приликом међусобног процењивања 

постигнућа ученика, укључивањем ученика у ваннаставне активности промоције и 

популаризацију природних наука, доприноси развијању предметних и међупредметних 

компетенција 

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз контролу његових 

усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе. Такође је у обавези да уредно 

води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на 

основу резултата које је он постигао при реализацији само једног облика наставе није 

добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи само формално знање већ да га 

подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене одговоре 

навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје мисли јасно и 

течно формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким 

могућностима ученика осмог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из 
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целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава 

повезаност разних области физике. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и 

напредовање током процеса учења. Да би вредновање било објективно потребно је да буде 

усклађено са принципима оцењивања и Правилником о оцењивању. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 

проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: 

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, 

лабораторијских вежби, и пројеката... 

У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 

вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, 

тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. 

Наставник физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким 

физичким појавама и да то адекватно вреднује. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је 

инструмент провере предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, 

треба спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и 

степен остварености образовних исхода. 

Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду 

лабораторијских вежби. 

Редни 

број 

теме 

Наслов теме Број часова Број часова за 

лабораторијске 

вежбе 

Укупан број часова 

за наставну тему 

1 Осцилаторно и 

таласно 

кретање 

6 2 8 

2 Светлосне 

појаве 

13 2 15 

3 Електрично 

поље 

10 0 10 

4 Електрична 

струја 

15 3 18 
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5 Магнетно поље 6 0 6 

6 Елементи 

атомске и 

нуклеарне 

физике 

8 0 8 

7 Физика и 

савремени свет 

3 0 3 

Укупно   61 7 68 

 

Начини прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка: 

У складу са утврђеним потребама извршити индивидуализацију наставе и обезбедити 

додатну образовну подршку: 

– просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. распоред 

седења, избор градива и прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања...); 

– коришћење вршњачке подршке и помоћи у остваривању прилагођених исхода и 

развијању компетенција; 

– размена искустава и сарадња са члановима одговарајућих стручних већа и тимова у 

школи. 

ОПШТA ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

На крају осмог ученик описује и објашњава природне појаве и процесе физичким 

законима. Овладао је специфичном терминологијом физике и коректно је користи 

(симболи, међународни систем јединица, формуле) у описивању физичких појава. 

Унапредио је апстрактно и критичко мишљење и развио и култивисао истраживачки дух. 

Оспособљен је да поштује правила заједничког рада и да активно и конструктивно 

учествује у раду групе. Уме да примени стечена знања и вештине у ситуацијама из 

свакодневног живота и оспособљен је да их унапређује у даљем школовању. 

Основни ниво 

Ученик је стекао елементарне основе научне писмености: зна да се вредности физичких 

величина добијају мерењем или израчунавањем и да се изражавају бројем и одговарајућим 

мерним јединицама; употребљава нека мерила и уме да одреди њихову прецизност; 

користи једноставне формуле. Има свест о улози физике у развоју људског друштва. 



923 

 

Препознаје примену закона физике у свакодневном животу и уочава како развој физике 

доприноси технолошким променама у индустрији, саобраћају, медицини, енергетици и 

многим другим областима, и свестан је везе тих промена са побољшањем квалитета 

живота људи. Свестан је важности енергетских потенцијала на Земљи и потребе њиховог 

економичног коришћења. 

Средњи ниво 

Ученик разуме значај прикупљања података и мерења; уме да реализује једноставније 

експерименте и да резултате мерења прикаже табеларно и графички; изводи закључке 

засноване на основу добијених података. Разуме и користи основне формуле у физици. 

Има развијену свест о опасности од могућих негативних последица на животно окружење 

и властито здравље услед погрешне примене технологија (бука, зрачење и сл.). Стекао је 

основна знања и умења да узме учешће у дискусијама које су у вези са овим проблемима. 

Напредни ниво  

Ученик уме да реализује експерименте, прикаже резултате табеларно и графички и 

анализира их, уопштава их и изводи закључке. Анализира физичке проблеме и решава их 

коришћењем формула. Свестан је да се природне појаве и процеси описују, објашњавају, 

предвиђају и користе употребом сазнања добијених изучавањем физике. Способан је да 

планира и реализује једноставне истраживачке пројекте у сарадњи с другим ученицима. 

Специфична предметна компетенција: ТАЛАСИ и ОПТИКА  

Основни ниво  

Ученик у конкретним примерима разликује периодично, осцилаторно и таласно кретање и 

познаје основне појмове којима се они описују. Зна за таласну природу звука и светлости. 

Препознаје и именује у свакодневном животу и уме да прикаже једноставним огледима 

основне звучне и светлосне појаве. Упознат је са штетним последицама буке и 

прекомерног излагања Сунчевој светлости и зна мере заштите.  

Средњи ниво  

Ученик познаје деловање звука и светлости на чула вида и слуха. Зна везу између 

основних величина које описују таласе и зна да брзина таласа зависи од својстава средине 

кроз коју се простиру. Разуме светлосне појаве у природи користећи законе 

праволинијског простирања светлости. Уме да решава једноставне проблеме и задатке из 

геометријске оптике и да користи најједноставније оптичке инструменте.  

Напредни ниво  

Ученик разуме појаву тоталне рефлексије светлости. Зна за индекс преламања и уме да 

опише и нацрта преламање светлости кроз оптичка тела и да конструише лик предмета 
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код сабирног и расипног сочива. Решава сложеније проблеме и задатке из области 

осцилација, таласа и геометријске оптике. Познаје примену звука и светлости у науци, 

техници, медицини и уметности. 

Специфична предметна компетенција: ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ  

Основни ниво  

Ученик зна основна својства наелектрисаних тела и магнета и описује узајамно деловање 

наелектрисаних тела, односно магнета. Идентификује и разликује електричне и магнетне 

појаве у природи и свакодневном животу. Разликује супстанце на основу проводљивости 

електричне струје. Зна елементе простог струјног кола. Познаје опасности од електричне 

струје и уме да се заштити.  

Средњи ниво  

Ученик зна да се електрична и магнетна интеракција преносе преко одговарајућих поља, 

графички их представља и описује их одговарајућим физичким величинама. Процењује 

проводљивост метала на основу табличних података и зна под којим условима течности и 

гасови постају проводници. Познаје основне законе електричне струје и зна да око 

проводника кроз који протиче струја постоји магнетно поље. Уме да опише деловање 

магнетног поља на гвожђе и челик, као и на струјни проводник. Повезује елементе у 

струјно коло, изводи мерења и врши једноставне огледе.  

Напредни ниво Ученик уме да одреди силу којом магнетно поље делује на струјни 

проводник и да објасни основни принцип рада електромотора. Решава сложеније 

квалитативне и рачунске задатке. Уме да осмисли и (сам или у групи) реализује 

експеримент са струјним колима, налектрисаним телима или магнетима и презентује 

резултате.  

Специфична предметна компетенција: СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ  

Основни ниво  

Ученик зна да супстанца има атомску и молекулску структуру. Познаје основну структуру 

атома и уме да је скицира. Зна за употребу нуклеарних реакција и радиаоктивности у 

животу човека, посебно у енергетици, техници и медицини. Свестан је потребе контроле и 

заштите од радиоактивног и електромагнетног зрачења.  

Средњи ниво  

Ученик зна разлику између атома и молекула, као и за постојање нуклеарних и 

међумолекуларних сила. Зна да су многе макроскопске појаве последица деловања на 

молекуларном и међумолекуларном нивоу. Зна да постоје различите врсте радиоактивног 

зрачења.  
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Напредни ниво  

Ученик зна да су нуклеарне реакције основа енергетских процеса у звездама и нуклеарним 

реакторима. Свестан је велике улоге познавања структуре материје за свакодневни живот, 

за развој технике, технологије и медицине. 

МАТЕМАТИКА  8. 

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. 

 

Наставна тема Исходи Међупредметне 

компетенције 

Садржаји 

Сличност (6 + 10) –  По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

–  примени 

Талесову 

теорему у 

геометријским 

задацима и 

реалном 

контексту; 

примени сличност 

троуглова у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Пропорционалне 

величине, Талесова 

теорема, Слични 

троуглови, Ставови 

сличности 

троуглова, 

Сличност и 

правоугли троугао, 

Примене сличности 

Линеарне једначине 

и неједначине са 

једном непознатом 

(7 + 9) 

–  реши линеарну 

једначину, 

неједначину 

реши реалне 

проблеме 

користећи линеарну 

једначину, 

неједначину 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Једнакости и 

неједнакости, 

Еквивалентне 

трансформације 

једначина, 

Решавање 

линеарних 

једначина са једном 

непознатом, 

Примене линеарних 

једначина, 
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Линеарна 

неједначина. 

Еквивалентне 

неједначине, 

Примене линеарних 

неједначина 

Тачка, права, раван 

(6 + 6) 

–  анализира 

односе тачака, 

правих и равни 

у простору и 

запише те 

односе 

математичким 

писмом; 

представља 

цртежом односе 

геометријских 

објеката у –  равни и 

простору и користи 

их приликом 

решавања задатака; 

уочи правоугли 

троугао у простору 

и примени 

Питагорину 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Тачка и права. 

Тачка и раван, 

Права и раван. 

Однос две праве, 

Две равни. 

Одређеност равни, 

Нормала на раван. 

Растојање тачке од 

равни, Ортогонална 

пројекција на 

раван, Полиедар 

Призма (6 + 7) 
–  израчуна 

површину и 

запремину праве 

призме 

–  примени 

обрасце за 

површину и 

запремину 

тела у 

реалним 

ситуацијама; 

уочи правоугли 

троугао у простору 

и примени 

Питагорину 

теорему у 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Права призма. 

Елементи призме, 

Мрежа и површина 

призме, Површина 

правилне призме, 

Запремина праве 

призме 
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геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

Линеарна функција 

(5 + 6) 

нацрта и анализира 

график линеарне 

функције; 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Појам линеарне 

функције, График 

линеарне функције, 

Читање графика 

линеарне функције,  

Имплицитни облик 

линеарне функције,  

Једначина праве 

Пирамида (7 + 10) 
–  израчуна 

површину и 

запремину 

четворостране 

пирамиде 

(основа 

правоугаоник), 

правилне 

тростране и 

шестостране 

пирамиде; 

–  примени 

обрасце за 

површину и 

запремину 

тела у 

реалним 

ситуацијама; 

уочи правоугли 

троугао у простору 

и примени 

Питагорину 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Појам пирамиде. 

Елементи 

пирамиде, Мрежа и 

површина 

пирамиде, 

Површина 

правилне пирамиде, 

Запремина 

пирамиде, 

Једнакоивична тела 

Пројектни задатак 

(4) 

·        сарађује са 

осталим 

члановима групе 

Сарадња 
Пројектни задатак 

(обрада података – 

збирка за ЗИ) 
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у свим фазама 

пројектног 

задатка;  

  -  сараднички 

осмисли и спроведе 

фазе пројектног 

задатка;  

- самовреднује своју 

улогу у оквиру 

пројектног 

задатка/тима; 

 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Системи линеарних 

једначина са две 

непознате (6 + 5) 

–  реши систем 

линеарних 

једначина са две 

непознате; 

реши реалне 

проблеме 

користећи систем 

линеарних 

једначина са две 

непознате; 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

 

Линеарна једначина 

са две непознате, 

Систем линеарних 

једначина са две 

непознате, 

Решавање система 

линеарних 

једначина, 

Решавање система 

линеарних 

једначина 

методом замене 

променљиве, 

Решавање система 

линеарних 

једначина 

методом супротних 

коефицијената 

, Примена система 

једначина 

Ваљак (3 + 6) 
–  израчуна 

површину и 

запремину 

ваљка,; 

уочи правоугли 

троугао у простору 

и примени 

Питагорину 

теорему у 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Ваљак – појам и 

елементи, Мрежа и 

површина правог 

ваљка, Запремина 

правог ваљка,  
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геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

Купа (3 + 5) 
–  израчуна 

површину и 

запремину купе; 

уочи правоугли 

троугао у простору 

и примени 

Питагорину 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Купа – појам и 

елементи, Мрежа и 

површина праве 

купе, Запремина 

праве купе, 

Сложена обртна 

тела 

Лопта (3 + 4) 
–  израчуна 

површину и 

запремину лопте; 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

Сфера и лопта, 

Површина сфере, 

Запремина лопте 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са 

исправкама укупно 8 часова). За обнављање градива, иницијални тест и анализу резултата 

иницијланог теста планирана су 4 часа. Годишњи фонд часова је 136 (четири часа 

недељно). 

Кључни појмови садржаја: Талесова теорема, сличност, тачка, права, раван, нормала, 

ортогонална пројекција, полиедар, линеарне једначине, призма, мрежа, површина, 

запремина, пирамида, једнакоивична тела, линеарна функција, график, једначина праве, 

системи линеарних једначина, метод замене, метод супротних коефицијената, ваљак, купа, 

лопта, сфера, обртна тела 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне 

математичке концепте (нумеричке, алгебарске, геометријске, статистичке), овладао је 

основним математичким процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, 

применом, моделовањем) и вештинама (рачунањем, алгебарским поступцима, мерењем, 
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просторном визуелизацијом, радом са подацима, проценом, коришћењем калкулатора и 

информационо-комуникационим технологијама) потребним за даље школовање и живот. 

Оспособљен је да анализира и тумачи природне и друштвене појаве, решава проблеме и 

доноси одлуке у свакодневном контексту. Комуницира користећи математички језик, 

користи информационо-комуникационе технологије и друга средства. 

Основни ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у једноставним ситуацијама када је захтев јасно 

формулисан и сви релевантни подаци непосредно дати. Користећи основне елементе 

математичког језика, једноставне математичке поступке и информационокомуникационе 

технологије саопштава решење проблема или донету одлуку. 

Средњи ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, селектује 

податке и примењује одговарајуће математичке поступке. Образлаже решење проблема 

или донету одлуку. Тумачи природне и друштвене појаве користећи математичке 

концепте, процесе и вештине. 

Напредни ниво 

Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама при 

чему бира и вреднује пут и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене 

појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује своје ставове и 

дискутује користећи математички језик. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције су: математичко знање и резоновање, примена 

математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација. 

Основни ниво 

Примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. 

Примењује основна математичка знања на решавање једноставних ситуација из 

свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на 

једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе 

писане и усмене математичке комуникације. 

Средњи ниво 

Примењује математичке концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира 

оптималне начине решавања проблема користећи нумеричке, алгебарске и геометријске 

методе. Анализира податке користећи основне статистичке методе. Уме да користи 

одговарајуће средство ИКТ-а за организацију и обраду података. Разуме захтеве 
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сложенијих математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима 

и симболима саопштава своје ставове. 

Напредни ниво 

Бира математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује 

различите начине решавања проблема. Уме да примени математичка знања у анализи 

сложених природних и друштвених појава. Приликом решавања проблема уме да одабере 

средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални 

математички језик. Уме да критички дискутује о добијеним резултатима и анализира их. 

БИОЛОГИЈА 8. 

Циљ учења Биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном 

средином развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Кључни појмови садржаја:правила наслеђивања особина, принципи грађе и функције, 

систематика, докази еволуције, структура популације, адаптације, мреже исхране, вируси, 

уравнотежена исхрана, прва помоћ, адолесценција, животне области, заштита 

биодиверзитета. 

Исходи - на крају осмог разреда ученици ће знати - 

– повеже грађу ћелијских органела са њиховом улогом у метаболизму ћелије; 

– повеже однос површине и запремине ћелије и тела са начином обављања основних 

животних функција; 

– идентификује регулаторне механизме у одржавању хомеостазе; 

– илуструје примерима везу између физиолошких одговора живих бића и промена у 

спољашњој средини; 

– oдговорно се односи према свом здрављу; 

– изрази критички став према медијским садржајима који се баве здравим стиловима 

живота; 

– повеже промене настале у пубертету са деловањем хормона; 

– идентификује поремећаје у раду органа и система органа изазваних нездравим начином 

живота; 

– доведе у везу промене животних услова са еволуцијом животана планети; 
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– истражи давно нестале екосистеме; 

– повеже промене које се догађају организму током животног циклуса са активностима 

гена; 

– повеже промене наследног материјала са настанком нових врстапутем природне 

селекције; 

– установи узрочно-последичну везу између губитaка врстау екосистему и негативних 

последица у преносу супстанце и енергије у мрежама исхране; 

– критички процени последице људских делатности у односу на расположиве ресурсе на 

Земљи; 

– повеже утицај еколошких чинилаца са распоредом карактеристичних врста које 

насељавају простор Србије; 

– истражи присуство инвазивних врста у својој околини и вероватне путеве насељавања; 

– истражи разлоге губитка биодиверзитета на локалном подручју. 

                                          Предвиђен број часова по наставним темама 

Наставна тема Обрада 

(број 

часова) 

Утврђивање 

(број 

часова) 

Вежбе 

(број 

часове) 

Систематизација 

(број часова) 

Укупан 

број 

часова 

Порекло и разноврсност 

живог света 

3 3 1 0 7 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

14 8 3 1 26 

Наслеђивање и 

еволуција 

4 2 1 1 8 

Живот у екосистему 8 6 3 1 18 

Човек и здравље 4 2 2 1 9 
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                                      Предвиђени садржаји по наставним темама 

Порекло и разноврсност живог света - „Календар живота“, еволуција различитих група 

организама кроз геолошка доба и велика изумирања. Значај алги (цијанобактерија) и 

биљака за продукцију О2 и озонског омотача, као заштита од УВ зрака, и услов за развој 

осталих живих бића. Строматолити. Излазак из воде на копно. 

Јединство грађе и функције као основа живота -  Улога и значај појединих ћелијских 

органела у метаболизму ћелије: једро, ендоплазмични ретикулум, рибозоми, хлоропласти, 

центриоле, лизозоми. Матичне ћелије − ћелије програмиране за различите функције. 

Принцип економичности грађе и функције живих бића Улога и значај ензима. Ендокрини 

систем и хуморална регулација. Регулаторна улога хормона биљака и животиња. 

Надражљивост, проводљивост, контрактилност. Чулно-нервни систем животиња. 

Рефлексни лук. Поремећаји функције ендокриног система, нервног система и чула. 

Неуротрансмитери, нервни импулси, драж, надражај. Хомеостаза − принцип повратне 

спреге. Фотосинтеза. Ћелијско дисање. Транспирација. Температурна регулација. 

Наслеђивање и еволуција -Улуткавање и пресвлачење инсеката. Пубертет и адолесцеција 

човека. Цветање, плодоношење и сазревање плодова биљака. Теорија еволуције. Постанак 

нових врста кроз еволуционе процесе. Еволуција човека. 

Живот у екосистему - Еволуција и развој екосистема. Концепт климакса. Циклуси 

кружења основних супстанци у природи (H2O, C, N) и њихова повезаност. 

Азотофиксација, микориза, симбиоза, симбионтски организми (лишајеви). Ограниченост 

ресурса (капацитет средине) и одрживи развој. Нестанак врста и фактори угрожавања 

(H.I.P.P.O. концепт). Типични екосистеми Србије. Ретке и угрожене врсте Србије. 

Интродукције и реинтродукције и инвазивне врсте. Последице глобалних промена. 

Човек и здравље - Резултати стандардних лабораторијских анализа крви и урина. 

Биолошки смисао адолесценције (родни и полни идентитет у контексту хормонске 

активности и индивидуалне генетичке варијабилности). Заштита од полно преносивих 

болести контрацепција. Одговорност за сопствено здравље. 

Додатна настава - оствараује се за ученике који су показали интересовање за изучавање 

биологије. предвиђен је један час недељно за остваривање овог облика рада. У сколпу 

додатне наставе ученици ће се припремати за такмичење и обрађивати теме за које су 

заитересовани. 

Литература за ученике - Биологија за осми разред основе шкое, Дејан Бошковић, Бигз, 

Радна свеска из биологије за осми разред основне школе, Дејан Бошковић, Бигз. 

ХЕМИЈА  8. 

Циљ наставе хемије јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, да 

развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање 
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лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог 

знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу и наставку образовања, да 

развије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски 

рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини и да развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје. 

Кључни појмови садржаја: Метали, неметали, оксиди, киселине, хидроксиди, соли, 

угљоводоници, адиција, супституција, полимери, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, 

масти и уља, угљени хидрати, протеини, загађујуће супстанце, рециклажа, зелена хемија. 

Опште предметне компетенције: Ученик повезује структуру супстанци са својствима и 

променама супстанци, као и својстава супстанци с њиховом практичном применом. У 

породичном окружењу и друштву вршњака ученик примењује стечена знања и вештине, 

доноси одлуке и предузима активности у вези с правилним коришћењем материјала и 

комерцијалних производа, правилним разврставањем и одлагањем отпада, правилном 

исхраном, брине о здрављу и животној средини. Знање хемије ученику служи да прати и 

користи информације о супстанцама, исказане хемијским терминима, хемијским 

симболима, формулама и хемијским једначинама, као и да сагледава допринос хемије 

развоју медицине, фармације, индустрије, пољопривреде.  Ученик развија научну 

писменост и вештине за експериментални рад и оспособљен је да самостално или у 

сарадњи с другима примењује знање хемије за решавање проблема. 

Специфичне предметне компетенције: 

Хемијска писменост:  Ученик је формирао хемијску писменост као основ за разумевање 

својстава и промена супстанци у природи и примене супстанци у свакодневном животу и 

различитим професијама.  Хемијску писменост примењује у доношењу одлука у вези са 

коришћењем различитих материјала и комерцијалних производа у свакодневном животу, 

и као основ за активан и одговоран однос према очувању здравља и животне средине. 

Вештине за експериментални рад и хемијски језик: Ученик прикупља податке о 

својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем, планира и описује поступак, 

правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором и посуђем, представља резултате 

табеларно и графички, уочава правилности и користи хемијски језик (хемијске термине, 

хемијске симболе, формуле и хемијске једначине) у описивању опажених својстава и 

промена супстанци, објашњењима и закључцима. 

По завршетку  разреда, ученик ће бити у стању да: 

●    рукује супстанцама у свакодневном животу у складу са ознакама на амбалажи и 

придржава се правила за њихово чување и одлагање отпада 

●   налази примере примене метала и неметала у свакодневном животу повезујући их 

са њиховим физичким и хемијским својствима која тумачи структуром и положајем 

у ПСЕ 
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●  моделима представља структуру атома, молекула и јона 

●  уочава могућности и ограничења примене неорганских једињења у технологији и 

свакодневном животу 

●  индикаторима испита и на рН скали процени киселост раствора 

●  пише хемијске једначине и објасни њихово квалитативно и квантитативно значење 

●  повеже тривијалне називе супстанци из свакодневног живота са системском 

номенклатуром 

●   сагледава последице коришћења органских горива на животну средину 

●  разликује биолошки важна једињења, њихову улогу и значај за очување здравља. 

Глобални план рада наставе хемије за школску  2022/23. годину 

ОБЛАСТ / ТЕМА Обрада   Лабораторијска 

вежба 

Остало Укупно 

1

. 

Метали, оксиди, 

хидроксиди 

5 1 6 12 

2

. 

Неметали, оксиди и 

киселине 

6 2 4 12 

3

. 

Соли 3 1 3 7 

4

. 

Органска једињења и 

њихова општа 

својства 

1 0 1 2 

5

. 

Угљоводоници 6 1 5 12 

6

. 

Органска једињења са 

кисеоником 

4 1 5 10 

7

. 

Биолошки важна 

органска једињења 

5 1 4 10 

8

. 

Заштита животне 

средине и зелена 

хемија 

1 0 2 3 

УКУПНО 31 7 30 68 
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Садржај предмета  по темама: 

1.     Метали, оксиди  и хидроксиди – Метали у неживој и живој природи.Општа 

физичка својства метала. Алкални и земноалкални метали. Лабораторијска вежба 1: 

Испитивање физичких својстава метала: реакција метала са киселинама. Гвожђе, 

бакар, алуминијум.Цинк и олово. Легуре и практична примена. Легуре и практична 

примена. Оксиди метала и хидроксиди – својства и примена 

2.     Неметали,оксиди и киселине – Неметали у неживој и живој природи. Општа 

физичка и хемијска својства неметала. Лабораторијска вежба 2: Испитивање 

физичких својстава неметала.Халогени елементи. Сумпор. Азот и  фосфор. 

Угљеник . Оксиди неметала и киселине – својства и примена. Лабораторијска 

вежба 3: Доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус-хартије. 

3.     Соли –  Формуле соли и називи.  Добијање соли. Физичка и хемијска својства соли. 

Лабораторијска вежба 4,Добијање соли и испитивање растворљивости различитих 

соли у води: Добијање баријум-сулфата; Доказивање угљеник(IV)-оксида и 

настајање калцијум-карбоната . Примена соли. 

4.   Органска једињења и њихова општа својства – Својства атома угљеника и 

многобројност органских једињења.  Општа својства органских једињења. 

Функционалне групе и класе органских једињења. Органска једињења и њихова 

општа својства 

5. Угљоводоници – Подела угљоводоника. Нафта и земни гас. Засићени угљоводоници 

- номенклатура алкана. Незасићени угљоводоници – номенклатура алкена и алкина. 

Изомерија угљоводоника. Лабораторијска вежба 5:Састављање модела молекула 

угљоводоника, писање структурних формула и именовање угљоводоника. Физичка 

својства угљоводоника. Хемијска својства угљоводоника. Полимери 

6.  Органска једињења са кисеоником – Алкохоли – номенклатура, добијање и 

примена. Алкохоли – физичка и хемијска својства .Алкохоли- номенклатура, 

својства и примена. Каброксилне киселине -  номенклатура, добијање и примена. 

Масне киселине. Каброксилне киселине -  физичка и хемијска својства. Естри-

номенклатура, својства и примена. Лабораторијска вежба 6: Физичка и хемијска 

својства органских једиња са кисеоником.Испитивање растворљивости алкохола и 

карбоксилних киселина са различитим бројем атома угљеника у молекулу у води и 

неполарном растварачу.Реакција етанске и лимунске кислеине са натирјум-

хидрогенкарбонатом. 

7.  Биолошки важна органска једињења – Масти и уља. Угљени хидрати. 

Моносахариди.  Дисахариди и полисахариди. Аминокиселне и протеини. 
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Лабораторијска вежба 7: Испитивање растворљивости масти и уља и угљених 

хидрата у води.Доказивање скроба.Денатурација протеина. Витамини 

8.     Заштита животне средине и зелена хемија – Загађивачи, загађујуће супстанце и 

последице загађивања.Рециклажа. Зелена хемија. 

  

Додатна настава - оствараује се за ученике који су показали интересовање за 

изучавање хемије,  предвиђен је један час недељно за остваривање овог облика рада. У 

сколпу додатне наставе ученици ће се припремати за такмичење и обрађивати теме за 

које су заитересовани. 

Допунска настава - оствараује се за ученике који су показали интересовање за додатна 

појашњена  и утврђивања градива и за ученике који имају потешкоће у савладавању 

градива хемије, предвиђен је један час недељно за остваривање овог облика рада. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8. 

Циљ учења: 

Циљ наставе предмета Техника и технологија у основној школи јесте стицање основних 

знања о материјалима, енергији, техничким средствима и технологијама, развијање 

вештина за њихово коришћење и свести о производњи као услову опстанка и одрживог 

развоја. 

Општа предметна компетенција: 

Ученик разуме неопходност рада као основне и најважније људске делатности; разуме и 

усваја привредне и етичке вредности рада сваког појединца, као и важност тимског рада. 

Ученик стиче знања и вештине из техничко-технолошких области у корист сопственог 

развоја и чини прве одлуке везане за будуће школовање и професију. Ученик користи 

информационо-комуникационе технологије ( ИКТ) при решавању проблема у различитим 

областима и истражује нове могућности њихове примене 

Специфична предметна компетенција: 

Ученик разуме представљене проблеме користећи свеобухватна знања из техничких 

дисциплина и информатике. Ученик схвата техничко-технолошке поступке и користи 

креативне способности у процесу стварања материјалних производа. Ученик путем ИКТ-а 

прикупља податке, анализира, систематизује и презентује информације, електронски 

комуницира и управља савременим уређајима. Ученик користи мере заштите и очувања 

животне средине. 
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Кључни појмови: електротехника, мехатроника, струјни удар, електрични апарати у 

домаћинству, телекомуникације, електроника, електрична кола, производња електричне 

струје, електромагнети 

Годишњи фонд: 68 часа 

Обрада: 36,  утврђивање и вежбе: 22 

 

Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ИСХОДИ 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

1. Увод у електротехнику, 

рачунарство и 

мехатронику 

2. Увод у електротехнику, 

рачунарство и 

мехатронику 

3. Oпасности и мере заштите 

од струјног удара 

4. Oпасности и мере заштите 

од струјног удара 

5. Примена електричних 

апарата и уређаја у 

домаћинству 

6. Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике 

– процени значај 

електротехнике, 

рачунарства и 

мехатронике у 

животном и радном 

окружењу; 

– анализира 

опасности од 

неправилног 

коришћења 

електричних апарата 

и уређаја и познаје 

поступке пружања 

прве помоћи; 

– образложи важност 

енергетске 

ефикасности 

електричних уређаја 

у домаћинству; 

– повеже професије 

(занимања) у области 

електротехнике и 

мехатронике са 

сопственим 

интересовањима; 

2. САОБРАЋАЈ 7. Саобраћајна средства на 

електрични погон  

8. Саобраћајна средства на 

електрични погон  

9. Електрични уређаји у 

моторним возилима 

10. Електрични уређаји у 

– упореди 

карактеристике 

електричних и 

хибридних 

саобраћајних 

средстава са 
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моторним возилима 

11. Основи телекомуникација 

12. Основи телекомуникација 

конвенционалним; 

– разуме значај 

електричних и 

електронских уређаја 

у саобраћајним 

средствима; 

– користи доступне 

телекомуникационе 

уређаје и сервисе; 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

13. Основне компоненте ИКТ 

уређаја 

14. Основне компоненте ИКТ 

уређаја 

15. Управљање процесима и 

стварима на даљину 

помоћу ИКТ; 

16. Основни симболи у 

електротехници 

17. Основни симболи у 

електротехници 

18. Основни симболи у 

електротехници 

19. Рачунарски софтвер за 

симулацију рада 

електричних кола 

20. Рачунарски софтвер за 

симулацију рада 

електричних кола 

21. Рачунарски софтвер за 

симулацију рада 

електричних кола 

22. Рачунарски софтвер за 

симулацију рада 

електричних кола 

23. Рачунарски софтвер за 

симулацију рада 

електричних кола 

24. Рачунарски софтвер за 

симулацију рада 

електричних кола 

25. Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом 

26. Израда и управљање 

– класификује 

компоненте ИКТ 

уређаја према 

намени; 

– процени значај 

управљања 

процесима и 

уређајима помоћу 

ИКТ; 

– црта електричне 

шеме правилно и 

користећи симболе;  

– користи софтвере 

за симулацију рада 

електричних кола; 

– састави 

електромеханички 

модел и управља 

њиме помоћу 

интерфејса; 
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електромеханичким 

моделом 

27. Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом 

28. Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом 

29. Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом 

30. Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

31. Електроенергетски систем 

32. Производња електричне 

енергије 

33. Производња електричне 

енергије 

34. Трансформација и пренос 

електричне енергије 

35. Електроинсталациони 

материјал и прибор 

36. Електроинсталациони 

материјал и прибор 

37. Кућне електричне 

инсталације.  

38. Састављање електричних 

кола 

39. Састављање електричних 

кола 

40. Састављање електричних 

кола.  

41. Састављање електричних 

кола.  

42. Састављање електричних 

кола.  

43. Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром. 

44. Електромагнети 

45. Конструкторско 

моделовање- Модел 

електричног звона 

– објасни систем 

производње, 

трансформације и 

преноса електричне 

енергије; 

– анализира значај 

коришћења 

обновљивих извора 

електричне енергије; 

– разликује елементе 

кућне електричне 

инсталације;  

– повеже електрично 

и/или електронско 

коло према задатој 

шеми;  

– користи 

мултиметар; 

– анализира 

карактеристике 

електричних машина 

и повезује их са 

њиховом употребом; 

– класификује 

електронске 

компоненте на 

основу намене; 

– аргументује значај 
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46. Конструкторско 

моделовање- Модел 

електричног звона 

47. Електричне машине 

48. Електричне машине 

49. Електротехнички апарати 

и уређаји у домаћинству  

50. Електротехнички апарати 

и уређаји у домаћинству  

рециклаже 

електронских 

компоненти; 

5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

51. Увод у електронику. 

52. Рециклажа електронских 

компоненти  

53. Моделовање електричних 

машина и уређаја  

54. Моделовање електричних 

машина и уређаја  

55. Моделовање електричних 

машина и уређаја  

56. Моделовање електричних 

машина и уређаја  

57. Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу 

рачунара  

58. Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу 

рачунара  

59. Израда једноставног 

школског робота 

сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета  

60. Израда једноставног 

школског робота 

сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета  

61. Рад на пројекту 

62. Рад на пројекту 

63. Рад на пројекту 

64. Рад на пројекту 

65. Рад на пројекту 

66. Рад на пројекту 

67. Рад на пројекту 

68. Рад на пројекту 

– 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. 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 8. 

 

Наставна 

тема 

Исходи Међупредме

тне 

компетенциј

е 

Садржаји 

ИКТ (11) Ученик ће бити у стању 

да:        

унесе и мења податке у 

табели; 

- разликује типове 

података у ћелијама 

табеле; 

- сортира и филтрира 

податке по задатом 

критеријуму; 

-  користи формуле за 

израчунавање 

статистика; 

- представи визуелно 

податке на oдговарајући 

начин; 

-  примени основне 

функције форматирања 

табеле, сачува је у пдф 

формату и одштампа; 

-  приступи дељеном 

документу, 

коментарише и врши 

измене унутар дељеног 

документа; 

 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

Радно окружење програма за 

табеларне прорачуне - 

Прикупљање, обрада и анализа 

података, Радно окружење 

програма за табеларне 

прорачуне, Радна свеска, радни 

лист и радна табела, Ћелија 

(поље), ред (врста), колона и 

опсег (распон) ћелија, 

Креирање радне табеле и унос 

података, Унос података у 

ћелије радне 

табеле. 

Формати података у ћелијама,  

Руковање радним листовима 

(промена назива, брисање 

радног листа), Чување радне 

свеске и отварање постојеће, 

Форматирање табеле, Опсег 

или распон ћелија, Промена 

ширине колоне и висине реда,  

Преламање текста у ћелији,  

Форматирање података и 

ћелија, Уметање и уклањање 

редова и колона из радне 

табеле, Замрзавање редова и 

колона, Премештање и 

копирање редова, колона и 

ћелија, Сортирање и 

филтрирање података, Условно 

форматирање, Елементарне 

статистике, формуле, функције, 

Уграђене функције, Условна 

статистика Употреба формула, 

адресе ћелија у формулама, 

Израда графикона, Штампање 

документа - Област за штампу, 

Маргине, Формат папира, 

Извоз документа у друге 
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формате, CSV и други 

формати.  

 

Дигиталн

а 

писменос

т (5) 

- -  разуме на које све 

начине делимо личне 

податке приликом 

коришћења интернета; 

-  разуме потенцијалне 

ризике дељења личних 

података путем 

интернета, поготову 

личних података деце; 

-  разуме везу између 

ризика на интернету и 

кршења права; 

-  објасни појам 

„отворени подаци”;  

успостави везу између 

отварања података и 

стварања услова за 

развој иновација и 

привредних грана за  

које су доступни 

отворени подаци; 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

 

Табеле у облаку, Рачунарство у 

облаку, Онлајн складиште, 

Сараднички рад, Инфографик, 

Отворени подаци, Веб портали, 

Отворени подаци, Заштита 

личних података, Услови 

коришћења, Дигитални 

трагови, Безбедност деце у 

дигиталном добу, Конвенција о 

правима детета, Појам и 

примена вештачке 

интелигенције, етичка питања. 

 

Рачунарст

во (15) 

- - унесе серију (низ) 

података; 

- изврши једноставне 

анализе низа података 

(израчуна збир, просек, 

проценте, ...); 

-  графички представи 

низове података (у 

облику линијског, 

стубичастог или 

секторског дијаграма); 

-  унесе табеларне 

податке или их учита из 

локалних датотека и 

сними их; 

-  изврши основне 

анализе и обраде 

табеларних података (по 

врстама и по колонама, 

сортирање, филтрирање, 

...); 

-  изврши анализе које 

укључују статистике по 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

Анализа података у Пајтону 

Jupyter Notebook 

Радно окружење 

Креирање радне свеске 

Затварање и отварање свезака 

Унос кода у ћелије и кретање 

кроз свеску 

Серије података, листе у 

Jupyter-у 

Основне статистичке функције 

Сортирање 

Филтрирање 

Пресликавање серије 

Фреквенцијска анализа 

Табеларни подаци у Jupyter-у 

Угњежђене листе 

Data Frame 

Учитавање табеле из 

докумената с рачунара 

Сортирање и филтрирање 

табеле, Статистичке анализе 

табеларних података 

Основне статистичке функције 
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групама; 

 

Фреквенцијска анализа 

Визуелизација података 

Библиотека matplotlib 

Уређивање графикона 

Израда графикона од 

табеларних података 

Унос и форматирање текста 

Уметање слика 

Форматирање табеле 

 

Истражив

ачки 

пројекат 

(3) 

-  сарађује са осталим 

члановима групе у 

свим фазама 

пројектног задатка;  

- -  сараднички осмисли и 

спроведе фазе 

пројектног задатка;  

- самовреднује своју 

улогу у оквиру 

пројектног задатка/тима; 

- креира рачунарске 

програме који 

доприносе решавању 

пројектног задатка; 

-  поставља резултат свог 

рада на Интернет ради 

дељења са другима уз 

помоћ наставника; 

-  вреднује своју улогу у 

групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је био 

задужен. 

  

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Рад са 

подацима и 

информација

ма, 

Комуникациј

а 

Дигитална 

компетенциј

а 

Бирање теме пројекта 

Подела на тимове 

Дефинисање истраживачког 

задатка 

Подела улога и дужности 

унутар 

сваког тима 

Пројектне активности 

Упознавање са тренутним 

Дискусија и процена 

успешности 

пројекта 

Објава најуспешнијег пројекта 

 

Напомена: После сваке области следи провера знања (по једна за сваку област). 

                Годишњи фонд часова је 34 (један час недељно). 

Кључни појмови садржаја: подаци, табеларни прорачуни, радна свеска, ћелија, колона, 

врста, форматирање, чување, замрзавање, премештање, копирање ћњлија, колона и врста, 

сортирање, филтрирање, формуле, статистика, графикони, штамање, маргине, рачунарство 

у облаку, портали, дигитални трагови, заштита на интернету, вештачка интелигенција, 

Пајтон - Јупитер радна свеска, листе, визуелизација. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 
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Ученик користи информационо-комуникационе технологије (у даљем тексту ИКТ) при 

решавању проблема у различитим областима и истражује нове могућности њихове 

примене. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Ученик путем ИКТ-а прикупља податке, анализира, систематизује и презентује 

информације, електронски комуницира и управља савременим уређајима. Ученик користи 

мере заштите и очувања животне средине. 

Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних 

садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

- теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења 

основних појмова, концепата, стратегија у циљу развијања поступности, препознавања и 

установљавања личних стратегија учења код ученика  

- практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код 

конкретног задатка за проверу остварености исхода.  

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, 

планом рада и начинима оцењивања.Сложеност задатака треба да прати развојне 

карактеристике узраста и предзнања са којим долазе у осми разред. Инсистирати на 

прецизности у анализи, провери исправности и нагласити значај исправљања грешака 

приликом израде задатка. 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 8. 

Недељни фонд:        3 часа 

Годишњи фонд :   102 часа 

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.  

 

Редни 

број 

Наставна област 

 

Тема 

1. Физичке способности 

 

● Тестирање  
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2. Моторичке вештине  

спорт и спортске дисциплине 

● Атлетика 

● Спортска гимнастика 

● Основе тимских и 

спортских игара: 

(футсал, рукомет, 

кошарка, одбојка, 

активност по избору) 

● Полигони 

3. Физичка и здравствена култура ● Физичко вежбање и 

спорт 

● Здравствено васпитање  

 

Број часова по темама одређује Стручно веће узимајући у обзир услове за реализацију 

наставе и препоруке за организовање наставе физичког и здравственог васпитања у 

школи.  

 

Назив предмета:                 ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                           34 

Разред:                                                                    осми 

                                                            

ТЕМЕ 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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       I – УВОД 

1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 

• Упознавање 

ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом 

и начином 

реализације наставе 

Православног 

катихизиса; 

• Установити каква 

су знања стекли и 

какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном разреду 

школовања. 

  

 • моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

настава Православног 

катихизиса у току 8. 

разреда основне школе; 

• моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

• бити мотивисан да похађа 

часове Православног 

катихизиса. 

  

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму 

да катихеза не постоји ради 

гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као 

настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, садржајима 

по темама, начином 

остваривања програма рада, 

као и са начином вредновања 

њиховог рада. 

 Врсте наставе 

Настава се реализује кроз 
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 II - ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА БОЖИЈА  

2. Човек - икона 

Божја и свештеник 

твари 

3. Хришћанско 

схватање личности 

4. Грех као промашај 

човековог назначења 

5. Новозаветне 

заповести Божије 

6. Слобода и љубав у 

хришћанском етосу 

  

 • Продубити код 

ученика знање о 

човеку као икони 

Божијој у свету; 

 • Развити свест код 

ученика о 

неопходности 

живота у заједници; 

• Развити свест код 

ученика да је грех 

злоупотреба 

слободе;  

• Омогућити 

ученицима основ за 

разумевање 

хришћанског појма 

слободе; 

• Подстаћи ученике 

на узајамну љубав и 

поштовање; 

• Подстаћи ученике 

на стално 

преиспитивање свог 

живота. 

  

• моћи да увиди да је човек 

икона Божија јер је 

слободна личност и да је 

служба човекова да буде 

спона између Бога и света. 

• моћи да увиди да се човек 

остварује као личност у 

слободној заједници 

љубави са другим. 

• бити подстакнут да 

учествује у литургијској 

заједници. 

• моћи да сагледа грех као 

промашај људског 

назначења; 

• моћи да разликује 

слободу од самовоље; 

• моћи да увиди да човек 

може бити роб својих 

лоших особина и навика; 

• бити подстакнут да увиди 

вредност ближњега у 

сопственом животу; 

• моћи да усвоји став да 

једино кроз љубав човек 

може превазићи конфликт; 

• моћи да вреднује своје 

поступке на основу 

Христових заповести о 

љубави. 

  

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (32 часа) 

• практична настава (2часа) 

  

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

• Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

  

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе  

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика 

с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и 

тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

• Реализација програма 

требало би да се одвија у 

складу с принципима 

савремене активне наставе, 

која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У 

току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно 

и формативно, а мање на 

сазнајно и информативно. 

• Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 
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III - ПОДВИЖНИЧО 

ЕВХАРИСТИЈСКИ 

ЕТОС  

7. Хришћански 

подвиг 

8. Подвизи Светитеља 

9. Пост 

10. Хришћанске 

врлине 

11. Евхаристијски 

поглед на свет 

•Омогућити 

ученицима основ за 

правилно 

разумевање 

хришћанског 

подвига; 

• Упутити ученике 

на смисао подвига 

светитеља; 

• Објаснити 

ученицима начин, 

смисао и циљ поста; 

• Упознати ученике 

са Житијима Светих; 

• Развити 

евхаристијски етос 

код ученика. 

  

 • моћи да увиди да је 

подвиг начин живота у 

Цркви; 

• моћи да препозна 

различите подвиге као 

путеве који воде ка истом 

циљу; 

• моћи да објасни кад и 

како се пости; 

•моћи да увиди смисао и 

значај поста; 

• бити подстакнут на пост 

и молитву као начин 

служења Богу; 

• бити подстакнут да 

развија хришћанске 

врлине; 

• бити подстакнут да се 

критички односи према 

својим поступцима; 

• бити подстакнут да чита 

Житија Светих; 

•бити подстакнут да 

заснује свој однос према 

Богу на захвалности. 

  

реализују у складу са 

савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве 

наставног програма и 

могућности транспоновања 

наставног садржаја у 

педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало 

да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту 

ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и 

мотивацији ученика. 

• У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу. 

• Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати као 

простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење 

са ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. 

 Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће 

остварити на два начина: 

• процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих 
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IV – ЛИТУРГИЈА 

12. Молитва - лична и 

саборна 

13. Црква је Тело 

Христово 

14. Божанствена 

Литургија (опис тока 

литургије) 

15. Литургијски 

простор (делови 

храма) 

16. Освећење времена 

• Указати ученицима 

на значај личне и 

саборне молитве; 

 • Објаснити 

ученицима важност 

Литургије 

тумачењем значења 

речи Евхаристија и 

Литургија 

(захвалност и 

заједничко дело); 

 • Указати 

ученицима да је 

литургијско сабрање 

израз Цркве као Тела 

Христовог; 

 • Указати 

ученицима на 

целину литургијског 

догађаја као 

узајамног даривања 

Бога и његовог 

народа 

 • Упознати ученике 

са смислом и 

основним 

елементима 

Литургије; 

• Подстаћи ученике 

на заједничко 

учешће у 

богослужењима; 

• Објаснити 

ученицима динамику 

богослужбеног 

времена. 

  

 • моћи да увиди да је 

молитва разговор са Богом; 

• бити подстакнут да 

преиспита и обогати свој 

молитвени живот; 

• моћи да схвати личну 

молитву као припрему за 

саборну молитву; 

• моћи да објасни значење 

речи Литургија и 

Евхаристија; 

• моћи да однос међу 

члановима Цркве пореди 

са повезаношћу удова у 

људском телу; 

• моћи да препозна неке од 

елемената Литургије; 

• моћи да увиди да 

Молитва Господња има 

литургијску основу; 

• моћи да наведе 

најважније делове храма и 

препозна њихову 

богослужбену намену. 

• моћи да именује нека 

богослужења и да зна да 

постоје покретни и 

непокретни празници; 

• бити подстакнут да 

активније учествује у 

богослужењима; 

  

листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем ставова; 

 

 

Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

•усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања 

ученика; 

  

Оквирни број часова по 

темама и препоручени садржај 

по темама 

УВОД – 1 

• Упознавање са садржајем 

програма и начином рада 

ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖИЈА -  

6 

• Човек - икона Божја и 

свештеник твари 

 • Хришћанско схватање 

личности 

• Грех као промашај човековог 

назначења 

• Две велике заповести о 

љубави 

• Слобода и љубав у 
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V - ЦАРСТВО 

БОЖИЈЕ 

17. Царство Божије – 

циљ стварања 

18. Живот будућег 

века 

19. Сведоци Царства 

Божијег 

20. Обожење – циљ 

хришћанског живота 

21. Знаци присутва 

Царства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...) 

22. Икона – прозор у 

вечност 

• Објаснити 

ученицима да је 

Царство Божије 

крајњи циљ 

историје; 

• Указати ученицима 

на повезаност 

између васкрсења 

мртвих и Царства 

Божијег; 

• Објаснити 

ученицима појам 

обожења указујући 

им на библијски 

опис Преображења 

Господњег; 

• Развијање свести 

ученика да је 

Литургија икона 

Царства Божјег; 

• Упознати ученике 

са сведочанствима 

присуства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...); 

• Предочити 

ученицима улогу 

Цркве у свету; 

• Пружити 

ученицима основно 

знање о икономији 

Духа Светога; 

• Упознати ученике 

са иконографијом 

као изразом 

есхатолошког стања 

света и човека. 

  

• моћи да објасни да је Бог 

створио свет са циљем да 

постане Царство Божије; 

• моћи да објасни да 

Царство Божије у пуноћи 

наступа по другом 

Христовом доласку и 

васкрсењу мртвих; 

• моћи да објасни да је Бог 

створио човека као 

сарадника на делу спасења; 

• моћи да препозна да је 

Литургија икона Царства 

Божијег; 

• бити подстакнут да 

активније учествује у 

Светој Литургији. 

• моћи да преприча догађај 

Преображења Господњег; 

• моћи да повеже појмове 

светости и обожења са 

дејством Светога Духа 

•моћи да препозна да је 

предукус Царства Божијег 

присутан у моштима, 

чудотворним иконама, 

исцељењима... 

• моћи да препозна разлику 

између православне 

иконографије и световног 

сликарства; 

• моћи да препозна икону 

као символ Царства 

Божијег; 

• бити подстакнут да на 

правилан начин изражава 

поштовање према 

хришћанским светињама. 

• моћи да уочи у којој мери 

хришћанском етосу 

 

 

ПОДВИЖНИЧКО - 

ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС – 7 

• Хришћански подвиг  

• Примери подвига: свети 

људи су имали различите 

подвиге 

• Хришћански пост (духовни 

смисао, начин поста, 

евхаристијски, једнодневни и 

вишедневни пост) 

• Основне хришћанске врлине 

• Евхаристијски поглед на свет 

ЛИТУРГИЈА – 9 

• Молитва - лична и саборна 

 • Црква је Тело Христово 

 • Божанствена литургија 

- Проскомидија 

- Литургија речи (јектенија, 

мали вход, читања) 

- Евхаристија (велики вход,  

анафора, Молитва Господња,  

причешће) 

• Литургијски простор (делови 

храма) 

• Повезивање времена са 

литургијским доживљајем 

вечности (дневни, недељни и 

годишњи богослужбени круг) 



952 

 

је напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса у 8. разреду, 

као и у целом циклусу. 

  

 

 

ЦАРСТВО БОЖИЈЕ – 8 

• Царство Божије – циљ 

стварања  

• Васкрсење мртвих и живот 

будућег века 

• Етос хришћана као 

сведочанство Царства Божијег 

• Обожење – живот у 

савршеној заједници с Богом и 

другима 

 • Знаци присутва Царства 

Божијег у овом свету (чуда, 

мошти...) 

• Икона – прозор у вечност 

Евалуација – 1+2 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 8. 
 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и 

одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници. 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: патриотизам, ксенофобија, интеркултуралност, медији, родна 

равноправност, родно засновано насиље 

 

Тема Садржај Исход Компетенција 

ЉУДСКА  

ПРАВА 

Припадност држави и 

нацији 

Патриотизам - осећај 

љубави ипоноса према 

домовини и свим 

припадницима који је 

чине. 

Начини изражавања 

патриотизма. 

Обесправљивање права и 

слобода других 

Ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, 

антициганизам. 

Заједница културно 

различитих група 

Културна разноликост у 

форми 

мултикултуралности и 

интеркултуралности. 

Интеркултурни дијалог 

као средство развоја 

поштовања различитих 

култура и суживот.  

Припадници 

националних мањина у 

Србији – заштита права и 

слободе припадника 

националних мањина. 

• Изрази осећај 

љубави и поноса 

према својој 

домовини на 

начин који никога не 

угрожава; 

• образложи зашто су 

понашања 

која се могу описати 

као 

ксенофобија, 

расизам, 

антисемитизам, 

антициганизам 

облици 

дискриминације и 

кршења људских 

права; 

• наведе примере 

повезаности 

различитих култура у 

једној 

заједници и 

образложи потребу 

интеркултуралног 

дијалога за 

квалитетан живот 

свих чланова 

те заједнице; 

• покаже 

интересовање за 

упознавањем 

различитих 

култура; 

• наведе права која 

националне 

мањине у Србији по 

Уставу 

✔ компетенција за 

целоживотно 

учење; 

✔ сарадња; 

✔ решавање 

проблема; 

✔ рад са подацима 

и 

информацијама; 

✔ дигитална 

компетенција; 

✔ комуникација; 

✔ одговоран однос 

према околини; 

✔  одговоран однос 

према здрављу. 
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имају; 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Пол и род 

Биолошке разлике 

(анатомске и 

физиолошке) насупрот 

разликама које друштво 

ствара (очекивања 

друштва од 

мушкараца и жена). 

Преношење родних 

образаца. 

Стереотипи и предрасуде 

о роду. 

Родна перспектива 

Укључивање родне 

перспективе приликом 

доношења одлука 

важних за једну 

заједницу (образовање, 

здравље, 

породица, запошљавање, 

спорт...). 

Родна равноправност 

Родна равноправност и 

једнаке могућности за 

све у циљу развоја 

друштва. 

Препреке родној 

равноправности. 

Одговорност државе, 

организација цивилног 

друштва 

и појединца за постизање 

родне 

равноправности. 

Привремене 

позитивне мере за 

постизање 

родне равноправности 

(квоте 

уписа на факултет, 

субвенције за 

запошљавање...). 

Родно засновано насиље 

Родне разлике као основа 

неравнотеже моћи. 

Злоупотреба моћи 

 

• разликује појмове 

пол и род и 

препознаје родне 

стереотипе; 

• уочава у рекламама, 

филмовима, 

књигама, изрекама, 

стриповима и другим 

продуктима културе 

на 

који начин се 

преносе родни 

обрасци; 

 • указује на примере 

родне 

равноправности 

и неравноправности 

у 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 

• дискутује о значају 

уважавања 

родне перспективе 

приликом 

доношења одлука 

значајних за 

једну заједницу; 

• наведе неколико 

привремених 

позитивних мера за 

постизање 

родне 

равноправности и 

аргументе за њихову 

примену; 

• препозна у 

понашању особе 

карактеристике 

насилника и 

жртве; 

• наведе могуће 

начине 

реаговања у 

ситуацији сусрета 

са насилником; 
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насилника. 

Карактеристике особе 

која врши 

насиље, која је изложена 

насиљу 

или која му сведочи. 

Мере 

заштите од родно 

заснованог 

насиља. 

медији; 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

 

Медији 

Врсте и функције медија. 

Слобода медија и њихов 

допринос развоју 

демократије. 

Медији као извор 

информација 

и дезинформација. 

Манипулације путем 

медија 

(одлагање информације, 

скретање пажње, 

побуђивање 

емоција, стварање 

осећаја 

кривице, неговање 

некултуре...). 

Медијска писменост 

Способност разумевања, 

критичког и аналитичког 

усвајања медијских 

садржаја. 

Кодекс у медијима 

Кодекс деца и медији. 

Кодекс новинара. 

Притисци 

на новинаре као 

инструмент 

ограничавања слободе 

изражавања. 

 

• наведе основне 

функције 

медија и образложи 

зашто је важно да 

постоје кодекс 

новинара и кодекс 

деца и  

• образложи значај 

слободе 

медија за развој 

демократије; 

• у медијима 

проналази 

примере предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

нетолеранције по 

различитим 

основама и критички 

их 

анализира; 

• препозна 

механизме 

манипулације медија 

и утицај 

медија на сопствено 

мишљење 

и деловање; 

• проналази и 

користи 

информације из 

различитих 

извора, критички их 

разматра и 

вреднује; 

• препозна пример 

злоупотребе 

деце у медијима; 

• у дискусији 
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показује вештину 

активног слушања, 

износи свој 

став заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

конструктиван 

начин; 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Снимање кратког филма 

о вредностима 

грађанског друштва 

Избор теме и 

формулисање идеје. 

Писање сценарија. 

Подела задатака. 

Снимање. 

Монтажа. 

Презентација. 

Евалуација. 

 

• учествује у 

припреми, 

реализацији и 

евалуацији 

кратког филма. 

 

 

Фонд часова 34 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ, Филозофија са децом 8 

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада 

знањима, развије вештине и формира ставове који ће подстаћи и убрзати његов 

интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, 

критичког и креативног мишљења. 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у 

стању да: 

Кључни појмови 

садржаја програма 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

– критички промишља и анализира 

питања и проблеме свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и 

комуницира са другима на конструктиван 

начин 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања 

– практикује интелектуалну отвореност и 

радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у 

мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност 

у процени властитих и туђих становишта, 

Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам вршњачког насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и простора 
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Одговоран однос 

према околини 

Естетичка 

компетенција 

поступака и постигнућа 

– сарађује са члановима групе којој 

припада и одупре се притиску групе на 

асертиван начин 

– препозна проблеме у свом непосредном 

окружењу и дискутује о могућностима 

њиховог решавања 

– развије осетљивост за социјални и 

културни контекст 

– учествује у расправи која доприноси 

атмосфери отворености и узајамног 

уважавања 

– преузме одговорност за сопствене 

поступке, однос према природном и 

друштвеном окружењу, 

– усвоји интелектуалне врлине 

истинољубивости 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и знања 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и 

различитости 

Појам љубави 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ, Предузетништво 8 

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју 

иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у 

акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег 

разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом 

друштву. 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма 

ученик ће бити у стању да 

ТЕМЕ и кључни 

појмови садржаја 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

– наведе основна права 

потрошача и начине њихове 

заштите; 

– на декларацији пронађе 

најважније информације о 

производу и одреди однос цене 

и квалитета; 

– посматра занимања из 

перспективе некад и сад и 

предвиди могућности њиховог 

развоја у будућности; 

– повезује одређена занимања 

и врсту и нивое образовања; 

– препозна проблеме у свом 

непосредном окружењу и 

ЗАШТИТА ПРАВА 

ПОТРОШАЧА 

Однос цене и квалитета 

производа/услуге. 

Декларација производа. 

Уговорна обавеза за 

услугу. 

Остваривање права 

потрошача. 

СВЕТ РАДА 

Свет занимања некад, сад 

и у будућности. 

Професионална 

оријентација. 
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према околини 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

дискутује о могућностима 

њиховог решавања; 

– се укључи у иницијативе које 

се покрећу у школи; 

– разликује особине лидера и 

менаџера; 

– одговорно преузима 

задужења у тиму, сарађује са 

другим члановима тима и 

учествује у доношењу одлука; 

– планира, распоређује и 

управља ресурсима (знања и 

вештине, време, новац, 

технологије); 

– учествује у осмишљавању 

пословне идеје; 

– информише се о постојању 

сличних производа на 

тржишту; 

– комуницира са окружењем о 

креативним идејама свога 

тима; 

– примењује правила пословне 

комуникације; 

– поштује етичке принципе у 

пословању; 

– израчуна трошкове израде 

производа према датим 

инструкцијама; 

– прикупи информације о 

ценама сличних производа на 

тржишту и на основу њих 

одреди цену свог производа; 

– учествује у промоцији и 

продаји производа; 

– презентује рад свог тима. 

Професионални развој. 

Форма и функција CV и 

мотивационог писма. 

Концепт целоживотног 

учења. 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И 

ДРУГЕ 

Покретање иницијативе. 

Менаџмент и лидерство. 

УЧЕНИЧКА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Појам предузећа 

(привредног субјекта). 

Производ и/или услуга. 

Појам тржишта. 

Људски и материјални 

ресурси. 

Пословна комуникација. 

Основни етички 

принципи у пословању. 

Процес производње и 

процес пружања услуга. 

Цена производа или 

услуге. 

Облици промовисања 

производа. 

Продаја производа или 

услуге. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 8.  

Годишњи фонд часова: 34 

 

Време 

реализације 

 

 

Теме 

 

Реализатори 

 

 

Септембар 1. Упознавање ученика са епидемиолошким 

мерама за време боравка у школи 

2.Избор чланова  ОЗ и чланова Ученичког 

парламента 

3.Упознавање са Правилником о понашању 

ученика у школи 

4.Професионална оријентација – У свету 

интересовања 

5. Професионална орјентација – О стереотипима 

Одељењске старешине 

Ученици 

 

 

 

 

 

Октобар 1.Слободна тема по избору ученика 

2. Професионална орјентација – Моја очекивања 

3.Штетност употреба цигарета 

4.Начин за решавање психолошких проблема 

Одељењски старешина 

Ученици 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

1. Шта је толеранција? 

2. Професионална орјентација – Образовни 

профили у средњим школама 

3.Слободна тема по избору ученика 

4. Сазнајем са интернета куда после основне 

школе - Професионална орјентација 

Ученици 

Одељењски старешина 

 

 

 

 

 

Децембар 1.Слободна тема по избору ученика 

2.Рецимо НЕ дрогама 

3. Где излазимо – културне манифестације у 

граду 

4. Млади у свету и код нас 

Одељењски старешина 

Ученици 

Дом здравља или  МУП 

Јануар 1. Свети Сава – српски просветитељ  

2.Осврт на постигнут успех у првом 

полугодишту 

 

Ученици 

Одељењски старешина 

Фебруар 1. Професионална орјентација – Критеријуми за 

избор средње школе 

2.Упознавање занимања 

3. Како превазилазимо страхове 

Одељењски старешина 

Ученици 

Родитељи – по 

договору 
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4. .Употреба и злоупотреба друштвених мрежа  
Март  

1. Како можемо допринети очувању животне 

средине 

2. .Како остварити контакт са особама различите 

традиције и културе 

3 .Слободна тема по избору ученика 

4 . Разговор са ученицима о пробном завршном 

испиту 

Одељењски старешина 

Ученици 

Педагог школе 

Април 

 

 

 

 

 

1. Професионална орјентација – Експерти у 

нашој школи 

2.Слободна тема по избору ученика 

3.Екологија –равнотежа у природи 

 

Одељењски старешина 

Ученици, експерти 

Наставник биологије 

 

 

 

 

Мај/Јун 

1.Мој друг, другарица – добра комуникација 

2. Шта све читамо – књиге, стрипови, часописи 

3.Саветодавни рад - Професионална орјентација 

4.Шта ћу памтити након завршетка основне 

школе? 

 

Одељењски старешина 

Ученици 

Психолог школе 
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ПРИЛОГ: 

СТРУКТУРА 40 ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

Структура 40. сатне радне недеље наставника предметне  наставе за школску 2022/2032. 

Р
ед

н
и

б
р
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ј 

Име и 

презиме 

  Непосредан рад са ученицима у 

школи и на даљину 

Остала задужења 
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 т
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о
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о
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ећ

и
м

а 
М

ен
то

р
ск

и
 р

ад
 

О
ст

ал
и

 п
о
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П
р

о
ц

ен
ат
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о
г 

в
р

ем
ен

а 

1. Т. 

Станкови

ћ 

СЈ + 

ФСД 
22 2 1 1 1 0 0 1 28 13 1 1 1 1 1 1 0 1 7 40 

+8 

100 

+ 

22,2

2 

2. Невена 

Ђукић 

СЈ + 

ФСД 
19 2 1 1 1 0 0 1 25 11 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 

+2 

100 

+ 

5,55 

3. Невена 

Антић 

СЈ + 

МП 
20 2 0,5 0,

5 

1 0 1 1 26 12 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 + 

4 

100 

+ 

11,1

1 

4. С. 

Лештанин 

СЈ + 

ФСД 
20 2 0 0 1 0 1 2 26 12 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40+

4 

100

+ 

11,1

1 

5. М. 

Васовић 

 

 

ЕЈ 

+ГВ 
18 2 2 1 0 0 0 0 23 9 1 1 1 1 1 1 0 0,

5 

6 38 94,4

4 

6. Н. Зубић ЕЈ 20 2 2 0 1 0 0 0 25 11 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40+

2 

100

+ 

6,66 

7. М. 

Павловић 

ЕЈ + 

МП 
18 2 1 1 1 0 0 1 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

9. Ј. 

Трајковић 

ЕЈ 20 0 3 1 0 0 0 0 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

1

0. 

Ј. 

Стеванов

ић 

МК + 

МКЖ 
24 0 0 0 1 2 0 1 28 13 1 1 1 1 1 1 0 1 7 40+

8 

100

+ 20 

1

2. 

Б.М. 

Миловано

ЛК+Ц

СВ 
24 0 0 0 1 2 0 1 28 13 1 1 1 1 1 1 0 1 7 40+

8 

100 

+20 
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вић 

1

3. 

М. 

Стефанов

ић 

ИС 13 0 1 1 0 0 0 1 16 6 1 1 0,5 0,

5 

1 0 0 0 4 26 65 

1

4. 

Р. 

Димитриј

евић 

ИС + 

ФСД 
20 0 0,5 0,

5 

1 0 1 1 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

1

5. 

Н. 

Љубенови

ћ 

ГЕ 13 0 1 1 1 0 0 0 16 6 1 0,

5 

0,5 0,

5 

1 0 0 0,

5 

4 26 65 

1

6. 

С. Калац ГЕ 20 0 1 2 0 0 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

1

7. 

В. 

Срећкови

ћ 

БИ + 

ЧП 
22 0 0 1 1 0 1 1 26 12 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 + 

4 

100 

+ 10 

1

8. 

Б. 

Угренови

ћ 

БИ+Х

ЕМ + 

ЧП 

22 0 1 1 1 0 0 1 26 12 1 1 1 1 0 0 0 2 6 40+

4 

100

+ 10 

1

9. 

С. 

Вићентић 

М + 

ИНФ 
22 2 2 1 1 0 0 0 28 13 1 1 1 1 0 0 0 2 6 40+

8 

100

+ 

21.1

1 

2

1. 

Д. П. 

Крстић 

М 20 2 2 1 0 0 1 0 26 12 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40+

4 

100

+  

11.1

1 

2

2. 

Н. 

Стаменко

вић 

М+И

НФ 
24 2 2 1 0 0 0 0 29 14 2 1 1 1 1 1 0 1 8 40+

11 

100

+  

28,8

8 

2

3. 

Т.М. 

Миленков

ић 

ФИ 10 0 0,5 0,

5 

0 0 1 0 12 5 0,

5 

0,

5 

0,2

5 

0,

25 

1 0 0 0,

5 

3 20 50 

2

4. 

С. 

Пеневски 

ФИ+

ИНФ 
24 0 1 2 1 0 0 0 28 13 1 1 1 1 1 1 0 1 7 40+

8 

100

+20 

2

5. 

Б.Ковачи

ћ 

ХЕ 12 0 1 1 0 0 1 0 15 6 0.

5 

0,

5 

0.5 0,

5 

1 0 0 0 3 24 60 

2

7. 

Т. 

Станојеви

ћ 

ТИТ 

+ П 
22 0 0 0 0 2 0 2 26 11 1 1 1 1 1 1 0 1 7 40 + 

4 

100 

+ 10 

2

8. 

М. Радић ТИТ 6 0 0 0 0 1 0 0 7 3 0,

25 

0,

25 

0,2

5 

0,

25 

1 0 0 0 2 12 30 

2

9. 

В. Ћирић ТИТ 

+ П 

 

24 0 0 0 1 1 0 2 28 13 1 1 1 1 1 1 0 1 7 40+

8 

100

+20 

3

0 

П. 

Петровић 

 

ТИО 24 0 0 0 1 3 0 0 28 13 1 1 1 1 1 0 0 2 7 40+

8 

100

+20 

3

1. 

М.Михаи

ловић 

ФВ + 

ВДЗ 
22 0 0 0 0 2 0 2 26 11 1 1 1 1 1 1 0 1 7 40 + 

4 

100 

+ 10 

3

2. 

Б.Ћурувиј

а 

ФВ + 

ВДЗ 
23 0 0 0 1 1 0 2 27 13 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40+

6 

100

+15 

3

3. 

Б. 

Милошев

ић 

ФВ 12 0 0 0 0 3 0 0 15 6 0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

1 0 0 0 3 24 60 

3

4. 

Л. 

Стефанов

НЈ 18 2 2 2 0 0 0 0 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 
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ић 

3

5. 

С. 

Пантелић 

НЈ 20 2 2 2 0 0 0 0 26 12 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40+

4 

100

+ 

11.1

1 

3

6. 

Г. Јелић М+И

НФ 
18 2 2 1 0 0 0 0 23 9 1 1 1 1 1 0 0 1 6 38 94,4

4 

3

7. 

Ј. 

Павловић 

М+И

НФ 
24 2 0,5 0,

5 

1 0 1 0 29 14 1 1 1 1 1 1 0 2 8 40+

11 

100

+26,

66 

3

8. 

Ј. И. 

Томић 

ВН 21 0 0 0 1 0 0 3 25 11 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40+

2 

100

+5 

3

9. 

Исламска 

вероучите

љка 

ВН 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 

                        

                                                                                                             

Структура 40. сатне радне недеље наставника разредне  наставе за школску 2022/2032 

Р
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презиме 
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о
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к
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о
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о
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р

о
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ен
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о

гв
р
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ен

а
 

1. С. 

Ђачић  

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

2. Б. 

Раданић 

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 0 1 0 0 0 6 40 100 

3. В. 

Зујалов

ић 

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

4. Д. 

Радовић 

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 0 1 0 0 0 6 40 100 

5. С. 

Ромчев

ић  

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

6. С. Ј. 

Ференђ

ан 

У

Ч 
20 0 1 1 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

7. Јелена 

Којић 

Павлов

ић 

У

Ч 
20 0 1 1 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 
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8. В. 

Петров

ић  

У

Ч 
20 0 1 1 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

9. Ж.Борја

н  

У

Ч 
20 0 1 1 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

10. Т. 

Цветан

овић  

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

11. Љ. 

Недељк

овић  

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

12. Ж.Ф. 

Јованов

ић  

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

13. З. 

Недељк

овић 

У

Ч 
20 0 2 0 1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

14. П. 

Рађенов

ић  

У

Ч 
20 1 0,

5 

0,

5 

1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

15. С. 

Којић 

У

Ч 
19 1 0,

5 

0,

5 

1 2 0 24 10 1 1 1 0 1 0 0 0 6 40 100 

16. Д. 

Павлов

ић  

У

Ч 
20 1 0,

5 

0,

5 

1 1 

 

0 24 10 1 1 1 1 1 0 0 1 6 40 100 

17. С. 

Перови

ћ  

У

Ч 
20 1 0,

5 

0,

5 

1 1 0 24 10 1 1 1 1 1 0,

5 

0 0,

5 

6 40 100 

 

 

Структура 40. сатне радне недеље стручних сарадника и наставника разредне наставе у дневном 

боравку за школску 2022/2032. 

Активности  Снежана 

Јојић 

Педагог 

Бранка 

Мицковск

и 

Психолог 

Светлана  

Маринковић 

Педагошки 

асистент 

Слађана 

Колунџић 

 

Библиотека

р 

Бранислав

а 

Златковић 

Продужен

и боравак 

Јована 

Шијакини

ћ 

 

Продужен

и боравак 

Праћење и проучавање 

развоја и напредовања 

ученика у учењу и владању 

4 4 2 - - - 

Планирање и програмирање 

васпитно-образовног рада 

3 1 3 2 - - 

Саветодавни рад са 

ученицима 

5 6 2 - - - 

Професионална оријентација 1 1 - - - - 

Васпитно образовни и 

корективни рад са ученицима 

који имају тешкоће 

2 3 12 - - - 

Педагошко-инструктивни рад 6 3 1 12 - - 
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и сарадња са наставницима и 

другим стручним 

сарадницима на унапређењу 

васпитно-образовног рада 

Сарадња и саветодавни рад са 

родитељима 

4 4 2 - - - 

Учешће у раду стучних 

органа школе 

1 2 1 1 1 1 

Сарадња са стручним 

институцијама 

1 1 1 1 - - 

Тестирање 2 2 - - - - 

Стручно усавршавање 1 1 1 1 1 1 

Вођење педагошке 

документације 

2 2 1 1 1 1 

Истраживаање васпитно-

образовне праксе 

2 2 - - - - 

Припрема за рад 10 10 10 10 5 10 

Изборна настава 4 2 - - - - 

Васпитавање и чување 

ученика 

- - - - 5 5 

Предузимање превентивних 

мера ради очувања здравља 

ученика 

- - - - 2 2 

Помагање у учењу и раду - - - - 5 10 

Подстицање ученика на 

самосталан рад и стицање 

радних навика 

- - - - 5 5 

Програмирање и реализовање 

активности ученика у 

слободном времену 

- - - - 3 3 

Сарадња са родитељима - - 2 - 2 2 

Уско стручна делатност - - - 12 - - 

Посета породицама   2    

Укупно  40 +8 

100 +20% 

40 +4 

100+10% 

40 40 30 40 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023.ГОД. 

 

Име, презиме: Тања Цветановић 

Радно место ( уговорно ангажовање ): наставник у разредној настави у 1/1 одељењу 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

Информатика П-6 К-4, К-18 
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коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог:Љиљана Недељковић ,                                                                  

Звање / диплома: Наставник разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 
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другима – саосећајна, 

ненасилна 

комуникација, КЛЕТТ 

група 

106 У ШКОЛИ СЕ 

НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ – 

програм обуке за 

заштиту ученика од 

вршњачког насиља 

путем превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима 

је потребна 

додатна подршка 

у образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до 

филмске радионице – 

образовни филм у 

настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 
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део васпитно – 

образовног процеса, 

ДУБ 

943 Учили су срећно до 

краја живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Зорица Недељковић,                                                                  

Звање / диплома: Наставник разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): учитељица 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

2 Е- библиотека – 

једноставно и лако до 

успешног вођења 

школске библиотеке, 

Отворена просветна 

иницијатива 

Библиотекарство П-4 К-1, К-12, К-

23 

3 Компетенције школског 

библиотекара,  Центар за 

Библиотекарство П-4 К-23 
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стручно усавршавање 

Чачак 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Славица Ђачић 

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе 
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Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 
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648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Боса Раданић 

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

Васпитни рад П-5 К-3 



973 

 

КЛЕТТ група 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Весна Зујаловић 

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе 

Кат.  НАЗИВ ПРОГРАМА, ОБЛАСТ  Приоритетна Компетенције 
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број ОРГАНИЗАТОР Област 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске Општа питања П-6 К-1 
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радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

наставе 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Данка Радовић 

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 
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227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Сања Ромчевић 

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 
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311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 
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филм у настави, ДУБ 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Јелена  Којић Павловић,                                                                  

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање):разредна настава 3/2 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

 

П-5 

К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

 

84 

Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

 

Васпитни рад 

 

П-5 

 

К-4, К-17,    К-

23 

 

95 

Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

 

Васпитни рад 

 

П-5 

 

К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

 

106 

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

 

 

Васпитни рад 

 

 

П-5 

 

 

К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

 

Васпитни рад 

    

     П-5 

 

    К-3 

 Успешна сарадња    
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201 породице и школе путем 

родитељске укључености у 

дечје образовање 

Васпитни рад      П-5 К-4, К-20, К-

23 

 

638 

Образовне технологије : 

Дигитални уџбеници и 

веб алати у настави 

КЛЕТТ група 

 

Општа питања 

наставе 

 

  П-6 

 

 К-2,К-17,    К-

23 

 

227 

Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

 

   П-1 

 

К-2, К-18, К-

23 

 

355 

Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

 

Информатика 

 

   П-6 

 

К-4, К-18 

 

420 

Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

 

Математика 

 

   П-3 

 

К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

    П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

   П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

   П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

   П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

   П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке      

    П-5 

 

К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

 

    П-3 

К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности     П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
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Име, презиме запосленог: Весна Петровић, 

Звање / диплома: Наставник разредне наставе 

Радно место: учитељ 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 
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682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Жељка Борјан , 

Звање/диплома:Професор разредне наставе 

Радно место (уговорно ангажовање):учитељ у настави-3/4                                                                

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

Ученици којима је 

потребна додатна 

П-1 К-2, К-18, К-

23 
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кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

подршка у 

образовању 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

 

Име, презиме запосленог: Предраг Рађеновић                                                            Звање / 

диплома: Професор разредне наставе                                                                        Радно 

место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе 

Кат.  

број 
НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 
ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 
Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 
П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја Здравствено П-3 К-1. К-5, К-11, 
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одлука, ДУБ васпитање К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

     

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 
Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 
Општа питања 

наставе 
П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 
Општа питања 

наставе 
П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

Општа питања 

наставе 
П-2 К-2 
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КЛЕТТ група 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 
Општа питања 

праксе 
П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 
П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

 

Име, презиме запосленог: Светлана  Којић,                                                                  Звање / 

диплома: Професор разредне наставе                                                                        Радно 

место :Наставник разредне наставе 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

 

П-5 

К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

 

84 

Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

 

Васпитни рад 

 

П-5 

 

К-4, К-17,    К-

23 

 

95 

Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

 

Васпитни рад 

 

П-5 

 

К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

 

106 

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

 

 

Васпитни рад 

 

 

П-5 

 

 

К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

 

Васпитни рад 

    

     П-5 

 

    К-3 

 

201 

Успешна сарадња 

породице и школе путем 
 

Васпитни рад 

 

     П-5 

 

К-4, К-20, К-
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родитељске укључености у 

дечје образовање 
23 

 

638 

Образовне технологије : 

Дигитални уџбеници и 

веб алати у настави 

КЛЕТТ група 

 

Општа питања 

наставе 

 

  П-6 

 

 К-2,К-17,    К-

23 

 

227 

Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

 

   П-1 

 

К-2, К-18, К-

23 

 

355 

Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

 

Информатика 

 

   П-6 

 

К-4, К-18 

 

420 

Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

 

Математика 

 

   П-3 

 

К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

    П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

   П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

   П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

   П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

   П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке      

    П-5 

 

К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

 

    П-3 

К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности     П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
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Име, презиме запосленог: Душица Павловић                                                                  

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник разредне наставе у 4.разреду 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна 

комуникација, КЛЕТТ 

група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ 

НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ – 

програм обуке за 

заштиту ученика од 

вршњачког насиља 

путем превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

     

     

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

П-1 К-2, К-18, К-

23 
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здравственим 

проблемима, ДУБ 

образовању 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, 

ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до 

краја живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 
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1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 

 

 

 

 

 

Име и презиме запосленог: Санијела Перовић                                                                 

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): Наставник разредне наставе 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна 

комуникација, КЛЕТТ 

група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ 

НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ – 

програм обуке за 

заштиту ученика од 

вршњачког насиља 

путем превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

     

     

431 Пројектна настава у 

савременом 

технолошком окружењу, 

ДУБ 

Математика П3 К-2 
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355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

643 Од лутке до знања, ДУБ Општа питања 

наставе 

П-3 К-2, К4, К23 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до 

филмске радионице – 

образовни филм у 

настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, 

ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до 

краја живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 
 

 

 

Име, презиме запосленог: Слађана Колунџић,                                                                  

Звање / диплома: Професор разредне наставе                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): стручни сарадник - библиотекар 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

311 Мала школа великог 

здравља – вежбе и игре 

духа и тела, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-5 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-19, К-

23 

312 Моје здравље – моја 

одлука, ДУБ 

Здравствено 

васпитање 

П-3 К-1. К-5, К-11, 

К-19, К-23 

84 Комуникацијом до Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-
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успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

23 

95 Лепота живота је у 

контакту са собом и 

другима – саосећајна, 

ненасилна комуникација, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3, К-5, К-9, 

К-14, К-23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

140 Програм позитивног 

понашања у школи, 

КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-3 

2 Е- библиотека – 

једноставно и лако до 

успешног вођења 

школске библиотеке, 

Отворена просветна 

иницијатива 

Библиотекарство П-4 К-1, К-12, К-

23 

3 Компетенције школског 

библиотекара,  Центар за 

стручно усавршавање 

Чачак 

Библиотекарство П-4 К-23 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

420 Метакогнитивни 

приступ и визуелизација 

у настави математике, 

математичко 

моделовање, ДУБ 

Математика П-3 К-2 

476 

онлајн 

Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 
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518 Добар задатак – пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-2 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

769 Учење учења, КЛЕТТ 

група 

Општа питања 

праксе 

П-3 К-2, К-17,    К-

23 

1127 Секундарне сировине – 

Рециклажа неодвојиви 

део васпитно – 

образовног процеса, ДУБ 

Природне науке П-5 К-2, К-18,    К-

23 

943 Учили су срећно до краја 

живота – бајке у 

разредној настави, ДУБ  

Српски језик и 

књижевност 

П-3 К-1, К-3, К-23 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 
 

 

Име, презиме запосленог: Јасенка Трајковић                                                                 Звање 

/ диплома: Професор енглеског језика и књижевности                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник енглеског језика 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

950 Digital competencies 

Bootcamp, Универзитет у 

Београду, Факултет 

политичких наука 

Страни језик П-6 К-1 

953 Веб алати у настави 

енглеског језика, 

Школски центар за 

савремено образовање 

Страни језик П-6 К-1 

954 Енглески језик у 

разредној настави-

међупредметна 

корелација и тематско 

планирање, Тренинг 

центар“ Коцевски“ 

Страни језик П-4 К-1 

962 Пројектни задаци у 

настави страних језика, 

Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању Лесковац 

Страни језик П-3 К-2 

383 Практична примена веб 

алата у настави, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-6, К-9, 

К-19, К-23 
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518 Добар задатак-пут до 

постигнућа кратак, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-3 К-3, К-5, К-12, 

К-14, К-23 

969 ТИМ-заједно можемо 

све, Удружење 

наставника енглеског 

језика ЕЛТА 

Страни језик П-3 К-2 

972 Учење језика без слика, 

Удружење наставника 

енглеског језика ЕЛТА 

Страни језик П-1 К-1, К-2, К-3, 

К-4 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

355 Електронско управљање 

школском 

документацијом – 

програм обуке за израду, 

коришћење, заједничку 

сарадњу и управљање 

школском 

документацијом, ДУБ 

Информатика П-6 К-4, К-18 

476  Буди јунак/јунакиња 

дигиталне приче, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-2, К-5 

648 Од учионице до филмске 

радионице – образовни 

филм у настави, ДУБ 

Општа питања 

наставе 

П-6 К-1 

1049 Оригами у настави, ДУБ Уметности П-3 К-1 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ДУБ, Клетт група, 

Универзитет у Београду и ЕЛТА 
 

 

Име, презиме запосленог: Марија Павловић                                                                 Звање 

/ диплома: Професор енглеског језика и књижевности                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник енглеског језика 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

950 Digital competencies 

Bootcamp, Универзитет 

у Београду, Факултет 

политичких наука 

Страни језик П-6 К-1 

953 Веб алати у настави 

енглеског језика, 

Школски центар за 

савремено образовање 

Страни језик П-6 К-1 

954 Енглески језик у Страни језик П-4 К-1 



993 

 

разредној настави-

међупредметна 

корелација и тематско 

планирање, Тренинг 

центар“ Коцевски“ 

962 Пројектни задаци у 

настави страних језика, 

Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању Лесковац 

Страни језик П-3 К-2 

     

     

969 ТИМ-заједно можемо 

све, Удружење 

наставника енглеског 

језика ЕЛТА 

Страни језик П-3 К-2 

972 Учење језика без слика, 

Удружење наставника 

енглеског језика ЕЛТА 

Страни језик П-1 К-1, К-2, К-3, 

К-4 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, Клетт група, Универзитет у 

Београду и ЕЛТА 
 

 

Име, презиме запосленог: Марија Васовић,                                                                  Звање / 

диплома: Професор енглеског језика 

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник предметне наставе 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

951 English in action Страни језик П-3 K-2 

953 Веб алати у настави 

енглеског језика 

Страни језик П-6 К-1 

84 Комуникацијом до 

успешне сарадње у 

школи, КЛЕТТ група 

Васпитни рад П-5 К-4, К-17,    К-

23 

106 У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ 

НЕ ВОЛИ – програм 

обуке за заштиту 

ученика од вршњачког 

насиља путем 

превентивних и 

интервентних 

активности, ДУБ 

Васпитни рад П-5 К-3 

958 Креативна употреба 

дигиталних алата у 

настави језика 

 

Страни језик 

П-6 К-2 

960 Од учионице до 

причаонице-

 

Страни језик 

П-3 К-2 
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контекстуално усвајање 

страног језика 

227 Организација и 

реализација  наставе у 

кућним или болничким 

условима за ученике са 

здравственим 

проблемима, ДУБ 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању 

П-1 К-2, К-18, К-

23 

682 Преиспитај себе – 

унапреди наставу, 

КЛЕТТ група 

Општа питања 

наставе 

П-2 К-2 

334 Обука за наставу 

грађанског васпитања 

Изборни и 

факултативни 

предмети 

П-4 К-1, К-19, К-

23 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ЗВКОВ, ДУБ и Клетт група 

 

 

Име, презиме запосленог: Наташа Зубић                                                                     Звање / 

диплома: професор енглеског језика и књижевности                                                                        

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник енглеског језика 

Кат.  

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА, 

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЛАСТ  Приоритетна 

Област 

Компетенције 

950 Digital competencies 

Bootcamp, Универзитет у 

Београду, Факултет 

политичких наука 

Страни језик П-6 К-1 

953 Веб алати у настави 

енглеског језика, 

Школски центар за 

савремено образовање 

Страни језик П-6 К-1 

954 Енглески језик у 

разредној настави-

међупредметна 

корелација и тематско 

планирање, Тренинг 

центар“ Коцевски“ 

Страни језик П-4 К-1 

969 ТИМ-заједно можемо 

све, Удружење 

наставника енглеског 

језика ЕЛТА 

Страни језик П-3 К-2 

972 Учење језика без слика, 

Удружење наставника 

енглеског језика ЕЛТА 

Страни језик П-1 К-1, К-2, К-3, 

К-4 

Сви актуелни вебинари и семинари које реализује ЗУОВ, ДУБ, Клетт група, 

Универзитет у Београду и ЕЛТА 
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Школа ОШ „Браћа Јерковић“, Београд 

Наставник Саша Пеневски 

Предмети • Физика 

• Информатика и рачунарство 

Р.бр. Назив семинара Организатор Компетенције 

1. Републички семинар о настави физике Друштво 

физичара Србије 

К1 

2. Примена савремених метода и ИК 

технологија у настави физике и сродних 

наука 

Друштво 

физичара Србије 

К2 

3. Водич за час одељењског старешине Образовно 

креативни центар 

К3 

4. Двосмерна комуникација запослених у 

образовању и родитеља 

Образовно 

креативни центар 

К4 

 

 

Рада Димитријевић – наставник историје: 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ Број сати 
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Име и презиме 

наставника: 

Назив семинара: Компетенција: Број бодова: 

Марина 

Стефановић 

Настава модерне 

историје југо-

источне Европе – 

оспособљавање 

наставника за 

мултиперспективни 

приступ настави 

историје 

(каталошки број 

286) 

К1 16 

 

Индивидуализација 

и диференцијација 

као модел наставне 

праксе (каталошки 

број  243) 

 

К2  16 

Лидија 

Стефановић Индивидуализација 

и диференцијација 

као модел наставне 

К2 16 

ОКЦ  - Дигитални угледни час 

 

 

К1 – К4 16 

ОКЦ  - Групни рад са применом Веб алата 

 

 

К1 – К4 16 

ОКЦ – Мапе ума у образовно-васпитном раду 

 

 

К1 – К4 16 

 

Удружење за друштвену историју „Еуроклио“ – 

Настава модерне историје југоисточне Европе – 

оспособљавање наставника за мултиперспективни 

приступ настави историје 

К1 – К4 8 

 

У установи(школи): присуство стручним темама на 

Наставничком већу 

 

-  

У установи(школи): завршни испит за ученике 

8.разреда – дежурство, прегледање тестова. 

 

 

-  
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праксе (каталошки 

број 243) 

 

 

Вештина 

комуникације 

између наставника и 

ученика као 

предуслов 

напредовања 

ученика (каталошки 

број 7) 

 

К2, К3,, К4 16 

 

 

Весна Срећковић 

Наставник биологије 

 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ Број сати 

Веб-алатима до интерактивне наставе К2 36 

Е-портфолио - инструмент за 

напредовање и сарадњу 

К4 32 

 

Беба Угреновић – наставник биологије и хемије 

1. Трећи конгрес биолога Србије 
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Име и презиме Мирослав Радић 

Последњи 

завршени 

ниво 

образовања 

 

Седми степен 

 

Назив и седиште 

установе 

ОШ „Браћа Јерковић“ 

Београд 
Звање 

Професор 

технике и 

информатике 

Назив радног места наставник   

Знања, вештине и 

вредносни ставови 

које желим да 

развијем, унапредим, 

формирам у наредној 

школској годин * 

Компетенције за 

поучавање и 

учење (примена 

различитих 

начина праћења 

и вредновања 

рада и 

напредовања 

ученика) 

   

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво 

(стручна 

већа, 

стручни 

активи, 

тимови, п. 

колегијум, 

о. веће, н. 

веће, с. 

родитеља, 

ШО, у. 

парламент, 

ОЗ,) 

Планирано 

време 

остваривања 

(1. или 2. 

полугодиште) 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

извођење, 

организовање, 

координисање, 

вођење, 

анализа, 

дискусија, 

приказ) 

С
т
р

у
ч

н

о
 

у
са

в
р

ш

а
в

а
њ

е 
у
 

у
ст

а
н

о
в

и
 

Иновативни 

часови, 

извођење 

Корелација 

информатика и 

техника  

Стручни 

актив 

технике и 

Друго 

полугодиште 
Присуство 
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угледних 

часова, 

односно 

активности са 

дискусијом и 

анализом  

( 

програмирање) 

технологије 

Излагање о 

савладаном 

програму 

или другом 

облику 

стручног 

усавршавања 

ван установе 

по савладаном 

програму 

Стручни 

актив или 

наставничко 

веће 

прво или 

друго 

полугодиште 

присуство, 

приказ 

Приказ књиге, 

приручника, 

дидактичког 

материјала, 

стручног 

чланка, 

различите 

врсте 

истраживања, 

студијског 

путовања, 

стручне 

посете(са 

дискусијом и 

анализом) 

Фестивал 

науке 

Стручни 

актив ,н. 

веће 

прво 

полугодиште 
присуство 

 

 

Остваривање 

програма од 

националног 

значаја у 

установи 

У складу с 

програмом 

школе 

Стручна 

већа  или 

наставничко 

веће 

У току 

школске 

године 

Присуство 

учешће 

Остваривање 

програма огледа, 

Организација 

и реализација 
 

прво и  друго 

полугодиште 

 

ауторство, 
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модела 

Такмичење 

такмичења на 

школском, 

општинском, 

градском или 

републичком 

нивоу 

присуство, 

приказ 

Остваривање 

облика стр. 

усавр. 

припремљеног и 

оствареног у 

установи у 

складу са 

потребама 

запослених 

У складу с 

програмом 

школе 

 

прво или 

друго 

полугодиште 

Присуство, 

учешће 

 

Остало (навести 

шта): пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, 

радионица, 

панел дискусија, 

рад у групама, 

постер 

презентација, 

изложбе, 

стручно 

путовање…) 

 

 

У складу с 

програмом 

школе 

 

 

 

 

Стручни 

актив 

наставника 

 

прво и  друго 

полугодиште 

 

ауторство, 

присуство 

,приказ 

 
Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема / област 

стручног усавршавања 

 

Планирано 

време 

остваривања 

Начин 

учествовања 
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С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
в

а
н

 у
ст

а
н

о
в

е
 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

398 К1 П3   

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – 

САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У 

ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ 

СРБИЈЕ 

Центар за образовно 

лидерство 

 

405 К2 П1   

10 дигиталних вештина за 

наставнике 21. века 

Факултет за медије и 

комуникације 

 

 

 

-прво и друго 

полугодиште 

 

-

присуствовање 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе 

(облици 

целоживотног 

учења) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у образовању 

прво или 

друго 

полугодиште 

присуствовање 

Стручни 

скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина) 

Уколико се укаже прилика прво или 

друго 

полугодиште 

присуствовање 

Летње и зимске 

школе 

 

- 
- - 
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Стручна и 

студијска 

путовања 

Стручни скуп техничара прво или 

друго 

полугодиште 

присуствовање 

Остало (навести 

шта): планирано 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, 

радионица, 

панел дискусија, 

рад у групама, 

постер 

презентација, 

изложбе, 

стручно 

путовање…) 

 

Уколико се укаже прилика 

прво или 

друго 

полугодиште 

 извођење 
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Име и презиме Вера Ћирић 

Последњи 

завршени 

ниво 

образовања 

 

Седми степен 

 

Назив и седиште 

установе 

ОШ „Браћа Јерковић“ 

Београд 
Звање 

Професор 

технике и 

информатике 

Назив радног места наставник   

Знања, вештине и 

вредносни ставови 

које желим да 

развијем, унапредим, 

формирам у наредној 

школској годин * 

Компетенције за 

поучавање и 

учење (примена 

различитих 

начина праћења и 

вредновања рада 

и напредовања 

ученика) 

   

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво 

(стручна 

већа, 

стручни 

активи, 

тимови, п. 

колегијум, о. 

веће, н. веће, 

с. родитеља, 

ШО, у. 

парламент, 

ОЗ,) 

Планирано 

време 

остваривања 

(1. или 2. 

полугодиште) 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

извођење, 

организовање, 

координисање, 

вођење, 

анализа, 

дискусија, 

приказ) 

С
т
р

у
ч

н
о
 

у
са

в
р

ш
а
в

а
њ

е 
у
 

у
ст

а
н

о
в

и
 

Иновативни 

часови, 

извођење 

угледних 

часова, односно 

активности са 

дискусијом и 

Корелација 

информатика и 

техника  

( 

програмирање) 

Стручни 

актив 

технике и 

технологије 

Друго 

полугодиште 
Присуство 

Име, презиме Сузана Лештанин 

Радно место ( уговорно ангажовање )наставник српског језика и књижевности 

 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ Број сати 

1.Републички зимски семинар К1 24 

2. Активна настава српског језика и 

књижевности 

К1 16 

3. Трибине ДУБ-а К2 8 
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анализом  
Излагање о 

савладаном 

програму 

или другом 

облику стручног 

усавршавања 

ван установе 

по савладаном 

програму 

Стручни 

актив или 

наставничко 

веће 

прво или друго 

полугодиште 

присуство, 

приказ 

Приказ књиге, 

приручника, 

дидактичког 

материјала, 

стручног чланка, 

различите врсте 

истраживања, 

студијског 

путовања, 

стручне 

посете(са 

дискусијом и 

анализом) 

Фестивал науке 
Стручни 

актив ,н. веће 

прво 

полугодиште 
присуство 

 

 

Остваривање 

програма од 

националног 

значаја у 

установи 

У складу с 

програмом 

школе 

Стручна већа  

или 

наставничко 

веће 

У току 

школске 

године 

Присуство 

учешће 

Остваривање 

програма огледа, 

модела 

Такмичење 

Организација 

и реализација 

такмичења на 

школском, 

општинском, 

градском или 

републичком 

нивоу 

 
прво и  друго 

полугодиште 

 

ауторство, 

присуство, 

приказ 

Остваривање 

облика стр. 

усавр. 

припремљеног и 

оствареног у 

установи у 

складу са 

потребама 

запослених 

У складу с 

програмом 

школе 

 

прво или 

друго 

полугодиште 

Присуство, 

учешће 

 

Остало (навести 

шта): пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, 

 

 

У складу с 

програмом 

школе 

 

 

 

Стручни 

актив 

наставника 

 

прво и  друго 

полугодиште 

 

ауторство, 

присуство 

,приказ 
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радионица, панел 

дискусија, рад у 

групама, постер 

презентација, 

изложбе, стручно 

путовање…) 

 

 
Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема / област 

стручног усавршавања 

 

Планирано 

време 

остваривања 

Начин 

учествовања 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
в

а
н

 у
ст

а
н

о
в

е
 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

398 К1 П3   

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – 

САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У 

ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ 

СРБИЈЕ 

Центар за образовно 

лидерство 

 

405 К2 П1   

10 дигиталних вештина за 

наставнике 21. века 

Факултет за медије и 

комуникације 

 

 

 

-прво и друго 

полугодиште 

 

-присуствовање 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе (облици 

целоживотног 

учења) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у образовању 

прво или 

друго 

полугодиште 

присуствовање 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина) 

Уколико се укаже прилика прво или 

друго 

полугодиште 

присуствовање 

Летње и зимске 

школе 

 

- 

 

- - 

Стручна и 

студијска 

путовања 

Стручни скуп техничара прво или 

друго 

полугодиште 

присуствовање 

Остало (навести 

шта): планирано 

предавање, 

презентација са 

 

Уколико се укаже прилика 
прво или 

друго 

полугодиште 

 извођење 
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дискусијом, 

радионица, панел 

дискусија, рад у 

групама, постер 

презентација, 

изложбе, стручно 

путовање…) 
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Јармила Стевановић - наставник музичке културе: 

1. Музичке игре као део одрастања и учења - Кат.бр.949, 8 бодова, К1П1 

2. Присуство и примена музике у медијима - Кат.бр.955, 8 бодова, К1П1 

3. НТЦ и рана музичка стимулација - Кат.бр.182, 16 бодова, К2П1 

 

 

Јелена Илић Томић – наставник верске наставе: 

1. „ Дигитални наставни листови"  

2. „ Геогебра- креирање сопственог уџбеника и учионице" 

 

 

 

 

 

Име и презиме                             ТАМАРА СТАНКОВИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање ): наставник српског језика 

 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР 

1. ,, Савремени изазови наставе 

српског језика и књижевности “ 

                К1   Klett друштво за развој 

образовања         к.бр.960 

2. ,, За другачију граматику- нове 

тенденције у извођењу наставног 

процеса “ 

                К1            Удружење за 

едукацију и образовање 

Вулкан знање     к.бр.964 

  

3. ,, За другачију граматику- нове 

тенденције у извођењу наставног 

процеса “ 

               К1                      Удружење за 

едукацију и образовање 

Вулкан знање     к.бр.965 

 

4. Републички зимски семинар“                К1            Друштво за српски 

језик и књижевност  

                             К.бр.968 

5. Трибине ДУБ-а                К2             1 сат (бод ) 
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Славица Вићентић 

Наставник математике, информатике и рачунарства 

 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ Број сати 

1.еМатематика (каталошки број 406) К2,К23 40 

2. „Три Т“ метода за подстицање 

интересовањаученика за природне и 

друштвене науке и развој 

функционалног знања(каталошки број 

786) 

К2 8 
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 Невена Ђукић - наставник српског језика: 

 

1. Републички зимски семинар  (К1 и К2, 24 сата) 

2. Онлајн кроз наставу и учење   

3. Методологија и садржаји рада на часовима одељенске заједнице/одељенских 

старешина:шта, како и зашто?  

 

Биљана Мицковић Миловановић – наставник ликовне културе: 

 

    1. Школа графике, каталошки бр. програма: 1008, 16 бодова, К1,2,5,1,23, П3; 

    2. Драмски метод решавања конфликтних ситуација, 

каталошки бр. програма: 1021, 16 бодова, К1,3,5,10,14,23, П5 

 

 

Јелена Павловић - наставник математике, информатике и рачунарства: 

 

1.  еМатематика (каталошки број 406)   -  К2,К23 (40 сати) 

2. „Три Т“ метода за подстицање интересовањаученика за природне и друштвене науке и 

развој функционалног знања (каталошки број 786) -  К2 (8 сати) 

 

 

 

 

 

 

Име, презиме Надица Стаменковић 

Радно место ( уговорно ангажовање ) наставник математике, информатике и рачунарства 

 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ Број сати 

1.еМатематика (каталошки број 406) К2,К23 40 

2. „Три Т“ метода за подстицање 

интересовањаученика за природне и 

друштвене науке и развој 

функционалног знања (каталошки број 

786) 

К2 8 
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Снежана Јојић – педагог: 

 

1.“Саветодавни разговор –  примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима“ -  

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију 

2.“Са адолесцентом кроз кризу“ - Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

психологију  

 

Такође ће обављати стручно усавршавање у оквиру установе : учествовање на ЗИ, посета  

огледним часовим ,  присуство на стручним темама у оквиру НВ  и ОВ,  припрема стручне 

теме. 

 

 

Бранка Мицковски – психолог: 

 

Семинари за развој компетенција К1,К3 и К4 :  

1.Стручни рад психолога са ученицима и родитељима Друштво психолога Србије, Центар 

за примењену психологију  

2.Са адолесцентом кроз кризу Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

психологију  

 

Такође ће обављати стручно усавршавање у оквиру установе : учествовање на ЗИ, посета  

огледним часовим ,  присуство на стручним темама у оквиру НВ  и ОВ,  припрема стручне 

теме. 

 

Име, презиме  Калац Снежана 

Радно место ( уговорно ангажовање )   Наставник географије 

 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ Број бодова 

Примена савремених научних сазнања у 

настави географије 

               К1            8 

Локални ефекти глобалних климатских 

промена на биолошке, еколошке, и 

антропогене системе 

               К1               8 

Корелација природних наука у настави                К2             8 

Васпитни проблеми ученика и како их 

превазићи 

               К3            16 

Водич за препознавање и управљање 

емоцијама 

               К3             8 
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Име, презиме Горан Јелић 

Радно место ( уговорно ангажовање ) наставник математике, информатике и рачунарства 

 

Планирани семинари КОМПЕТЕНЦИЈЕ Број сати 

1.еМатематика (каталошки број 406) К2,К23 40 

2. „Три Т“ метода за подстицање 

интересовањаученика за природне и 

друштвене науке и развој 

функционалног знања (каталошки број 

786) 

К2 8 
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КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 

1. УВОД 

Опште одреднице оцењивања ученика    

   -Оцењивањем се ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и 

постигнућа других ученика, за постављање личних циљева током процеса учења, развија 

се систем вредности и обезбеђује се поштовање општих принципа система образовања и 

васпитања утврђених законом којим се уређују основе система образовања и васпитања.  

-Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 

ангажовања ученика и његове самосталности у раду.  

-Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. 

Образложење оцене садржи препоруку које активности ученик треба да предузме у даљем 

раду.  

-Оцена је описна и бројчана 

- У првом разреду основног образовања и васпитања, у току школске године, ученик се 

оцењује описном оценом, а од 2-4.разреда у току школске године, ученик се оцењује 

описно и бројчано из обавезног предмета, изборних програма и активности (пројектне 

наставе и слободних наставних активности) и владања.  

-Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање као и 

пројектне наставе оцењује се описно и то: истиче се, добар, задовољава. 

- Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова 

обавезног предмета, изборног програма и активности један час најмање два пута у 

полугодишту. 

Обавештавање о оцењивању 

- На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се упознају са  

критеријумом оцењивања, начином, поступком, динамиком, распоредом  оцењивања и 

доприносом појединачних оцена закључној оцени, а током школске године редовно  се 

обавештавају о  постигнућима, владању  и успеху  ученика. 

Оцењивање владања ученика 

- Владање се оцењује најмање два пута у току полугодишта. 

- Владање ученика од првог до четвртог разреда основног образовања и васпитања 

оцењује се описно у току и на крају полугодишта. 

- Закључна оцена из владања ученика  јесте: примерно, врло добро, добро, 

задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика. 

- На оцену из владања не утичу оцене из обавезног предмета, изборних програма и 

активности 

- Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може 

да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера 

- Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на 

крају полугодишта када се утврди да ученик показује позитивне промене у свом 
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понашању и прихвата одговорност за своје поступке након појачаног васпитног 

рада, оствареног друштвено корисног, односно хуманитарног рада, након изречене 

васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере. 

- Описна оцена из владања ученика у току полугодишта утврђује се на основу 

учениковог односа према обавезама и правилима понашања, нарочито понашања 

према другим ученицима, запосленима и имовини 

Принципи оцењивања: 

1) објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима;  

2) релевантност оцењивања;  

3) коришћење разноврсних техника и метода оцењивања;  

4) правичност у оцењивању;  

5) редовност и благовременост у оцењивању;  

6) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;  

7) уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа ученика и 

тренутних услова у којима се оцењивање одвија.  

Формативно и сумативно оцењивање 

Ученик се оцењује из обавезних предмета, изборних програма, активности (пројектне 

наставе) и  владања, у складу са Законом, посебним законом и Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. Праћење развоја, напредовања и 

остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и 

сумативним оцењивањем. 

 

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

-Редовно праћење и процена напредовања у 

остваривању прописаних исхода, стандарда 

постигнућа и ангажовања у целокупној 

настави 

- Праћење владања ученика 

- Прати се начин како учи, 

- Прати се степен самосталности у раду,  

- Начин остваривања сарадње у процесу 

учења са другим ученицима  

- Прате се и други подаци о ученику битни 

за целокупно напредовање ученика – 

ангажовае на часовима, уредност, спремност 

за час, тачност и прецизност у раду,  

иницијатива да започне нову активност, 

редовност у изради домаћих задатака,  

- Садржи : 1.повратну информацију о 

остварености прописаних исхода, стандарда 

постигнућа и ангажовања у оквиру 

- Вредновање постигнућа ученика на крају 

програмске целине или на крају 

полугодишта из обавезног предмета, 

изборних програма, активности и владања 

- Оцене добијене сумативним оцењивањем 

у првом разреду су описне и на крају 

полугодишта, односно школске године 

исказују се као напредовање ученика у 

остваривању исхода, ангажовање и 

препорука.  

-Оцене добијене сумативним оцењивањем 

у осталим разредима су по правилу 

бројчане. 

- Сумативне оцене се евидентирају у 

прописаној евиденцији о образовно-

васпитном раду  е-дневник,  
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предмета, изборних програма и активности  

2. Предузету активност од стране 

наставника за унапређивање постигнућа 

ученика 3. Процену њихове делотворности и 

јасну и конкретну препоруку за даље 

напредовање 

- Углавном је описно, али може бити и 

бројчано 

-Воде се у посебној педагошкој 

документацији или кроз активности у е-

дневнику – смајлије, које се на 

класификационим периодима сабирају и 

просечна оцена се уписује у е-дневник 

(зелени смајли се рачуна као оцена 5, 

наранџасти као оцена 3, а црвени као оцена 

1)  

 

Активности ученика које се оцењују током школске године: 

- Писмене провере (графичка  структура и увезивање слова, диктати, аутодиктати, 

преписивања, правописне вежбе, тестови, контролне вежбе, писмени задаци, 

писмена вежба, блиц тестови, иницијални тестови, препричавање, описивање, 

писање есеја, реферата, састава...) ниво знања, али и уредност, граматичка и 

правописна тачност 

- Усмене  провере (правилан изговор гласова, речи и реченица,  изражајно читање и 

читање с разумевањем, излагање, презентовање, рецитовање, сценско извођење 

драмских текстова,  одговарање на постављена питања, причање, препричавање, 

описивање, дебате, дискусије, разговори и комуникација са вршацима и одраслим 

особама..) 

- Практични радови на основу примене учениковог знања (ликовни радови, огледи, 

уметнички наступи, спортске активности, драмско извођење на сцени, вештине у 

коришћењу материјала, инструмената, уређаја, представљање изложбе радова, 

резултата истраживања, ученичких портфолија, модели, цртежи, постери, плакати, 

дизајнерска решења, збирке одабраних ученикових продуката, рад на пројектима, 

израде дечјих инструмената, макете, различитих дидактичких средстава за наставу, 

...) 

- Коришћење могућности јединствене образовне платформе Е-учионица (Кретање 

кроз електронске и дигиталне уџбенике, Вести, Мој садржај, Календар, Задаци, Е-

поруке, двосмерна комуникација ученик - наставник, кретање кроз интерактивне 

задатке), као и самостално учење, истраживање и коришћење дигиталних 

образовних материјала  у настави и учењу 

- Ангажовање и однос према раду у настави (активност на часу, ангажовање у 

пројектима, сарадња  и  учествовање у раду у  групи, припремљеност за час, 

самосталност, уредност, тачност,  прецизност, ..) 
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- Ангажовање око израде домаћих задатака (континуираност, процена  

сампсталности, тачност, уредност ) 

- Примена мера заштите и безбедности према себи , другима и околини 

- Поштовање и примена правила и кодекса понашања у школи 

Скала бројчаног оцењивања ученика  у % на писменим проверама: 

• од 86%-до 100%  - одличан (5) 

• од 70%-до 85% - врло добар (4) 

• Од 50%-69% - добар (3) 

• од 30%-49% - довољан (2) 

• испод 30% - недовољан (1) 

-Скала може да варира у циљу мотивисаности ученика и у завсиности од његовог 

постигнућа али не више од 10%. Ако више од половине ученика у одељењу добије 

негативну оцену на писменој провери, она се ради поново, након додатног допунског часа 

за област/тему која је биле предмет провере знања. 

- Писмене провере  се састоје од задатака на три нивоа сложености према следећем 

односу:                                                                                             1.  Основни ниво – 50%   

задатака                                                                                                                                                                                                                               

2. Средњи ниво – 25%    задатака                                                                                                                                                                                                                               

3. Напредни ниво – 25%  задатака 

- Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши 

процена квалитета у систему образовања и васпитања, то су прописани захтеви који 

описују различите тежине и обим знања: ОСНОВНИ НИВО, СРЕДЊИ НИВО И 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

Критеријуми бројчаног оцењивања према стандардима: 

1) ученик који у потпуности самостално испуњавања захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу и већину захтева са напредног нивоа стандарда уз веома висок 

степен ангажовања, добија оцену одличан (5); 

2) ученик који у потпуности, самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа стандарда уз мању 

помоћ наставника, а  уз висок степен ангажовања, добија оцену врло добар (4); 

3) ученик који у потпуности, самостално испуњавања захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на средњем нивоу стандарда уз ангажовање ученика, добија оцену 

добар (3); 

4) ученик који испуњавања уз помоћ наставника захтеве, који су утврђени у већем делу 

основног нивоа стандарда постигнућа и ангажовање ученика, добија оцену довољан (2); 

5)ученик који ни уз помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на 

основном нивоу стандарда, добија оцену недовољан (1). 

 

- Приликом бодовања задатака, бодују се све што је тачно у задатку , свака фаза/ део  

задатка који је тачно урађен сразмерно  бодовима које тај задатак носи ( поставка задатка, 

поступак рада, половичан текстуални одговор, свака тачна кључна реч, кораци у 

решавању математичких израза, крајњи резултат задатка, ...).    
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 Оцењивање  ученика  који није самостално урадио задатак/задатке приликом  

израде писмених провера (недозвољено преписивање, пушкице, дошаптавање и сл.), 

поменути задатак/задаци неће бити бодовани и могу смањити оцену. 

Бројчано оцењивање ученика из обавезних предмета  

У складу  је са законом и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“ број 34/2019, 59/2020 и 81/2020). Бројчана оцена из 

обавезних предмета  у току школске године, утврђује се на основу следећих критеријума:                                                                                                                                                                                                                                           

1.оствареност исхода  и образовних  стандарда                                                                                                                                                                                                                

2.самосталност у раду                                                                                                                                                                                                                             

3.примена знања и вештина у новим ситуацијама  и                                                                                                                              

4.ангажовање/активност  ученика.  

Оцењивање ученика који образовање и васпитање стичу по ИОП-1 или ИОП-2 

програму     

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1 или ИОП-у 2, оцењује се на 

основу ангажовања и степена остварености исхода предвиђених конкретним ИОП-ом за 

одређеног ученика, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања према Правилнику о 

оцељивању ученика у основном образовању и васпитању 

Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог до четвртог  разреда је 

бројчана.  

- Закључна оцена за успех из обавезног предмета  не може да буде већа од највеће 

појединачне оцене уписане у дневник, добијене било којом техником провере знања.  

Закључна оцена за успех из обавезног предмета  не може да буде мања од:  

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;  

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;  

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;  

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. 

 



1017 

 

1.РАЗРЕД 

СРПС И     ЈЕЗИК  -  1. РАЗРЕД  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, као и напредак 

других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први 

разред) у формативном приступу, праћењем активности имамо стално праћење развоја, 

напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у 

раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

/САДРЖАЈ 

НАПРЕДОВА

ЊЕ УЧЕНИКА 

У 

ОСТВАРИВА

ЊЕ ИСХОДА 

АНГАЖОВА

ЊЕ 

УЧЕНИКА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

плану наставе и учења за 

први циклус основног 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за 

први разред основног 

образовања и васпитања 

10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-

1, 18/2018-1, 1/2019-18, 

2/2020-1 

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 

САМОСТАЛН

О 

- Самостално 

изводи закључке 

који се 

заснивају на 

подацима                                      

- Показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                      

- Логички 

повезује 

чињенице и 

СТАЛНО 

 

- Активно 

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради датих 

задатака  

 

- Показује 

заинтересова

ност у свим 

активностим

а  

 

1.  Разликује изговорени глас 

и написано слово,изговорене 

и написане речи и реченице 

2. Влада основном техником 

читања и писања ћириличког 

текста 

3. Разуме оно што прочита 

4. Активно слуша и разуме 

садржај 

књижевноуметничког текста 

који му се чита 

5. Препознаје песму, причу и 

драмски текст 

6. Одреди главни догађај, 

време (редослед догађаја) и 

место дешавања у вези са 

прочитаним текстом 
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штампаним или 

писаним словима. 

⮚ Језичке игре. 

⮚ Аналитичко-

синтетичка 

вежбања; лексичка 

и синтаксичка 

вежбања; моторичке 

вежбе. 

⮚ Писање 

(преписивање, 

самостално писање 

и диктат). 

⮚ Читање 

(шчитавање/глобалн

о 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) 

Књижевност 

⮚ Анализа књижевног 

дела школске 

лектире 

⮚ Анализа књижевног 

дела домаће лектире 

⮚ Усвајање 

књижевних појмова 

–  

Песма, прича, 

догађај, место и 

време збивања, 

књижевни лик - 

изглед, основне 

особине и поступци, 

драмски текст за 

децу, шаљива 

песма, басна, 

појмове                      

- Решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

критички 

расуђује             

- Показује 

самосталност уз 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

- Самостално 

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ МАЊУ 

ПОМОЋ 

- У довољној 

мери показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                       

- У знатној мери 

логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- Већим делом 

самостално 

изводи закључке 

који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                             

 

ПОВРЕМЕНО 

 

- Повремено  

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради датих 

задатака  

 

- Повремено 

показује 

интересовањ

е за дате 

активности  

 

 

7.  Уочи ликове и прави 

разлику између њихових 

позитивних и негативних 

особина  

8. Изрази своје мишљење о 

понашању ликова у 

књижевном делу 

9. Препозна загонетку и 

разуме њено значење 

10. Препозна басну и разуме 

њено значење 

11. Разликује слово, реч и 

реченицу  

12. Правилно изговори и 

напише кратку и потпуну 

реченицу једноставне 

структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно 

интерпункцијским знаком на 

крају 

13. Правилно употреби 

велико слово 

14.  Учтиво учествује у 

вођеном и слободном 

разговору 

15.  Обликује усмену поруку 

служећи се одговарајућим 

речима 

16.  Усмено препричава, 

усмено прича према 

слици/сликама и о 

доживљајима  

17.  Усмено описује ствари из 

непосредног окружења 

18.  Бира и користи 

одговарајуће речи у говору, 

на правилан начин користи 

нове речи у свакодневном 

говору 

19.  Напамет говори краће 

књижевне текстове 

20.  Учествује у сценском 

извођењу текста 

21.  Пажљиво и културно 

слуша саговорнике  

22. Слуша, разуме и 

парафразира поруку 

23.  Слуша интерпретативно 

читање и казивање 
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загонетка. 

Књижевне врсте: 

песма, народна 

успаванка, прича, 

басна, бајка, 

драмски текст 

Језик 

(Граматика/Правопис/Ор

тоепија)  

⮚ 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. 

Језичка култура 

⮚ Слушање- Вођени 

и слободни 

разговор; Говорни 

предлошци; Усмена 

порука; Причање, 

препричавање и 

описивање; 

Казивање 

књижевног текста; 

- У довољној 

мери критички 

расуђује                                               

- Показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Делимично  

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ ВЕЋИ 

ПОМОЋ 

 

- Знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- Тешко повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника                                                  

- Показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Уз већу помоћ 

наставника 

показује мањи 

степен 

остварености 

исхода  

                  

књижевних текстова ради 

разумевања и доживљавања 

24.  Примењује основна 

правописна правила 

25.  Пише читко и уредно  

26. Писмено одговара на 

постављена питања 

27.  Спаја више реченица у 

краћу целину  

28.  Пише реченице по 

диктату примењујући 

основна правописна правила. 

29. Гласно чита, правилно и 

са разумевањем 

30.  Тихо чита (у себи) са 

разумева прочитано 

31. Пронађе информације 

експлицитно изнете у тексту 
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Драмски, 

драматизовани 

текстови, сценска 

импровизација; 

Сценско извођење 

текста (драмско и 

луткарско); 

Богаћење речника: 

лексичке и 

синтаксичке вежбе; 

Разговорне, 

ситуационе и 

језичке игре. 

⮚ Говорење- Стварне 

и симулиране 

ситуације; Слушна 

порука; Аудио-

визуелни записи; 

Игре за развијање 

слушне пажње 

⮚ Писање- Питања о 

сопственом 

искуству, бићима, 

предметима, 

појавама, сликама, 

књижевном и 

некњижевном 

тексту; Писана 

порука; Краћа 

текстуална целина: 

о сопственом 

искуству, 

доживљају, о 

сликама, поводом 

књижевног текста; 

Реченице/кратак 

текст погодан за 

диктирање 

⮚ Читање- Књижевни 

текстови; Текстови 

са практичном 

наменом: 

позивница, 

упутство, списак за 

куповину и др. 

Нелинеарни 
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текстови: текст у 

табели, распоред 

часова, стрип, 

улазница и др; 

Информативни 

текстови: 

уџбенички и 

вануџбенички 

 

 

 
 

 

М А Т Е М А Т И К А  -  1. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, као и напредак 

других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за први  

разред) у формативном приступу бележењем активности имамо стално праћење развоја, 

напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у 

раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

НАПРЕДОВАЊ

Е УЧЕНИКА У 

ОСТВАРИВАЊ

Е ИСХОДА 

АНГАЖОВА

ЊЕ 

УЧЕНИКА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

плану наставе и учења за 

први циклус основног 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења 

за први разред основног 

образовања и васпитања: 

10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-

1, 18/2018-1, 1/2019-18, 

2/2020-1 

ГЕОМЕТРИЈА 

⮚ Положај и величина  

редмета и облик 

 

САМОСТАЛНО 

 

СТАЛНО 

1.  Одреди међусобни 

положај предмета и бића 

и њихов положај у односу 
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предмета- просторне 

релације; величина 

предмета и бића; 

геометријска тела: 

лопта, 

коцка, квадар, 

ваљак, пирамида и 

купа; 

геометријске 

фигуре: круг, 

правоугаоник, 

квадрат и 

троугао. 

⮚ Линије- права, крива 

и изломљена линија; 

затворена и отворена 

линија; тачка и 

линија; дуж. 

 

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. 

- Самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- Показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                      

- Логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                       

- Решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

критички 

расуђује              

- Показује 

самосталност уз 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- Самостално 

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ МАЊУ 

ПОМОЋ 

- У довољној 

мери показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                       

 

- Активно 

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради датих 

задатака  

 

- Показује 

заинтересова

ност у свим 

активностима  

 

 

ПОВРЕМЕНО 

 

- Повремено  

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради датих 

задатака  

 

- Повремено 

показује 

интересовање 

за дате 

активности  

 

 

на тло 

2. Упореди предмете и бића 

по величини 

3. Уочи и именује 

геометријске облике 

предмета из непосредне 

околине 

4. Именује геометријска 

тела и фигуре 

5. Групише предмете и бића 

са заједничким својством 

6. Сложи/разложи фигуру 

која се састоји од 

познатих облика 

7. Разликује: криву, праву, 

изломљену, затворену и 

отворену линију 

8. Црта праву линију и дуж 

помоћу лењира 

9. Броји унапред и уназад и 

са прескоком 

10. Прочита, запише, 

упореди и уреди бројеве 

прве стотине и прикаже 

их на бројевној правој 

11. Користи редне бројеве 

12. Разликује парне и 

непарне бројеве, одреди 

највећи и најмањи број, 

претходника и следбеник  

13.  Користи појмове: 

сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика  

14. Сабира и одузима два 

једноцифрена броја не 

записујући поступак 

15. Сабира и одузима до 100 

без прелаза преко 

десетице 

16. Растави број на сабирке и 

примени замену места и 

здруживање сабирака 

ради лакшег рачунања 

17. Реши текстуални задатак 

са једном операцијом 
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⮚ Својства 

сабирања. 

⮚ Откривање 

непознатог броја 

у једнакостима с 

једном 

операцијом. 

⮚ Динар, кованице и 

новчанице 

до 100 динара 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

⮚ Мерење дужине 

нестандардним 

јединицама мере. 

- У знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- Већим делом 

самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                               

- У довољној 

мери критички 

расуђује                                                

- Показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања                                 

- Делимично  

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ ВЕЋИ 

ПОМОЋ 

- Знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                       

- Тешко повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника                                                  

- Показује мањи 

степен 

18. Разликује новчане апоене 

до 100 динара и упореди 

њихову вредност 

19. Уочи правило и одреди 

следећи члан започетог 

низа 

20. Прочита и користи 

податке са једноставнијег 

стубичног и сликовног 

дијаграма или табеле 

21. Измери дужину задатом, 

нестандардном јединицом 

мере  

22. Преслика тачке и фигуре 

у квадратној мрежи на 

основу задатог упутства 
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активности и 

ангажовања  

- Уз већу помоћ 

наставника 

показује мањи 

степен 

остварености 

исхода                

 

С В Е Т   О К О   Н А С  -  1 . Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, 

као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа (Дневник васпитно образовног 

рада за први разред) у формативном приступу, уписивањем активности, имамо стално 

праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и 

самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

НАПРЕДОВА

ЊЕ 

УЧЕНИКА У 

ОСТВАРИВА

ЊЕ ИСХОДА 

АНГАЖОВА

ЊЕ 

УЧЕНИКА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о плану 

наставе и учења за први циклус 

основног образовања и 

васпитања и програму наставе и 

учења за први разред основног 

образовања и васпитања: 

10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 

18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1 

 

НЕПОСРЕДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

ЈА И ДРУГИ 

⮚ Основна осећања 

(радост, 

страх, туга и бес). 

САМОСТАЛ

НО 

- Самостално 

изводи 

закључке који 

се заснивају на 

подацима                                      

- Показује 

 

 

СТАЛНО 

 

- Активно 

учествује на 

часу у 

1.  Препозна и искаже радост, 

страх, тугу и бес уважавајући 

себе и друге  

2. Правовремено и примерено 

ситуацији искаже своје основне 

животне потребе за храном, 

водом и одласком у тоалет 

3. Понаша  се тако да уважава 
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⮚ Основне животне 

потребе 

(дисање, храна, 

вода, спавање и 

потреба за 

тоалетом). 

⮚ Сличности и разлике 

по полу, старости, 

способностима и 

⮚ Интересовањима 

ПОРОДИЧНИ 

ДОМ, ШКОЛА 

⮚ Групе људи: 

породица, школска 

заједница, разред, 

одељење, суседи. 

⮚ Права и обавезе 

чланова група. 

⮚ Правила понашања 

појединаца и групе. 

⮚ Празници: породични, 

школски 

 

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 саи без 

тротоара, прелажење 

преко улице, безбедно 

место за игру). 

⮚ Опасне ситуације по 

живот, здравље и 

околину, превенција и 

правилно понашање 

(у дому и школској 

способност 

трансформациј

е знања и 

примене у 

новим 

ситуацијама                                      

- Логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                       

- Решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

критички 

расуђује              

- Показује 

самосталност 

уз висок 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Самостално 

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ МАЊУ 

ПОМОЋ 

- У довољној 

мери показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                       

- У знатној 

мери логички 

повезује 

разговору и  

изради 

датих 

задатака  

 

- Показује 

заинтересов

аност у свим 

активностим

а  

 

 

 

 

ПОВРЕМЕНО 

 

- Повремено  

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака  

 

- Повремено 

показује 

интересовањ

е за дате 

активности  

 

различитости својих вршњака и 

других људи. 

4.  Придржава се договорених 

правила понашања у школи и 

прихвата последице ако их 

прекрши. 

 5.  Сарађује са вршњацима у 

заједничким активностима. 

6. Одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу 

очувања здравља.  

7.  Чува своју, школску и 

имовину других. 

8.  Прати инструкције одраслих 

у опасним ситуацијама: 

поплава, земљотрес, пожар.  

9.  Својим речима опише 

пример неке опасне ситуације 

из свог непосредног окружења.  

10.  Примењује правила 

безбедног понашања на путу од 

куће до школе приликом 

кретања улицом са и без 

тротоара и преласка улице. 

11.  Снађе се у простору помоћу 

просторних одредница: напред-

назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичних објеката. 

 12.  Одреди време својих 

активности помоћу временских 

одредница: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, прекосутра. 

 13.  Посматрањем и 

опипавањем предмета одреди 

својства материјала: тврдо-

меко, провидно-непровидно, 

храпаво- глатко.  

14.  Учествује у извођењу 

једноставних огледа којима 

испитује природне феномене. 
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средини, саобраћају, 

током природних 

непогода). 

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 у времену 

у односу на временске 

одреднице: делови 

дана, обданица и ноћ, 

дани у 

недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

ЧОВЕК СТВАРА 

⮚ Човек ради и ствара 

(материјали и 

средства за рад, 

производи људског 

рада). 

⮚ Материјали за израду 

предмета и 

       њихова својства  

 

РАЗНОВРСНОС

Т ПРИРОДЕ 

⮚ Сунчева светлост и 

топлота. 

⮚ Основна својства 

ваздуха: провидност, 

мирис, кретање. 

⮚ Облици појављивања 

чињенице и 

појмове                                               

- Већим делом 

самостално 

изводи 

закључке који 

се заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално 

решава 

поједине 

проблеме                               

- У довољној 

мери критички 

расуђује                                                

- Показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања                                 

- Делимично  

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ ВЕЋИ 

ПОМОЋ 

- Знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, 

уз минималну 

примену                       

- Тешко 

повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника                                                  

- Показује 

15. Разликује природу од 

производа људског рада на 

примерима из непосредног 

окружења; 

16. Препознаје облике 

појављивања воде у 

непосредном окружењу: 

потоци, реке, баре, језера.  

17.  Препознаје изглед 

земљишта у непосредном 

окружењу: равница, брдо, 

планина.  

18.  Идентификује биљке и 

животиње из непосредног 

окружења на основу њиховог 

спољашњег изгледа. 

19.  Уочава разноврсност 

биљака и животиња на основу 

спољашњег изгледа. 

 20.  Препознаје главу, труп, 

руке и ноге као делове тела и 

њихову улогу у његовом 

свакодневном животу.  

21.  Препознаје улогу чула 

вида, слуха, мириса, укуса и 

додира у његовом 

свакодневном функционисању 

и сазнавању окружења.  

22.  Штеди воду и одлаже отпад 

на предвиђена места.  

23.  Понаша се тако да не 

угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу.  

24. Повезује резултате учења и 

рада са уложеним трудом. 
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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 и животиња 

⮚ Човеково тело - 

делови тела 

(глава, труп, руке и 

ноге) и чула (вида, 

слуха, укуса, мириса и 

додира). 

⮚ Значај воде, ваздуха, 

земљишта, сунчеве 

светлости и топлоте за 

живот биљака, 

животиња/човека. 

⮚ Одговоран однос 

човека према 

животној средини 

мањи степен 

активности и 

ангажовања  

- Уз већу 

помоћ 

наставника 

показује мањи 

степен 

остварености 

исхода                
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Л И К О В Н А   К У Л Т У Р А  -  1. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе 

и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 

постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и 

информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа (Дневник васпитно 

образовног рада за други  разред) у формативном приступу, праћењем активности  имамо 

стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода, као и 

самосталности у раду. Елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

– Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, прибор 

и алатке, одржава прибор и радни простор...); 

– Однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, самосталан је у 

индивидуалном раду, истрајан је...); 

– Однос према другима (поштује договорена правила понашања, спреман је да помогне 

и да сарађује, уважава туђе радове, начин размишљања, доживљавања, опажања...); 

– Разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне 

информације...); 

– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, 

идеје, дела...); 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на своје 

претходне радове...); 

– Вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже свој рад, 

замисао, утисак, опажање, емоције...); 

– Употреба техника (примењује одговарајући процес, контролише однос воде и боје, 

бира подлогу у односу на технику)... 

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу 

на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање 

ученика у наставном процесу. Оцењује се само рад који је рађен на часу и који се преда на 

крају часа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ/С

АДРЖАЈ 

НАПРЕДОВ

АЊЕ 

УЧЕНИКА 

У 

ОСТВАРИВ

АЊЕ 

ИСХОДА 

АНГАЖОВ

АЊЕ 

УЧЕНИКА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

плану наставе и учења за 

први циклус основног 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења 

за први разред основног 

образовања и васпитања: 
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10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-

1, 18/2018-1, 1/2019-18, 

2/2020-1 

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. 

⮚ Светлост као услов за 

опажање облика, 

визуелне карактеристике 

САМОСТА

ЛНО 

- Самостално 

изводи 

закључке 

који се 

заснивају на 

подацима                                      

- Показује 

способност 

трансформац

ије знања и 

примене у 

новим 

ситуацијама                                      

- Логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                      

  - Решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

критички 

расуђује              

- Показује 

самосталност 

уз висок 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Самостално 

остварује 

предвиђене 

исходе за 

први разред 

 

СТАЛНО 

 

- Активно 

учествује 

на часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака  

 

- Показује 

заинтересов

аност у 

свим 

активности

ма  

 

 

ПОВРЕМЕН

О 

 

- Повремено  

учествује 

на часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака 

- Повремено 

показује 

интересова

ње за дате 

активности 

1 . Опише, својим речима, 

визуелне карактеристике по 

којима препознаје облике и 

простор. 

2.  Пореди своје утиске и 

утиске других о уметничким 

делима, изгледу објеката/ 

предмета и облицима из 

природе и окружења.  

3.  Одреди, самостално и у 

сарадњи са другима, положај 

облика у простору и у равни.  

4.  Црта на различитим 

подлогама и форматима 

папира. 

5.  Користи материјал и 

прибор у складу са 

инструкцијама.  

6.  Обликује једноставне 

фигуре од меког материјала.  

7.  Одабере, самостално, 

начин спајања најмање два 

материјала.  

8. Преведе једноставне 

појмове и информације у 

ликовни рад. 

9.  Изрази, материјалом и 

техником по избору, своје 

замисли, доживљаје, утиске, 

сећања и опажања.  

10.  Преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, 

употребне предмете мењајући 

им намену.  

11.  Изрази познате појмове 

мимиком и покретом тела, без 

звука.  

12.  Повеже одабрану 

установу културе са њеном 
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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 

ОДНОСИ У ВИДНОМ 

ПОЉУ 

⮚ Облици- Облици из 

природе, облици које је 

створио човек; правилни 

и неправилни облици.; 

својства облика Положај 

облика у простору и у 

равни, 

⮚ 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.та 

ОБЛИКОВАЊЕ 

⮚ Материјал и прибор. 

Поступци правилног и 

безбедног руковања и 

одржавања материјала, 

прибора и радне 

површине; Значај 

одржавања хигијене и 

безбедног руковања 

прибором. 

⮚ Обликовање скулптуре 

меких материјала 

УЗ МАЊУ 

ПОМОЋ 

- У довољној 

мери показује 

способност 

употребе 

информација 

у новим 

ситуацијама                                       

- У знатној 

мери логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- Већим 

делом 

самостално 

изводи 

закључке 

који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално 

решава 

поједине 

проблеме                               

- У довољној 

мери 

критички 

расуђује                                                

- Показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања                                 

- Делимично  

остварује 

предвиђене 

исходе за 

први разред 

 

УЗ ВЕЋИ 

наменом. 

13.  Поштује договоре и 

правила понашања и 

облачења приликом посете 

установама културе. 
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поступком додавања. 

Спајање разноврсних 

материјала. 

⮚ Обликовање цртежа- 

Врсте линија; 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  

⮚ Различите информације 

као мотивација за 

стваралачки рад. Кретање 

једног облика у простору, 

кретање више облика у 

простору 

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 

ПОМОЋ 

- Знања која 

је остварио 

су на нивоу 

репродукције

, уз 

минималну 

примену                       

- Тешко 

повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника                                                  

- Показује 

мањи степен 

активности и 

ангажовања  

- Уз већу 

помоћ 

наставника 

показује 

мањи степен 

остварености 

исхода                
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изражавање.Пантомима, 

игра, перформанс. 

 

М У З И Ч К А   К У Л Т У Р А  -  1. Р А З Р Е Д 

  На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и 

изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. 

Оцењивање из обавезног предмета Музичка култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

музичке способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у 

односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир 

ангажовање ученика у наставном процесу. 

   Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и 

напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за 

први  разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и 

ангажовања ученика у остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ/С

АДРЖАЈ 

НАПРЕДОВ

АЊЕ 

УЧЕНИКА 

У 

ОСТВАРИВ

АЊЕ 

ИСХОДА 

АНГАЖОВА

ЊЕ 

УЧЕНИКА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

плану наставе и учења за 

први циклус основног 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за 

први разред основног 

образовања и васпитања: 

10/2017-1, 12/2018-1, 

15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-

18, 2/2020-1 
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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 

➢ Звуци из природе и 

окружења.  

➢ Звучни знак. 

➢ Тон: боја, трајање, јачина, 

висина 

➢ Тишина и одсуство звука. 

➢ Композиције које 

илуструју различите боје 

људског гласа и 

инструмената. 

➢ Музички дијалог 

➢ Различити жанрови везани 

за ситуације значајне за 

ученике 

➢ Музичка прича. 

➢ Карактер дела и елементи 

музичке изражајности. 

➢ Музички бонтон. 

➢ Музика и здравље. 

➢ Носиоци звука  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

➢ Изговора бројалице у 

ритму уз покрет - 

пљескање,пуцкетање 

прстима, корачање, дланом 

о надланицу, ударом о 

клупу. 

➢ Звучне ономатопеје и 

илустрације. 

➢ Држање тела и дисање-

правилан начин певања. 

➢ Правилна дикција – 

изговарање брзалица и 

бројалица. 

САМОСТАЛ

НО 

- Самостално 

изводи 

закључке који 

се заснивају 

на подацима                                      

- Показује 

способност 

трансформац

ије знања и 

примене у 

новим 

ситуацијама                                      

- Логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                       

- Решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

критички 

расуђује              

- Показује 

самосталност 

уз висок 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Самостално 

остварује 

предвиђене 

исходе за 

први разред 

 

УЗ МАЊУ 

ПОМОЋ 

- У довољној 

мери показује 

СТАЛНО 

- Активно 

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака  

 

- Показује 

заинтересов

аност у 

свим 

активности

ма  

 

 

ПОВРЕМЕН

О 

- Повремено  

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака 

- Повремено 

показује 

интересова

ње за дате 

активности 

1. Објасни својим речима 

утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај 

прегласне музике и њеног 

утицаја на тело и зашто је 

тишина важна. 

2. Разликује одабране 

звукове и тонове, 

певање/свирање, хор/један 

певач/група певача, 

оркестар/један свирач/група 

свирача, боју различитих 

певачких гласова и 

инструмената и музичке 

изражајне елементе. 

3. Препозна музички почетак 

и крај и понављање теме или 

карактеристичног мотива у 

слушаном делу. 

 4. Повезује музичко дело у 

односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером 

дела. 

5. Поштује договорена 

правила понашања при 

слушању музике. 

6.  Користи самостално или 

уз помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука. 

7.  Изговара у ритму уз 

покрет бројалице. 

 8.  Пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења. 

9.  Пева по слуху уз покрет 

народне песме, музичке игре. 

10. Примењује правилан 

начин певања и договорена 

правила понашања у групном 

певању и свирању. 
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➢ 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  

➢ 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. 

➢ Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим 

ритмичким инструментима 

и на алтернативним 

изворима звука. 

➢ Свирање графички 

представљеног ритма. 

➢ Музички бонтон. 

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 

способност 

употребе 

информација 

у новим 

ситуацијама                                       

- У знатној 

мери логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- Већим 

делом 

самостално 

изводи 

закључке који 

се заснивају 

на подацима 

и делимично 

самостално 

решава 

поједине 

проблеме                               

- У довољној 

мери 

критички 

расуђује                                                

- Показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања                                 

- Делимично  

остварује 

предвиђене 

исходе за 

први разред 

 

УЗ ВЕЋИ 

ПОМОЋ 

- Знања која 

је остварио су 

на нивоу 

репродукције, 

11.  Свира по слуху звучне 

ономатопеје и илустрације, 

ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, 

једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у 

музичким играма. 

12.  Повезује почетне тонове 

песама-модела и 

једноставних наменских 

песама са бојама, ритам са 

графичким приказом. 

 13.  објашњава својим 

речима доживљај свог и 

туђег извођења. 
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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 

ономатопеја и илустрација 

за стварање звучне приче -

праћење литерарног 

текста. 

уз минималну 

примену                       

- Тешко 

повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника                                                  

- Показује 

мањи степен 

активности и 

ангажовања  

- Уз већу 

помоћ 

наставника 

показује 

мањи степен 

остварености 

исхода                
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Ф И З И Ч К О    И    З  Д Р А В С Т В Е Н О    В А С П И Т А Њ Е  -  1. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању, Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа (Дневник васпитно образовног рада за први  разред) у 

формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у 

остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања, 

препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

• Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у физичком и 

здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 

– активно учествује на часовима физичког и здравственог васпитања; 

– вежбање и играње у слободно време. 

• Приказ једног комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без 

реквизита. 

• Постигнућа у моторичким вештинама. 

• Индивидуални напредак ученика 

Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено 

стање. Приликом оцењивања неопходно  је узети у обзир способности ученика, степен 

спретности   и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом 

оцењивања узима се у обзир његов индивидуални напредак у односу на претходна 

достигнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених практичног дела наставе прати се  и вреднује: 

– познавање основних правила елементарних игара, основних здравствено-хигијенских 

правила вежбања и здраве  исхране; 

– учешће у ваннаставним активностима. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, 

врши се на основу посебног ангажовања у настави.   Праћење вредновање и оцењивање 

ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог индивидуалног напретка. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

НАПРЕДОВАЊ

Е УЧЕНИКА У 

ОСТВАРИВАЊ

Е ИСХОДА 

АНГАЖОВА

ЊЕ 

УЧЕНИКА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

плану наставе и учења за 

први циклус основног 



1037 

 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за 

први разред основног 

образовања и васпитања: 

10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-

1, 18/2018-1, 1/2019-18, 

2/2020-1 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

⮚ Вежбе за развој 
снаге. 

⮚ Вежбе за развој 

покретљивости.  

⮚ Вежбе за развој 

издржљивости.  

⮚ Вежбе за развој 

брзине. 

⮚ Вежбе за развој 

координације. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

⮚ Ходање и трчање 

⮚ Скакање и 

прескакање 

⮚ Бацање и хватање 

⮚ Пузања, вишења, 

упори и пењања 

⮚ Вежбе на тлу 

⮚ Вежбе равнотеже 

⮚ Вежбе са 

реквизитима 

⮚ Плес и ритмика 

⮚ Полигон 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

⮚ Култура вежбања 

и играња (основни 

термини у 

вежбању, вежбам 

безбедно, чувам 

САМОСТАЛН

О 

- Самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима;                                      

- показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                      

- Логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                      

- Решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

критички 

расуђује              

- Показује 

самосталност уз 

висок степен 

активности и 

ангажовања.  

- Самостално 

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

УЗ МАЊУ 

ПОМОЋ            - 

У довољној мери 

СТАЛНО 

- Активно 

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака  

 

- Показује 

заинтересов

аност у 

свим 

активности

ма  

 

 

 

 

ПОВРЕМЕН

О 

- Повремено  

учествује на 

часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака 

- Повремено 

показује 

интересова

ње за дате 

активности 

1. Примењује једноставне 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања) 

2. Правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања 

3. Комбинује и користи 

усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу 

4. Одржава равнотежу у 

различитим кретањима 

5. Разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело 

6. Примењује правилну 

технику дисања приликом 

вежбања 

7. Изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу 

8. Игра дечји и народни плес 

9. Користи основну 

терминологију вежбања 

10. Поштује правила 

понашања у просторима за 

вежбање 

11. Поштује мере безбедности 

током вежбања 

12. Одговорно се односи 

према објектима, справама и 

реквизитимау просторима за 

вежбање 

13. Поштује правила игре 

14. Навија фер и бодри 

учсенике у игри 

15. Прихвата сопствену 

победу и пораз 

16. Уредно одлаже ставри пре 
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своје и туђе ствари, 

правила 

елементарних 

игара, некад 

изгубим, а некад 

победим, навијам 

пристојно) 

⮚ Здравствено 

васпитање (моје 

здравље и 

вежбање, мишићи, 

зглобови и кости 

мога тела, телесни 

развој, лична 

хигијена, хигијена 

простора за 

вежбање, правилна 

исхрана, значај 

воде за организам 

и вежбање 

 

 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                      

- У знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- Већим делом 

самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                            

- У довољној 

мери критички 

расуђује                                                

- Показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Делимично  

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ ВЕЋИ 

ПОМОЋ              

- Знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- Тешко повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

и након вежбања 

17. Наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу 

18. Уочи промену у расту код 

себе и других 

19. Уочи разлику између 

здравог и болесног стања 

20. Примењује здравствено-

хигијенске мере, пре, у току и 

након вежбања 

21. Одржава личну хигијену 

22. Учествује у одржавању 

простора у коме борави 

13. Схвата значај коришћења 

воћа у исхрани 

14. Правилно се понаша за 

столом 
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подршку 

наставника                                             

- Показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања                           

- Уз већу помоћ 

наставника 

показује мањи 

степен 

остварености 

исхода  

 

Д И Г И Т А Л Н И   С В Е Т  -  1. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 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.Наставник током процеса наставе и учења 

континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, 

као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног 

рада за прги  разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања 

и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

НАПРЕДОВА

ЊЕ УЧЕНИКА 

У 

ОСТВАРИВА

ЊЕ ИСХОДА 

АНГАЖОВ

АЊЕ 

УЧЕНИКА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

плану наставе и учења за 

први циклус основног 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења 

за први разред основног 

образовања и васпитања: 

10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-

1, 18/2018-1, 1/2019-18, 

2/2020-1 

ДИГИТАЛНО САМОСТАЛН СТАЛНО 1. Препознаје дигиталне 

уређаје из окружења и 
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ДРУШТВО 

⮚ 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 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

➢ 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 

О 

- Самостално 

изводи 

закључке који 

се заснивају на 

подацима                                      

- Показује 

способност 

трансформације 

знања и 

примене у 

новим 

ситуацијама                                      

- Логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                       

- Решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

критички 

расуђује              

- Показује 

самосталност уз 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- Самостално 

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

УЗ МАЊУ 

ПОМОЋ 

- У довољној 

мери показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

- Активно 

учествује 

на часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака  

 

- Показује 

заинтересов

аност у 

свим 

активности

ма  

 

 

 

 

 

ПОВРЕМЕН

О 

- Повремено  

учествује 

на часу у 

разговору и  

изради 

датих 

задатака 

- Повремено 

показује 

интересова

ње за дате 

активности 

именује неке од њих 

2. Наведи неке од животних 

ситуација у којима 

дигитални уређаји 

олакшавају обављање 

послова; 

3. Упоређује начине рада и 

живота људи пре и после 

појаве дигиталних уређаја 

4. Упоређује начине 

креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и 

без њих; 

5. Користи дигиталне 

уџбенике за учење 

(самостално и/или уз 

помоћ наставника); 

6. Упоређује дигитални и 

папирни уџбеник; 

7. Упоређује традиционалне 

видове комуникације са 

комуникацијом 

посредством дигиталних 

уређаја; 

8. Наводи неке од 

карактеристика 

„паметног“ дигиталног 

уређаја; 

9. Наводи на који начин 

дигитални уређаји могу да 

допринесу упознавању 

културне баштине 

10.  Наводи основна правила 

за коришћење дигиталних 

уређаја како не би угрозио 

здравље 

11.  Наведи неке од 

здравствених ризика 

везаних за прекомерно 

или неправилно 

коришћењедигиталних 

уређаја 

12. Доводи  у везу начин 

одлагања 

електронског отпада са 

загађењем животне 

средине 

13. Набраја основне податке о 

личности 
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дигиталним 

садржајем, 

непознатим, 

злонамерним особама 

или особама које 

комуницирају на 

неприхватљив начин 

➢ Одговорно руковање 

дигиталним уређајем 

(мере физичке заштите, 

коришћење лозинке 

 

 

АЛГОРИТАМСК

И НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

➢ 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 

ситуацијама                                       

- У знатној мери 

логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- Већим делом 

самостално 

изводи 

закључке који 

се заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                               

- У довољној 

мери критички 

расуђује                                                

- Показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања                                 

- Делимично  

остварује 

предвиђене 

исходе за први 

разред 

 

УЗ ВЕЋИ 

ПОМОЋ 

- Знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, 

уз минималну 

примену                       

- Тешко 

повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

14. У стању је да објасни 

зашто саопштавање 

података о личности 

представља ризично 

понашање при 

комуникацији помоћу 

дигиталних уређаја 

15. Именује особе или 

институције којима се 

треба обратити за помоћ у 

случају 

контакта са 

непримереним 

дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним 

особама или особама које 

комуницирају на 

неприхватљив начин 

16. Наводе основне 

препоруке за руковање 

дигиталним уређајем на 

одговоран начин (примена 

мера физичке заштите) и 

објасни зашто је важно 

примењивати 

17. Анализира једноставан 

познати 

поступак/активност и 

предлаже кораке за 

његово спровођење 

18. Тумачи симболе 

познатог/договореног 

значења и спроведе 

поступак описан њима 

19. Уочава и исправља 

грешку у симболима 

израженом упутству 

(алгоритму), провери 

ваљаност свог решења и 

по потреби га поправи 

(самостално или 

сараднички) 

20. Доводи  у везу алгоритам 

и понашање дигиталног 

уређаја 
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подршку 

наставника                                                  

- Показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Уз већу помоћ 

наставника 

показује мањи 

степен 

остварености 

исхода                

 

Г Р А Ђ А Н С К О    В А С П И Т А Њ Е  -  1. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика  у Грађанском васпитању се 

реализује  у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.. Оно је описно и подразумева да 

ученици имају увид у своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог програма, 

већ и у развоју неколико међупредметних компетенција, посебно компетенције за одговорно 

учешће у демократском друштву. Оцене су  на три нивоа: истиче се, добар, задовољава. 

Прати се: начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како 

аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених 

питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у 

контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретације, изведе закључак, прихвати 

другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Наставник, такође, прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе 

мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе 

тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни.  Из 

неуспелих акција може се пуно тога такође научити. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 

напредак других ученика. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Правилник о плану 

наставе и учења за први циклус основног 

образовања и васпитања и програму наставе и 

учења за први разред основног образовања и 

васпитања: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 

18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у 

Истиче се - Ученик сарађује са свим члановима групе 

- Уважава њихове потребе                                                                                                    
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различитим 

групама 

⮚ Групни идентитет 

⮚ Осећања 

⮚ Потребе и права 

⮚ Права детета 

⮚ Кршење и заштита 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група  

као заједница 

 

⮚ Функционисање  

заједнице 

⮚ Вредности 

одељења/заједнице 

⮚ Уважавање 

различитости 

⮚ Правила у одељењу 

⮚ Одлучивање у 

одељењу/групи 

⮚ Одговорност деце и 

родитеља за 

функционисање 

заједнице 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

- Пажљиво слуша друге 

- Поштује договоре групе, не касни,                                                                                     

- Своје обавезе извршава на време и тачно 

- Ученик поседује знања, показује спремност да 

прикупља нове информације                                                                                                                                   

- Активно подстиче размену идеја и знања са 

члановима групе и уважава њихове идеје                                                                                                                                           

- Разуме припадност одређеној групи                                                                                                                                    

- Често поставља питања која се односе на тему                                                              

-  Ученик је у потпуности посвећен решавању 

задатка групе. Даје предлоге како решавати задатак                                                                                                                     

- Одговорно приступа изради задатака и 

задужењима                                                                  - 

Даје конструктивне предлоге за успешно решавање 

задатака                                                   - Својим 

активностима доприноси решавању задатака                                                

– Сукобе увек решава на миран начин                                                                             

- Преузима одговорност за своје поступке 

Добар 

 

-  Ученик сарађује са члановима групе уз мање 

потешкоће                                           - Повремено 

има проблема у комуникацији али их самостално 

решава                  - Своје обавезе извршава уз 

подсећање и опомињање                                                  

- Ученик поседује извесна знања и повремено 

учествује у размени идеја                         - 

Повремено поставља питања која се односе на тему                                             

- Ученик уз помоћ наставника и/или осталих 

чланова групе учествује у решавању задатка                                                                                                                              

- Ретко има предлоге како решавати задатак али кад 

га добије ради по њему                                                                                                                                                    

- Повремено има активности које не доприносе 

решавању задатка                        
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➢ Комуникација  

➢ Сарадња 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ            

Одељења/групе 

 

⮚ Планирање и извођене 

једноставне акције у 

одељењу/групи  

 

Задовоља

ва                                          

- Ученик повремено има сукобе у којима напада 

особе а не проблем, када му се на то укаже није 

склон да промени понашање                                                                    

- Своје обавезе извршава ретко и делимично                                                                      

- Ученик поседује мало знања и показује малу 

спремност да прикупља нове информације                                                                                                                    

- Ретко учествује у размени идеја                                                                                       

- Ретко поставља питања  која се односе на тему                                                                  

- Минимално доприноси решавању задатака.                                                             

- Нема предлоге како решавати задатке и када 

добије предлоге слабо их реализује 
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2.РАЗРЕД 

С Р П С К И     Ј Е З И К  -  2. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Наставник 

током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода и стандарда предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( 

Дневник васпитно образовног рада за други  разред) у формативном приступу имамо  стално 

праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и 

самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

други разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 16/2018,3/2019 

и 5/2021) 

Књижевност 

➢ Анализа 

књижевног дела 

школске лектире 

➢ Анализа 

књижевног дела 

домаће лектире 

➢ Усвајање 

књижевних 

појмова – стих, 

строфа, рима; тема, 

место, време и 

редослед неког 

догађаја; главни и 

споредни ликови 

(изглед, основне 

особине и 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                      

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

-Чита течно, рецитује  

изражајно и са разумевањем, 

текстове на  оба писма  

- Изузетрно  негује читалачке 

навике 

-Тумачи прочитани текст и 

одеђује особине ликова и 

поруку  

-Уочава узрочно-последичне 

везе међу догађајима у тексту 

- Самостално потпуним 

реченицама се изражава на 

задату тему у потпуности 

поштујући Правопис и 

граматичка правила;  

-Примењује знања о језику, 

реченцама и врстама речи-

именице, глаголи и придеви 
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поступци); лица у 

драмском тексту за 

децу 

➢ Књижевне врсте: 

песма, народна 

успаванка, прича, 

басна, бајка, 

драмски текст 

 

Језик 

➢ Граматика – глас 

и слово, 

самогласници и 

сугласници; врсте 

речи , именице – 

властите и 

заједничке, род и 

број, глаголи – 

глаголска времена 

( прошло, садашње 

и будуће) и облик 

глагола – потврдни 

и одрични, 

придеви ( описни), 

бројеви (основни и 

редни); реченице 

према значењу и 

облику 

(обавештајне, 

упитне и узвичне, 

потврдни и 

одрични облик) 

➢ Правопис – 

Употреба великог 

слова( једночлани 

и вишечлани 

називи држава, 

села, градова и 

једночлани 

географски 

ојмови); спојено и 

одвојено писање 

речи (речца ЛИ и 

речца НЕ уз 

глаголе); 

интерпукција 

(тачка на крају 

реченице и после 

редног броја, две 

критички расуђује                          

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

- Активно учествује на часу 

током часова анализе текста, 

самостално изводи закључке 

- Показује иницијативу и 

креативност у решавању 

задатака у различитим 

ситуацијама током наставе  

-Може успешно и са лакоћом да 

ради у различитим групама и 

врстама задатака, понаша се 

другарски 

-Поштује и примењује правила 

лепог говорења и писања 

-Редовно и уредно води запис 

на часу. 

-Учтиво учествује у слободном 

и вођеном разговору. 

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-Редовно, тачно и уредно  

израђује домаће задатке 

-Истражује и користи различите 

изворе информација 

-Активно учествује у раду 

давањем конструктивних идеја. 

- У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за други разред  

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                 

-решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

-Тумачи књижевни текст, 

одређује главни догађај и 

ликове (који су носиоци радње) 

у књижевноуметничком тексту 

и одређије особине ликова и 

поруку уз мању помоћ 

наставника 

- Поштује Правопис  и  знања о 

језику, реченици и врстама речи 

, уз мању помоћ наставника 

–  Влада основном техником 

читања и писања латиничког 

текста са разумевањем 

-Савладао/ла  је садржаје из 

правописа и граматике и 

примењује их у раду 

-Учествује на часу током  

анализе текста и изводи 
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тачке и запета у 

набрајању, писање 

датума арапским и 

римским цифрама); 

писање скраћеница 

(мерне и опште 

скраћенице) 

➢ Ортоепија 

 

 

Језичка култура 

➢ Слушање 

➢ Говорење 

➢ Писање 

➢ Читање 

➢ Учење латиничног 

писма 

➢ 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 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

закључке 

-Поштује и примењује правила 

лепог говорења и писања 

-Често показује иницијативу и 

креативност у решавању 

захтева 

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

-Учтиво учествује у слободном 

и вођеном разговору 

-Редовно и уредно води запис 

на часу 

-Редовно ради домаће задатке 

-Користи различите изворе 

информација 

--У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

-Чита и може да тумачи 

књижевни текст уз помоћ 

наставника који му поставља 

додатна питања 

-Одређује карактеристичне 

особине, осећања и  изглед  

ликовима у 

књижевноуметничком тексту   

-Има знање о језику и 

Правопису које примењује на 

једноставнијим примерима 

- зна да издвоји делове задатка 

и саставља краће реченице  

 - Влада основном техником 

читања и писања латиничног 

текста уз помоћ наставника                                                                                                                                                                                                                                            

- При анализи текста одговара 

на конкретна питања 

-Одговара усмено и писмено на 

задати захтев 

- Уз асистенцију  користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-Познаје правила лепог 

говорења и писања 

-Углавном уредно води запис 
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реченица, 

проширивање 

задатих реченица. 

➢ Лексичко-

семантичке 

вежбе: 

допуњавање 

реченица, опис 

бића и предмета. 

➢ Сценско 

приказивање 

драмског/драматиз

ованог текста. 

на часу 

- Углавном ради домаће задатке 

- Уз помоћ наставника 

остварује предвиђене исходе 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                     

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања. 

-Отежано чита ћирилично 

писмо и уз помоћ наставника  

разуме прочитано                                                                                                                               

-Препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, 

узвичне,заповедне) и по облику 

(потврдне и одричне)  

– Тешко влада основном 

техником читања и писања 

латиничког текста 

-Препознаје научене садржаје 

из Правописа и граматике.  

-При анализи текста одговара уз 

подстицај наставника на 

постављена питања 

-Препознаје правила лепог 

говорења и писања 

-Труди се да редовно води 

запис на часу 

- Повремено ради домаће 

задатке уз већу асистенцију 

-Уз већу помоћ наставника 

делимично остварује  исходе 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                 

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- критички не 

расуђује                    

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

- Тешко и без разумевања чита 

оба  писма 

- Не препознаје врсте реченица 

ни уз помоћ наставника 

- Не успева да пише по диктату 

- Не показује жељу за 

напредовањем 
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М А Т Е М А Т И К А  -  2. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Наставник 

током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода и стандарда предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( 

Дневник васпитно образовног рада за други  разред) у формативном приступу имамо  стално 

праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и 

самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

други разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 16/2018,3/2019 

и 5/2021) 

 

БРОЈЕВИ 

➢ Сабирање и 

одузимање са 

прелазом до 100 

➢ Замена места и 

здруживање 

сабирака 

➢ Веза сабирања и 

одузимања 

➢ Једначине са 

једном операцијом 

➢ Римске цифре 

➢ Множење и 

дељење до 100 

➢ Нула и јединица 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                     

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

- Самостално примењује  

својства природних бројева у 

решавању проблемских 

задатака 

- Разуме, анализира  и 

самостално примењује својства 

операција сабирања и 

одузимања, множења и дељења 

- С лакоћом  израчунава  

бројевну вредност израза са 

више операција,  поштујући 

приоритет рачунских операција 

-Решава самостално сложеније 

проблемске задатке дате у 

текстуалној форми 

- Примењује стечена знања у 

решавању  једначине са једном 

операцијом 
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као чиниоци, нула 

као дељеник 

➢ Замена места и 

здруживање 

чинилаца 

➢ Редослед 

рачунских 

операција 

➢ Множење и 

дељење збира и 

разлике бројем 

➢ Веза множења и 

дељења, бројевни 

изрази 

➢ Разломци, 

визуелно и 

симболичко 

представљање 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

➢ Дуж, права, 

полуправа. Тачка, 

отворена и 

затворена 

изломљена линија 

➢ Графичко 

надовезивање 

дужи, дужина 

изломљене линије 

➢ Обим 

геометријских 

фигура без 

употребе формула 

➢ Цртање 

правоугаоника, 

квадрата и троугла 

на тачкастој и 

квадратној мрежи 

➢ Симетричне 

фигуре 

➢ Подударност 

фигура 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

критички расуђује                          

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања  

- Прецизно и тачно претвара 

јединице мере 

-Самостално рачуна  обим 

геометријске фигуре 

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за други разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                  

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- Углавном самостално рачуна 

вредност израза поштујући 

предност рачунских операција 

-Примењује таблицу множења  

и дељења у  једноставнијим 

текстуалним задацима 

- Рачуна вредност израза са две 

операције 

-Претвара тачно јединице мере 

за време и дужину 

-Рачуна обим геометријских 

фигура 

-Правилно црта  квадрат, 

правоугаоник и троугао на 

квадратној мрежи 

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                         

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

- Уз помоћ наставника ученик  

уме да примени својства 

природних бројева (паран,  

непаран,  највећи, најмањи, 

претходни, следећи број)   

- Сабира и одузима, рачуна 

вредност израза са једном 

операцијом уз                                                       

- Упоређује бројеве по 

величини и  приказује  број на 

датој бројевној полуправoj                               

-Зна таблицу множења на нивоу 

репродукције 

-Решава једначине са једном 

рачунском операцијом 
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➢ Мерење дужине 

стандардним 

мерним јединицама 

(m, dm, cm) 

➢ Мерење времена 

(дан, месец, 

година, час, минут) 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања  

-Познаје јединице мере за време 

и уз асистенцију  их претвара  

из једне у другу  

- Уз  асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-Уз помоћ наставника остварује 

већину  предвиђених  исхода 

 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                       

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима               

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

- Зна да прочита и запише дати 

број 

- Уме да упореди бројеве по 

величини и да прикаже број на 

датој бројевној полуправoj уз  

асистенцију наставника 

-Рачуна вредност бројевног 

израза са једном операцијом 

сабирања или  одузимања у 

оквиру прве стотине без 

прелаза и уз велику помоћ 

наставника 

- Делимично зна таблицу 

множења и дељења на нивоу 

репродукције 

- Препознаје јединице мере за 

време 

-Уз већу помоћ наставника 

остварује већину исхода 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- Не сабира и не одузима 

усмено ни уз помоћ наставника                                                                               

- Не множи и не дели усмено ни 

уз помоћ наставника                                                                                   

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 

 

 



1052 

 

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

 

С В Е Т   О К О   Н А С  -  2. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Наставник 

током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода и стандарда предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( 

Дневник васпитно образовног рада за трећи  разред) у формативном приступу имамо  стално 

праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и 

самосталност у раду. Приликом оцењивања у овом наставном предмету морамо се 

руководити :  

- индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине 

напредовања; 

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност 

унутар истог предмета и различитих наставних предмета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу;  

– превасходно активним и искуственим методама наставе и учења;  

– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и  

подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и 

континуирано сазнавање; редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о 

напредовању ученика, остваривању предметних исхода и  постигнутом степену развоја 

компетенција ученика 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА- Правилник о 

програму наставе и учења за 

други разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 
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34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

гласник'', број 16/2018,3/2019 

и 5/2021) 

 

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ 

  

ДРУГИ И ЈА 

➢ Групе људи, 

породица, родбина, 

школска заједница, 

становници насеља 

➢ Права и обавезе 

чланова групе 

➢ Однос потреба и 

жеља 

➢ Правила понашања 

појединаца и група 

➢ Породични, 

школски и 

празници насеља 

 

КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

➢ Симболи 

Републике Србије 

– грб, застава и 

химна 

➢ Типови насеља – 

град и село 

➢ Здрав начин 

живота – хигијена, 

исхрана, оброци, 

боравак у природи, 

физичка активност 

➢ Врсте саобраћаја – 

копнени, водени, 

ваздушни и 

информациони и 

превозна средства 

➢ Безбедно 

понашање у 

саобраћају у 

насељу 

➢ Правила понашања 

у превозним 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                   

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                         

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање 

очигледним примерима                                                                                                                  

- Самостално увиђа  

функционалну повезаност 

различитих занимања људи                                                                                                                                          

- Проналази нову намену 

коришћеним предметима - 

познаје материјале и њихову 

примену                                                                                                                                                                    

- Логички  анализира и повезује  

узрочно-последичне везе у 

друштву и природи                                                                                                                                     

- Бележи и чита личне  податке 

помоћу ленте времена                                                                                                                                                        

- Самостално се сналази у 

насељу помоћу адресе и на 

часовнику одређује време                                                                                                                                                               

- Самостално повезује промене 

у природи и активности људи 

са годишљим добима  

  - Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                    

- Изводи једноставне огледе 

пратећи упутства                                                                                                                                                            

-У потпуности показује 

способност примене стечених 

знања у животним ситуацијама 

-Изводи закључке на основу 

података, огледа... 

- Бави се додатним 

истраживачким  радом 

- Тумачи графичке  приказе  и 

има способност да резултате 

рада прикаже истим 

- Остварује изузетно успешну 

сардњу у оквиру различитих 

група на заједничким 

активностима 

- Решава проблеме на нивоу 

стваралачког и критичког 

мишљења 

- Креативним идејама 
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средствима 

➢ Временске 

непогоде – олуја, 

град, мећава, 

поплаве... и 

безбедно 

понашање у 

отвореном и 

затвореном 

простору 

 

ЧОВЕК СТВАРА 

➢ Материјали и 

производи људског 

рада 

➢ Еластичност 

материјала 

➢ Својства 

материјала 

одређују њихову 

употребу 

➢ Нова намена 

предмета 

направљених од 

различитих 

материјала 

➢ Занимања људи у 

граду и селу 

 

КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

➢ Различити облици 

кретања тела – 

ходање, скакање, 

трчање, падање, 

пузање, пливање, 

котрљање, ... 

➢ Утицај облика 

тела, подлоге и 

средине на кретање 

тела 

➢ Сналажење у 

насељу помоћу 

адресе и 

доприноси успешној 

реализацији пројекта и 

различитим облицима рада 

- Води редовно запис са часа и 

допуњује га илустрацијама, 

графичким приказима, 

фотографијама... 

--У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за други разред 

  

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                  

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе   

- Повезује узрочно-последичне 

везе у свим темама                                                                                                                                              

- Сналази се у насељу помоћу 

адресе и на часовнику одређује 

време 

-  Разуме заједничке 

карактеристике друштвених 

група   

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Остварује  успешну сарадњу у 

оквиру групе  на заједничким 

активностима                                                                                                

- У великој мери логички 

повезује чињенице у друштву и 

природи 

- У великој мери показује 

способност примене стечених 

знања у животним ситуацијама 

- Чита графичке приказе и 

тумачи их 

- Решава поједине захтеве и у 

знатној мери критички расуђује 

- Припрема се за учешће у 

пројектима и различитим 

облицима рада                                           

- Води редовно запис са часа и 

допуњује га илустрацијама, 

графичким приказима... 

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

– Уважава различитости људи и 

прихвата последице када 
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карактеристичних 

објеката 

➢ Средства за 

мерење времена – 

часовник, 

календар, лента 

времена 

 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

➢ Рељеф и облици 

рељефа 

➢ Рељеф у насељу и 

околини 

➢ Облици 

појављивања воде 

– текуће и стајаће 

воде, извор, ток, 

корито, обала 

➢ Површинске воде у 

насељу и околини 

➢ Заједничке особине 

живих бића 

➢ Улога делова тела 

живих бића 

➢ Разноврсност 

биљака у 

окружењу 

➢ Разноврсност 

животиња у 

околини 

➢ Значај биљака и 

животиња за 

човека 

➢ Улога човека у 

очувању природе – 

штедња, 

разврставање 

отпада, брига о 

биљкама и 

животињама 

➢ Неопходни услови 

за живот – Сунчева  

светлост и топлота, 

вода, ваздух и 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                      

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                        

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                               

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

прекрши понашања у оквиру 

групе                                                                                         

- Зна основне разлике између 

биљака, животиња и људи                                                                                                                                                     

-  Разликује повратне и 

неповратне промене материјала                                                                                                                                                             

- Зна основне типове насеља и 

основне облике рељефа       

 - Уз асистенцију  користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                                                                                      

- Уз помоћ наставника може да 

се снађе на часовнику   

- Делимично  логички повезује 

чињенице у друштву и природи 

- У довољној мери показује 

способност примене стечених 

знања у животним ситуацијама 

- Чита графичке приказе  

- У већој мери решава поједине 

захтеве 

- Узима учешће у пројектима  и 

различитим облицима рада 

- Води редовно  запис у свесци 

-Уз помоћ наставника остварује 

предвиђене исходе 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима               

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

- Зна заједничке карактеристике 

живих бића                                                                                                                                                                            

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним 

примерима уз већу помоћ и 

ангажовање наставника                                                        

- Зна основна својства воде, 

ваздуха и земљишта                                                                                                                                                                   

- Уме да препозна кретање тела                                                                                                                                                                                            

- Познаје основна правила 

понашања у породици и  школи 

- У мањој мери логички 

повезује чињенице у друштву и 

природи 

- Знања која је остварио су на 

репродуктивном нивоу уз 

минималну примену 

- Именује и препознаје 

друштвене и природне појаве 

- Углавном води запис у свесци, 

илуструје (представља 



1056 

 

земљиште 

➢ Промене у природи 

и активности људи 

у зависности од 

годишњих доба 

критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

цртежом) 

- Показује мањи степен 

активности и ангажовања 

-Уз већу помоћ и ангажовање 

наставника остварује већину 

исхода 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима               

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

– Уз веће ангажовање и помоћ 

наставника, тешко остварује 

сарадњу у групи                                                                                                                   

- Не разуме узрочно – 

последичне везе у природи и 

окружењу                                                                                                                                                

- Тешко се сналази у насељу                                       

- Не препознаје основна 

својства живе и неживе 

природе, као и кретања тела у 

простору и времену                                     

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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Л И К О В Н А   К У Л Т У Р А  -  2. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе 

и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 

постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и 

информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  

предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно 

образовног рада за други  разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, 

напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

Елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

– Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, прибор и 

алатке, одржава прибор и радни простор...); 

– Однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, самосталан је у 

индивидуалном раду, истрајан је...); 

– Однос према другима (поштује договорена правила понашања, спреман је да помогне 

и да сарађује, уважава туђе радове, начин размишљања, доживљавања, опажања...); 

– Разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне 

информације...); 

– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, 

идеје, дела...); 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на своје 

претходне радове...); 

– Вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже свој рад, 

замисао, утисак, опажање, емоције...); 

– Употреба техника (примењује одговарајући процес, контролише однос воде и боје, 

бира подлогу у односу на технику)... 

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу 

на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање 

ученика у наставном процесу. Оцењује се само рад који је рађен на часу и који се преда на 

крају часа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

други разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 16/2018,3/2019 

и 5/2021) 
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ОБЛИЦИ 

➢ Светлост 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 

 

СПОРАЗУМЕВА

ЊЕ 

➢ Тумачење – 

вербално и 

визуелно 

изражавање, 

садржај визуелних 

информација 

➢ Слика и реч – 

редослед радње у 

стрипу, знаци, лепо 

писање, честитке 

 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

➢ Боја – светле и 

тамне боје, боја и 

облик, боја и звук 

➢ Замишљања – 

стварност и машта 

 

ПРОСТОР 

➢ Обликовање 

простора – школа, 

учионица, соба, 

музеј 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове;                      

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                         

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

- Ученик самостално  користи 

различите материјале и технике 

ликовног изражавања – бира 

подлогу у односу на технику                                                                                                                        

- Креативан је и маштовит                                                                                                                                                                                                      

- Активан константно                                                                                                                                                                                                                                    

- Самостално бира адекватна 

средства и медије за ликовно 

изажавање                                                                                                                                                 

- Разуме и логички  повезује 

нове визуелне информације , 

људе, места, догађаје...                                                                                                                                    

- Оригиналан је у односу на 

своје претходне радове                                                                                                                                                              

- У потпуности одговара на 

задату тему  користећи задате 

ликовне елементе                                                                                                                                                                               

- Учтиво комуницира, кратко и 

јасно образлаже свој и туђи  

рад, замисао, утисак, опажање, 

емоције                                                                            

- Увек је спреман за час                                                                                                                                                                                                                  

- Води рачуна о свом радном 

окружењу                                                                                                                                                                                           

- Изворе за свој стваралачки 

ликовни израз проналази у свом 

окружењу, литератури , 

информацијама и одабраним 

ликовним делима                                                                                        

- Учествује у обликовању и 

уређењу простора у школи, код 

куће и окружењу                                      

-Своје ликовне задатке увек 

завршава одговорно  на време                                                                           

-Учествује у процесу сценског 

стваралаштва           - 

Самостално користи  дигиталне 

и електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                       

-У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за други разред  

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

- Ученик користи различите 

технике, материјале, средства и  

медије за ликовно изражавање                                                                                                          

- Редовно доноси прибор  

потребан за рад                                                                                                                                                                                          
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➢ Кретање једног 

облика у простору, 

кретање више 

облика у простору 

➢ Сцена – маске, 

реквизити, костими 

 

 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                         

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                  

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- На задату тему одговара уз 

мању помоћ и асистенцију 

наставника                                                                                                                                      

- Уме да образложи свој рад, и 

естетски да га процени                                                                                                                                                             

- Изворе за свој стваралачки 

израз проналази у свом 

окружењу 

- Учествује у обликовању и 

уређењу простора у школи, код 

куће и окружењу     

- Учествује у процесу сценског 

стваралаштва   

  - Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                          

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама;                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                         

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује;                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања  

-Ученик углавном користи 

различите материјале и технике 

ликовног изражавања                                                                                                                        

- Понекад се догоди да нема 

прибор и материјал потребан за 

рад, јер га је заборавио                                                                                                       

- На тему одговара уз веће 

ангажовање и помоћ наставника                                                                                                                                               

- Црта и прави оно што га 

окружује и што може визуелно 

да прими као информацију     

-Труди се да води рачуна о свом 

радном окружењу                                                                                                 

- Свој рад образлаже уз 

ангажовање наставника 

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

 -Уз помоћ наставника 

остварује предвиђене исходе 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

- Показује оскудан  ликовни 

израз                                                                                                                                                                                   

- Радови су једнолични и 

монотони                                                                                                                                                                                           
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минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима               

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                 

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања  

- На тему одговара уз велику 

помоћ наставника                                                                                                                                                                     

- Може да настави започети рад 

( доврши слику)                                                                                                                                                                  

- Често је неспреман за час- 

неодговорно се односи према 

својим радним обавезама- не 

доноси прибор                                                                 

- Не води рачуна о свом радном 

месту                                                                                                                                                                                            

- Неуредан је 

-Уз велику асистенцију и 

ангажовање наставника 

остварује већину исхода 

 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима;                 

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање  

- Ликовни израз је веома 

оскудан                                                                                                                                                                                              

- Углавном нема потребан 

прибор за рад  и не брине о 

свом радном окружењу                                                                                                                

- Незаинтересован да учествује 

у  образлагању свог рада                                                                                                                                                                 

- Уз велико ангажовање 

наставника , не успева да 

представи визуелне 

информације из свог 

непосредног окружења 

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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М У З И Ч К А   К У Л Т У Р А  -  2. Р А З Р Е Д  

     На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и 

изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. 

Оцењивање из обавезног предмета Музичка култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

музичке способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у 

односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир 

ангажовање ученика у наставном процесу.  

   Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за други  разред) у 

формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у 

остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

други разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 16/2018,3/2019 

и 5/2021) 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

➢ Уметничка 

музика у 

цртаним и 

анимираним 

филмовима. 

Однос звук-

лик, музика-

радња. 

➢ Композ

иције 

које 

илустру

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                    

- решава проблеме 

на нивоу 

- Ученик пева песме  

различитог садржаја и 

расположења, традиционалне и 

уметничке музике које су 

примерене гласовним 

могућностима                                                                                                                                                                                                     

- Пева и изводи музичке игре и 

песме по моделу                                                                                                                                                                        

- Самостално прави музичке 

инсрументе                                                                                                                                                                             

- Свира једноставније песме на 

мелодијским интрументима                                                                                                                                                

- Самостално смишља и креира 

покрете уз музику                                                                                                                                                          

- Ритмичким и звучним 



1062 

 

ју 

различи

та 

осећања

.  

➢ Звук и 

тон 

(извори

) – 

звуци 

из 

природе 

и 

окруже

ња. 

➢ 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 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                          

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

ефектима креира једноставне 

пратње за бројалице, песме, 

приче, стихове, музичке игре, 

користећи притом различите 

изворе звука                                                                                                                                                                                                                       

- Повезује ритам са графичким 

приказом                                                                                                                                                                                                             

- Смишља музичка питања и 

одговоре,                       - Решава 

ритмичке допуњаљке, 

мелодијске  допуњаљке са 

потписаним текстом                                                                 

-  Познаје инструменте у 

композицијама и самостално их 

именује                                                                                                                                     

- Придржава се договорених 

правила при слушању и 

извођењу музике  без изузетка                                                                                                                                       

- У потпуности је  усвојио 

музичи речник и бонтон                                                                                                                                                                    

- Повезује карактер дела са 

израженим музичким 

елементима и инструментима                                                                                                                                                          

- Самостално користи доступне 

носиоце звука                                                                                                                                                                         

- Учествује у школским 

приредбама              

-Пева самостално,  у пару  или 

групи тражене песме поштујући 

елементе музике 

-Самостално, у пару или у 

групи свира на одређеним 

Орфовим ритмичким и 

мелодијским инструментима  

-Тачно примењује основе 

музичке писмености 

-Самостално износи своје 

мишљење о слушаном делу  

-Уочава и препознаје 

динамичке разлике о слушаним 

композицијама 

-Осмишљава пратњу /мелодију 

на задати текст 

-Самостално креира 

кореографију 

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  
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линија, темпо, 

ритам, динамика). 

➢ Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

➢ Носиоци звука 

(цеде плејер, 

рачунар...). 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

➢ 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 

-Стално је активан на часу, 

самосталан у раду и има жељу 

да напредује 

- У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за други разред  

 

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима;                                 

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

-Зна текстове тражених песама 

и самостално пева песме по 

слуху  

-Уме да свира на одређеним 

Орфовим ритмичким 

инструментима 

-Зна основе музичке 

писмености 

-Препознаје композицију коју је 

раније слушао  

-Самостално креира покрет 

-Активан је на часу и има жељу 

да напредује 

-Самостално ликовно изражава 

музички доживљај уз помоћ 

наставника 

-- Ученик самостално изводи 

песме по слуху                                                                                                                                                                                  

- Ствара једноставнију музичку 

пратњу за једноставније песме                                                                                                                                           

- Изводи бројалице и песме по 

моделу                                                                                                                                                                                          

- На часовима је активан, 

редовно доноси књиге и прибор 

за рад                                                                                                                                                                                         

- Смишља ритмички покрет уз 

музику уз мању помоћ 

наставника                                                                                                                                                       

- Познаје музичке инструменте 

и именује их уз мању помоћ                                                                                                                                                         

- Уз помоћ користи доступне 

носиоце звука                                                                                                                                                                                                           

- Својим речима објашњава 

утиске о слушаном делу 

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

-У великој мери показује 

оствареност исхода 
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извођење 
музичких игара уз 

свирање на дечјим 
инструментима  

➢ Ппесме уз игру, 
дидактичке игре, 

музичке 

драматизације. 

➢ Свирање 

инструменталних 

аранжмана на 

дечјим ритмичким 

инструментима и 

на алтернативним 

изворима звука. 

➢ Музички бонтон. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

➢ 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 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                        

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                            

- у довољној мери 

критички расуђује                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

-Пева песме по слуху и 

сопственом избору, уз  помоћ 

наставника 

-Препознаје музичке 

инструменте у одређеним 

компоуицијама  и разликује 

народну и уметничку музику 

-Препознаје различит темпо, 

динамику и понавља већ 

осмишљен покрет 

- Ученик показује интересовање 

за музику                                                                                                                                                                           

-  Углавном је спреман за час                                                                                                                                                                                                      

-  На часовима слушања музике 

је пажљив, али музичке 

инструменте може да именије 

само уз  помоћ настваника                                                           

- Своје утиске о слушаном делу 

износи уз ангажовање и помоћ 

наставника                                                                                                                        

-  Уз асистенцију изводи 

покрете уз музику 

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

- Уз помоћ наставника 

остварује предвиђене исходе 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима;                

- понекад је 

самосталан у 

- Пева песме  искључиво уз 

помоћ текста и уз асистенцију                                                                                                                                                                   

-Препознаје музичке 

инструменте и разликује 

народну и уметничку музику                                      

-Ликовно изражава музички  

доживљај уз помоћ наставника                                                                   

-Повремено ангажовање у раду                               

-  Потребан прибор за час не 

доноси редовно, тј, често је 

неспреман за час музичке 

културе                                                                                                  

-  На часовима слушања музике 

је често непажљив                                                                                                                                                                            

-  Може да именује пет 

музичких инструмената ( јасно 

различитих: нпр.хармоника, 

бубњеви, чинеле, виолина, 
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решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

клавир) уз велику помоћ и 

ангажовање наставника                                                                               

- Уз већу помоћ наставника 

остварује већину исхода 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                 

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

-  Не показује никакво 

интересовање за музичке 

активности                                                                                                                                                  

- Не реагује на музику ни 

покретом нити  изражава своје 

утиске о слушаном делу 

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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Ф И З И Ч К О    И    З  Д Р А В С Т В Е Н О    В А С П И Т А Њ Е  -  2. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за други  разред) у 

формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у 

остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања, 

препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

• Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у физичком и 

здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 

– активно учествује на часовима физичког и здравственог васпитања; 

– вежбање и играње у слободно време. 

• Приказ једног комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без 

реквизита. 

• Постигнућа у моторичким вештинама. 

• Индивидуални напредак ученика 

Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено 

стање. Приликом оцењивања неопходно  је узети у обзир способности ученика, степен 

спретности   и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом 

оцењивања узима се у обзир његов индивидуални напредак у односу на претходна 

достигнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених практичног дела наставе прати се  и вреднује: 

– познавање основних правила елементарних игара, основних здравствено-хигијенских 

правила вежбања и здраве  исхране; 

– учешће у ваннаставним активностима. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, 

врши се на основу посебног ангажовања у настави. 

Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог 

индивидуалног напретка. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

други разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 
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гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

гласник'', број 16/2018,3/2019 и 

5/2021) 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 
➢ Вежбе за развој 

снаге. 
➢ Вежбе за развој 

покретљивости.  

➢ Вежбе за развој 

издржљивости.  

➢ Вежбе за развој 

брзине. 

➢ Вежбе за развој 

координације. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 

➢ Ходање и трчање 

➢ Скакање и 

прескакање 

➢ Бацање и хватање 

➢ Пузања, вишења, 

упори и пењања 

➢ Вежбе на тлу 

➢ Вежбе равнотеже 

➢ Вежбе са 

реквизитима 

➢ Плес и ритмика 

➢ Полигон 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

➢ Култура вежбања 

и играња (основни 

термини у 

вежбању, вежбам 

безбедно, чувам 

своје и туђе ствари, 

правила 

елементарних 

игара, некад 

изгубим, а некад 

победим, навијам 

пристојно) 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове;                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                          

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

- Самостално и сигурно изводи 

све моторичке вештине и облике 

кретних активности                                                                                              

-  Спретан је у извођењу свих 

облика природног кретања                                                                                                                                                                    

-  Примењује правила у 

елементарним играма                                                                                                                                                                          

-  Изузетно активан и мотивисан 

за рад на часовима                                                                                                                                                              

-  Поштује правила понашања у 

сали и на терену и утиче на 

друге да их поштују                                                                                                                                

-  Показује висок ниво тимског 

духа                                                                                                                                                                                                  

- Не показује негодавање и 

ниподаштавање мање успешних 

ученика                                                                                                                                                         

-  Има висок степен 

развијености физичких 

способности  и координирани 

покрет                                                                                                  

-  Вежбе обликовања,  изводи 

лако и може да их понови у 

једном ритму више од већине                                                                                                                           

- Примењује здравствено – 

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања    

-  Вешто, сигурно и самостално 

користи справе и реквизите                                                                                                                                

-  Уредан је и редовно доноси 

опрему за час                                                                                                                                                                            

- Повезује ходање и трчање са 

позитивним утицајем за здравље                                                                                                                                                                           

- Правилно дише и правилно 

држи тело током вежбања                                                                                                                                                         

- Прихвата и пораз и победу, 

бодри своје другове у игри 

-Учествује у ваннаставним 

спортским активностима 

-У потпуности је свестан значаја 

културе вежбања и здравственог 

васпитања које примењује у 

свом  животу и раду 

 -У потпуности и самостално 

остварује све исходе предвиђене 
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➢ Здравствено 

васпитање (моје 

здравље и вежбање, 

мишићи, зглобови 

и кости мога тела, 

телесни развој, 

лична хигијена, 

хигијена простора 

за вежбање, 

правилна исхрана, 

значај воде за 

организам и 

вежбање 

 

 

за други разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                  

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- Изводи све облике кретања, уз 

мању асистенцију наставника                                                                                                                                                

-Учествује у свим  активностима                                                                                                                                                                                               

- Поштује правила 

елементарних игара                                                                                                                                                                                          

- У спортско техничким 

достигнућима превазилази 

постављене захтеве по обиму и 

квалитету                                                                                                                             

-Има активан однос према 

физичкој култури                                                                                                                                                                                

-Има добро развијене физичке 

способности,али неке вежбе 

изводи уз мање потешкоће - у 

гипкости, експлозивности, 

координацији и у равнотежи.                                                                                                                                                                                                                       

– Вежбе обликовања углавном 

изводи самостално     

- Користи справе уз мању 

несигурност                                                                                                                                                         

- Има основне здравствено-

хигијенске навике, уредног је 

општег изгледа,                                                                                                                          

- Правилно дише и правилно 

држи тело                                                                                                                                                                                             

-Редовно доноси опрему за час и 

активан је на часовима физичког 

васпитања.                                         

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                      

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                         

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

-  Радом побољшава  физичке 

способности у току школске 

године у границама стандарда                                                                                                    

-  Има просечно развијене 

физичке способности, , са  

потешкоћама у координацији 

покрета, експлозивности и 

гибљивости                                                                         

-Вежбе обликовања изводи уз 

потешкоће у ритму и обиму 

вежбања и не показује довољно 

интересовања да то превазиђе                                                                                                                                                                                                    

- Редовно присуствује часовима 

физичког васпитања, али се не 
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подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                               

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања  

укључује  у ваннаставне  и 

ваншколске активности                                                                

- Има основне хигијенске 

навике, али понекад не донесе 

опрему за вежбање                                                                                                                        

– Труди се да правилно држи 

тело и да правилно дише у току 

вежбања 

- Ради уз помоћ наставника и 

труди се да правилно користи 

реквизите, изводи вежбе, 

користи справе                                                                    

-Уз помоћ наставника остварује 

предвиђене исходе 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

-  У току године није побољшао 

своје физичке способности                                                                                                                                                  

- Спортско технички резултати 

су му испод утврђених 

стандарда и исхода                                                                                                                         

-  Показује минимум 

интересовања за активности на 

часовима                                                                                                                                            

- Показује мали напредак у 

развоју физичких способности, 

посебно оних који се редовним 

и активним вежбањем могу 

усавршити - снагу, леђне и 

трбушне мускулатуре и раменог 

појаса                                                                                                                                                               

-већину  вежби  није савладао, 

или их изводи са већим 

грешкама                                                                                                                                        

-  Стекао је  основне хигијенске 

навике, али их се не придржава 

редовно                                                                                                                                                    

- на часовима је углавном 

редован, али не показује увек 

интересовање за вежбање.  

--Препознаје справе                                                             

- Уз већу помоћ и ангажовање 

наставника показује мањи 

степен остварености  исхода 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

- Не придржава се здравствено- 

хигијенских навика, опрему за 

час не доноси скоро никада                                                                                                                                                                                                                   

- Уз велико ангажовање и помоћ 

наставника  тешко се понекад 
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способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                 

- критички не 

расуђује                    

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање  

укључи у вежбање 

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 

 

 

 

Д И Г И Т А Л Н И   С В Е Т  -  2. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 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.Наставник током процеса наставе и учења континуирано 

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

информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, као и напредак 

других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за други  

разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања 

ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

други разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 16/2018,3/2019 

и 5/2021) 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

➢ Учење путем 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

–  Самостално користи 

школску платформу за онлајн 

учење  
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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.  

 

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, 

злонамерним 

особама или 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                      

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                                             

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

– Брзо, спретно и с' лакоћом  

користи дигиталне уџбенике 

за учење 

–Самостално или у пару 

креира, чува и поново уређује 

дигиталну слику (самостално 

и/или уз помоћ наставника) 

користећи одговарајућу 

апликацију 

– Самостално успешно  креира 

елементе покретне слике у 

програму „Бојанка“ 

– Безбедно  примењује начине 

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 безбедност, као и 

сигурност дигиталног уређаја 

- Својим речима објашњава 

појам алгоритам 

- Самостално креира 

одговарајући рачунарски 

програм у визуелном 

програмском језику 

- Константно је ангажован на 

часу 

-Показује иницијативу и 

креативност у решавању 

захтева 

- Остварује  успешну сарадњу  

у различитим групама и 

врстама задатака 

-Активно учествује у раду 

давањем конструктивних идеја 

-Показује велико интересовање 

за напредак у стицању 

дигиталних компетенција 

 -Редовно, прецизно и тачно 

извршава своје обавезе око 

домаћих задатака 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

- Углавном самостално користи 

дигиталне уџбенике за учење 

- У великој мери показује 

способност креирања 

дигиталне слике 
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особама које 

комуницирају на 

неприхватљив 

начин.  

➢ Организација 

времена и услова 

за рад при онлајн 

учењу.  

➢ Коришћење 

дигиталних уређаја 

и заштита животне 

средине 

 

АЛГОРИТАМСК

И 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 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                  

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

-Показује иницијативу и 

креативност у решавању 

захтева 

-Учтиво учествује у слободном 

и вођеном разговору 

– Успешно примењује начине 

на које корисници дигиталних 

уређаја остављају личне 

податке у дигиталном 

окружењу 

-Уме уз мању асистенцију да 

креира одговарајући 

рачунарски програм у 

визуелном програмском језику 

-Показује иницијативу и 

креативност у решавању 

захтева 

- Успешно  ради у различитим 

групама и врстама задатака                                                                   

-Радо  учествује у раду  

- Показује интересовање за 

стицање дигиталних 

компетенција 

-Редовно ради домаће задатке 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                            

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                               

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања  

- Користи дигиталне уџбенике 

за учење уз  помоћ наставника 

- Уз асистенцију наставника 

или других ученика креира 

дигиталне слике  

- Узима учешће у пројектима  и 

различитим облицима рада 

-Води редовно запис у свесци 

- Углавном ради домаће 

задатке 

 

Довољан                                           - знања која је - Повремено ангажовање у 
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дигиталног уређаја 

креирањем 

програма у 

визуелном 

програмском 

језику. 

➢  Уочавање и 

исправљање 

грешака у 

програму 

(2) остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                       

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                                                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                 

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања  

раду 

- Препознаје дигиталне уређаје 

- Дигиталне уџбенике користи 

искључиво уз помоћ 

наставника или других ученика 

- Исцртава дигиталне 

геометријске облике уз  већу 

помоћ наставника 

- Повремено ради домаће 

задатке уз већу асистенцију 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                                           

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

-Ни уз већу помоћ не успева да 

се креће кроз дигитални 

уџбеник 

- Не користи ниједан 

дигитални уређај 

- Не успева да учи путем 

наставе на даљину 

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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Г Р А Ђ А Н С К О    В А С П И Т А Њ Е  -  2. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика  у Грађанском васпитању се реализује  

у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система образовања и 

васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању..Оно је описно и подразумева да ученици имају увид у 

своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог програма, већ и у развоју 

неколико међупредметних компетенција, посебно компетенције за одговорно учешће у 

демократском друштву. Оцене су  на три нивоа: истиче се, добар, задовољава Прати се : 

начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како аргументује, 

евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, 

способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликују чињенице од интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије 

мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Наставник, такође, 

прати и вреднује како ученици међусобно  сарађују  , како решавају сукобе мишљења, како једни 

другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују 

критичко мишљење или критицизам, колико су креативни.  Из неуспелих акција може се пуно 

тога такође научити. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других ученика 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Правилник о програму 

наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања(,,Службени гласник РС 

– Просветни гласник'', број 16/2018,3/2019 и 

5/2021) 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други у 

различитим 

групама 

➢ Групни идентитет 

➢ Осећања 

➢ Потребе и права 

➢ Права детета 

➢ Кршење и заштита 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као 

заједница 

 

➢ Школа као 

заједница 

Истиче се - Ученик сарађује са свим члановима групе 

- Уважава њихове потребе                                                                                                    

- Пажљиво слуша друге 

- Поштује договоре групе, не касни                                                                                    

- Своје обавезе извршава на време и тачно 

- Ученик поседује знања, показује спремност да 

прикупља нове информације                                                                                                                                   

- Активно подстиче размену идеја и знања са 

члановима групе и уважава њихове идеје                                                                                                                                           

- Разуме припадност одређеној групи                                                                                                                                    

-Често поставља питања која се односе на тему                                                              

-  Ученик је у потпуности посвећен решавању 

задатка групе. Даје предлоге како решавати задатак                                                                                                                     

- Одговорно приступа изради задатака и 

задужењима                                                                  - 

Даје конструктивне предлоге за успешно решавање 

задатака                                                   - Својим 

активностима доприноси решавању задатака                                                

– Сукобе увек решава на миран начин                                                                             
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➢ Вредности школе 

➢ Правила у школи 

➢ Одговорности 

ученика и одраслих 

➢ Односи у заједници 

➢ Сукоби 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Школа као безбедно 

место 

 

➢ Безбедност ученика 

у школи 

➢ Безбедност ученика 

на интернету 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ           

Школа као безбедно 

место за све 

 

➢ Како учинити 

школу безбеднијим 

местом за све – 

планирање и 

извођење 

једноставне акције 

➢ Промоција акције 

на нивоу школе 

➢ Вредновањев 

акције 

- Преузима одговорност за своје поступке 

Добар 

 

- Ученик сарађује са члановима групе уз мање 

потешкоће                                           - Повремено 

има проблема у комуникацији али их самостално 

решава                  - Своје обавезе извршава уз 

подсећање и опомињање                                                  

- Ученик поседује извесна знања и повремено 

учествује у размени идеја                         - 

Повремено поставља питања која се односе на тему                                             

- Ученик уз помоћ наставника и/или осталих 

чланова групе учествује у решавању задатка                                                                                                                              

- Ретко има предлоге како решавати задатак али кад 

га добије ради по њему                                                                                                                                                    

- Повремено има активности које не доприносе 

решавању задатка                        

Задовоља

ва                                          

- Ученик повремено има сукобе у којима напада 

особе,  а не проблем, када му се на то укаже није 

склон да промени понашање                                                                    

- Своје обавезе извршава ретко и делимично                                                                      

- Ученик поседује мало знања и показује малу 

спремност да прикупља нове информације                                                                                                                    

- Ретко учествује у размени идеја                                                                                       

- Ретко поставља питања  која се односе на тему                                                                  

- Минимално доприноси решавању задатака.                                                             

- Нема предлоге како решавати задатке и када 

добије предлоге слабо их реализује 
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3. РАЗРЕД 

С Р П С К И    Ј ЕЗ И К  -  3. Р А З Р Е Д  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Акценат је  

на учениковим способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. Током 

процеса наставе и учења учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити довољно јасна и 

информативна, како би била подстицајна за даље напредовање ученика.. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и 

стандарда предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник 

васпитно образовног рада за трећи  разред) у формативном приступу имамо  стално праћење 

развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и 

самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

трећи  разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 
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гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

гласник'', број 5/2019, 1/2020 и 

6/2020) 

Књижевност 

➢ Анализа 

књижевног дела 

школске лектире 

➢ Анализа 

књижевног дела 

домаће лектире 

➢ Усвајање 

књижевних 

појмова –лирска 

песма, химна, 

епска песма, 

народна бајка, 

роман, поређење, 

персонификација 

(на нивоу 

препознавања), 

опис, дијалог, 

приповедање, 

епски јунак, 

драмска радња , 

популарни и 

информативни 

текстови 

 

Језик 

➢ Граматика –  

Врсте и подврсте 

речи – Именице ( 

градивне, збирне),  

придеви ( 

присвојни и 

градивни), род и 

број придева, 

заменице (личне), 

глаголи, лице и 

број глагола     

➢ Правопис – 

Подела речи на 

крају реда (граница 

на самогласник), 

употреба великог 

слова( писање 

имена народа,  

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                         

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања  

-Чита течно и са разумевањем 

различите врсте текстова 

- Рецитује  изражајно, веома 

успешно изводи драмске 

текстове                                                               

- Изузетрно  негује читалачке 

навике 

-Уочава узрочно-последичне 

везе међу догађајима у тексту 

- Самостално тумачи, 

објашњава и вреднује догађаје и 

поступке ликова у тексту,  

износи свој став о догађајима из 

текста                                              

-  Јасно разликује одлике  

књижевних врста: лирска и 

епска песма, прича, басна, 

бајка, роман за децу и драмски 

текст                                                                                        

- Пише читко, јасним, 

потпуним, добро обликованим 

реченицама поштујући  у 

потпуности Правопис                                                                  

-  Користи разноврсне 

синтаксичке конструкције                                                                                                                                                                                                                                 

- Самостално именује и 

одређује врсте и подврсте речи 

(властите и заједничке именице; 

описне, присвојне и градивне 

придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве; 

глаголе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Јасно структурира текст 

(уводни, средишњи и завршни 

део текста)                                                                                                                                                        

- Примењује различите форме 

усменог изражавања у 

свакодневној комуникацији                                                                                                                                                                

- Активно учествује на часу 

током часова анализе текста, 

самостално изводи закључке            

- Показује иницијативу и 

креативност у решавању 

задатака у различитим 

ситуацијама током наставе                                                                      
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вишечланих 

географских назива 

планина, река, 

језера, мора,  

држава, села, 

градова , празника, 

наслова књига и 

часописа); писање 

присвојних 

придева изведених 

од властитих имена  

(суфикси: -ов, -ев, -

ин, -ски, -чки, -

шки);             

спојено и одвојено 

писање речи (речца 

НЕ уз  именице и 

придеве); Управни 

(први и други 

модел) и 

неуправни говор; 

писање скраћеница 

(мерне јединице за 

масу, дужину, 

време и запремину 

течности),; 

Наводници у 

управном говору, 

насловима дела, 

називима школа; 

Сугласник Ј између 

гласова И-О и О-И; 

➢ Ортоепија 

 

 

Језичка култура 

➢ Слушање 

➢ Говорење 

➢ Писање 

➢ Читање 

➢ Линеарни и 

нелинеарни 

текстови, краћи – 

дужи, књижевни – 

некњижевни,                             

➢ Причање о 

догађајима и 

доживљајима 

-Може успешно и са лакоћом да 

ради у различитим групама и 

врстама задатака, понаша се 

другарски                                                                      

-Поштује и примењује правила 

лепог говорења и писања.                                                          

-Редовно и уредно води запис 

на часу.                               -

Учтиво учествује у слободном и 

вођеном разговору                                                                             

-Редовно, тачно и уредно  

израђује домаће задатке                                                                                   

-Истражује и користи различите 

изворе информација                                                                             

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                              

-Активно учествује у раду 

давањем конструктивних идеја                                                   

- У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за трећи разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                

-решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

 - Тумачи особине, понашање и 

поступке ликова позивајући се 

на текст уз мању помоћ 

наставника 

- Објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у 

тексту, износи свој став о 

догађајима из текста 

  - Углавном пише јасним и 

потпуним реченицама, 

поштујући Правопис 

-  Именује и одређује врсте и 

подврсте речи уз мању помоћ 

наставника 

- У усменом изражавању 

користи различите форме  

- Радо и успешно учествује у 

сценском извођењу и 

рецитовању 

-Савладао/ла  је садржаје из 

правописа и граматике и 

примењује их у раду 

-Учествује на часу током  

анализе текста и изводи 
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стварним и 

измишљеним – 

писмено и усмено 

➢ Описивање људи, 

животиња и 

природе плански 

приступ – усмено 

и писмено                  

➢  Различите 

комуникативне 

ситуације,  

комуникација са 

вршњацима, 

одраслима, у 

школи, у 

продавници, 

телефонски 

разговори, 

поздрављања, 

честитања... 

➢ Богаћење речника 

– речи истог или 

сличног значења, 

речи супротног 

значења,  речи које 

значе нешто 

умањено и увећано                                                                             

➢ Правописне 

вежбе: вежбе 

допуњавања,  

диктат и 

аутодиктат 

➢ Језичке вежбе: 

проширивање и 

допуњавање 

задатих реченица 

различитим 

врстама речи, 

промена реда речи 

у реченици, 

промена дужине 

реченице.... 

➢ Лексичко-

семантичке 

вежбе:  речи 

супротног значења, 

а исте врсте и 

истог рода, 

промена 

закључке 

-Поштује и примењује правила 

лепог говорења и писања 

-Често показује иницијативу и 

креативност у решавању 

захтева у различитим типовима 

језичких задатака 

-Учтиво учествује у слободном 

и вођеном разговору 

-Редовно и уредно води запис 

на часу 

-Редовно ради домаће задатке 

-Користи различите изворе 

информација                 - 

Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

--У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                              

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                               

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

-Чита и може да тумачи 

књижевно дело,  понашање и 

поступке ликова из текста уз 

помоћ наставника који му 

поставља додатна питања 

- Именује врсте и подврсте  

речи, а уз помоћ наставника  

-Има знање о језику и 

правопису које примењује на 

једноставнијим примерима 

- При анализи текста одговара 

на конкретна питања 

-Одговара усмено и писмено на 

задати захтев 

-Познаје правила лепог 

говорења и писања      – Уз 

асистенцију  користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-Углавном уредно води запис 

на часу 

- Углавном ради домаће задатке 

- Уз помоћ наставника 

остварује предвиђене исходе 

Довољан                                           - знања која је -Отежано чита уз помоћ 
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граматичког лица у 

тексту, основно и 

пренесено значење 

речи, речи које 

припадају 

различитим 

тематским 

скуповима 

➢ Сценско 

приказивање 

драмског/драматиз

ованог текста. 

➢  Стилске вежбе – 

састављање прича 

на основу задатих 

речи, сажимање 

или проширивање 

приче, мењања 

краја приче, 

настављање приче 

на основу датог 

почетка,  

➢ Говорне вежбе – 

рецитовање, 

изражајно читање 

  

(2) остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                       

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                    

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                 

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

наставника  разуме прочитано;       

- Понекад и уз помоћ 

наставника тумачи ликове и 

њихово понашање из текста 

- Тешко пише по Правопису 

- Именује врсте речи 

-Препознаје научене садржаје 

из Правописа и Граматике.  

-При анализи текста одговара уз 

подстицај наставника на 

постављена питања. 

-Препознаје правила лепог 

говорења и писања.                                                                                

– Уз велику помоћ  користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-Труди се да редовно води 

запис на часу 

- Повремено ради домаће 

задатке уз већу асистенцију 

-Уз већу помоћ наставника 

делимично показује мањи 

степен остварености исхода 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

- Тешко и без разумевања чита 

оба  писма 

- Не препознаје врсте речи  ни 

уз помоћ наставника                                                                            

- Не користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Не успева да пише по диктату 

- Не показује жељу за 

напредовањем 
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М А Т Е М А Т И К А  -  3. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Наставник 

током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода и стандарда предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( 

Дневник васпитно образовног рада за трећи  разред) у формативном приступу имамо  стално 

праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и 

самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

трећи  разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 5/2019, 1/2020 

и 6/2020) 

 

БРОЈЕВИ 

➢ Сабирање и 

одузимање усмено 

и писмено до 1000 

➢ Замена места и 

здруживање 

сабирака 

➢ Веза сабирања и 

одузимања 

➢ Множење и 

дељење 

једноцдифреним 

бројем и бројем 10 

усмено и писмено 

➢ Римске цифре D и 

M 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                    

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                          

-Самостално   примењује 

својства природних бројева  до 

1000 у решавању проблемских 

задатака                                                                                                               

- Самостално записује римске 

цифре и упоређује разломке 

истих именилаца 

- Примењује својства операција 

сабирања и одузимања, 

множења и дељења писмено и 

усмено                                                                                       

- С' лакоћом рачуна бројевну 

вредност израза са више 

операција,  поштујући 

приоритет рачунских операција 

- Успешно  решава сложеније 

проблемске задатке дате у 

текстуалној форми 

- Прецизно и тачно претвара 
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➢ Једначине (просте 

и сложене) и 

неједначине 

➢ Разломци облика 

n

m
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10) 

➢ Упоређивање 

разломака са 

једнаким 

имениоцима 

➢ Децимални запис 

броја са једном 

децималом 

➢ Редослед 

рачунских 

операција 

➢ Множење и 

дељење збира и 

разлике бројем 

➢ Веза множења и 

дељења, бројевни 

изрази 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

➢ Узајамни положај 

правих – паралелне 

праве и праве које 

се секу 

➢ Угао, врсте углова 

➢ Троугао, врсте 

троуглова 

➢ Круг и кружница 

➢ Правоугаоник и 

квадрат 

➢ Обим квадрата, 

правоугаоника и 

троугла 

➢ Цртање 

паралелних и 

нормалних прави 

помоћу лењира 

➢ Конструкције 

троугла и 

кружнице 

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

јединице мере за време, 

дужину, масу, површину и 

запремину течности из веће у 

мању и обрнуто 

- Самостално и правилно 

конструише геометријске 

фигуре  

- Самостално рачуна обим 

геометријских фигуре                                                                                       

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

- Примењује стечена знања у 

решавању  сложених једначина 

-  Редовно и тачно ради домаће 

задатке       

- На часовима је изузетно 

активан и конструктиван                                                                               

- У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за трећи разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

- Углавном успешно рачуна  

вредност израза са више 

операција поштујући предност 

рачунских операција 

-Примењује све четири 

рачунске операције у решавању  

текстуалних задатака 

- Усмено и писмено сабира и 

одузима, множи и дели без 

грешака 

-Претвара јединице мере  за 

време, масу, дужину 

- Правилно конструише 

геометријске фигуре  

-Рачуна обим геометријских 

фигура 

-Црта  квадрат, правоугаоник и 

троугао на квадратној мрежи                                                                    

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Редован у изради домаћих 

задатака 

-У великој мери показује 

оствареност исхода 
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➢ Пресликавање 

геометријских 

фигура на 

квадратној мрежи 

 

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. 

 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                         

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме;                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања  

- Уз помоћ наставника и 

ангажовања ученик  уме да 

примени својства природних 

бројева  

- Уз повремену асистенцију 

сабира и одузима, множи и 

дели,  рачуна вредност израза, 

са највише две операције  

-Углавном решава једначине са 

једном рачунском операцијом 

-Познаје јединице мере за 

време, дужину, масу                                                                                                               

- Уз помоћ наставника 

конструише геометријске 

фигуре                                                           

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

- Уз асистенцију писмено 

сабира и одузима, множи и 

дели 

-Делимично и уз асистенцију 

наставника  делимично 

остварује предвиђене исходе за 

трећи разред 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                       

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима               - 

понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

- Зна да прочита и запише дати 

број,до 1000 

- Уме да упореди бројеве по 

величини и да прикаже број на 

датој бројевној полуправoj уз 

помоћ наставника 

- Рачуна вредност бројевног 

израза са једном операцијом 

сабирања или  одузимања, 

множења или дељења,  у 

оквиру прве хиљаде уз помоћ 

наставника                                                                                 

- Препознаје јединице мере за 

време, дужину, масу                                                                                               

- Уз велику асистенцију 

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Уз већу помоћ наставника 

остварује  исходе 
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критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања  

 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                 - 

не изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима;                 

- критички не 

расуђује                    

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

- Не сабира и не одузима 

усмено ни уз помоћ наставника                                                                            

- Не множи и не дели усмено 

ни уз помоћ наставника                                                                                     

- Не користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                                                                   

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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П Р И Р О Д А   И   Д Р У Ш Т В О  -  3. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Наставник 

током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода и стандарда предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( 

Дневник васпитно образовног рада за трећи  разред) у формативном приступу имамо  стално 

праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и 

самосталност у раду. Приликом оцењивања у овом наставном предмету морамо се 

руководити :  

- индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине 

напредовања; 

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност 

унутар истог предмета и различитих наставних предмета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу;  

– превасходно активним и искуственим методама наставе и учења;  

– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и  

подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

-  неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и 

континуирано сазнавање; редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних 

података о напредовању ученика, остваривању предметних исхода и  постигнутом 

степену развоја компетенција ученика 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА- Правилник о 

програму наставе и учења за 

трећи  разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 5/2019, 1/2020 и 

6/2020) 

 

МОЈ КРАЈ 

 

ПРИРОДА, ЧОВЕК, 

ДРУШТВО 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање 

очигледним примерима                                                                                                                  

- Проналази нову намену 

коришћеним предметима - 

познаје материјале и њихову 
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➢ Облици рељефа, 

рељеф у мом крају 

➢ Површинске воде у 

мом крају (река, 

бара, језеро) 

➢ Становници и 

народ краја (права 

и обавезе, обичаји,  

суживот) 

➢ Производне и 

непроизводне 

делатности 

➢ Село и град ( 

њихова повезаност, 

међузависност) 

➢ Значај и улога 

саобраћаја 

➢ Путнички, теретни 

и информациони 

саобраћај 

➢ Безбедно 

понашање ученика 

у саобраћају у 

крају 

➢ Кружење воде у 

природи – чврсто, 

течно и гасовито 

стање воде 

➢ Промене при 

загревању и 

хлађењу ваздуха 

➢ Мерење 

температуре воде, 

ваздуха и тела 

➢ Ланац исхране и 

међусобни  утицаји 

у животним 

заједницама 

➢ Копнене животне 

заједнице – шуме, 

ливаде и  пашњаци 

➢ Водене животне 

заједнице – реке, 

баре и језера 

➢ Култивисане 

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове;                      

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                         

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

примену, као и повратне и 

неповратне промене  материјала    

- Одређује положај задатог 

објекта у односу на истакнуте 

облике рељефа и површинске 

воде у свом крају помоћу 

географске карте и плана града 

- Примењује  правила 

друштвено прихватљивог 

понашања поштујући права, 

обавезе и различитости међу 

људима 

-  Повезује  различита занимања 

и делатности са потребама 

људи у крају у коме живи    

- Примењује правила безбедног 

понашања у саобраћају у свом 

крају 

- Повезује температурне 

промене са променама 

запремине и кретања ваздуха, 

воде 

- Приказује  везе међу живим 

бићима у различитим животним 

заједницама помоћу ланаца 

исхране        

- Илуструје и поткрепљује 

примерима одговоран и 

неодговоран однос човека 

према животној средини 

-   Примењује поступке (мере) 

заштите од заразних болести     

- Користи временске одреднице 

(година, деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја 

из прошлости своје породице и 

краја                                                                                                                                            

- Анализира и повезује узрочно-

последичне везе у свим темама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Самостално се оријентише на 

плану града и географској 

карти, као и у  простору помоћу 

компаса и оријентира из 

природе/окружења                                                                                                                                                   

- Самостално повезује промене 

у природи и утицај активности 

људи на промене у окружењу                                                                                                                                  

- Изводи једноставне огледе 
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животне заједнице 

– воћњаци, 

повртњаци, њиве и 

паркови 

➢ Значај и заштита 

земљишта и 

копнених 

животних 

заједница 

➢ Значај и заштита 

вода и водених 

животних 

заједница 

➢ Ћивотне заједнице 

у мом крају и 

човеков однос 

према њима 

➢ Начин преношења  

и мере заштите од 

заразних болести – 

грип, жутица, 

варичеле, вашке, 

крпељи 

 

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 крај на 

географској карти 

Републике Србије. 

➢ Временске 

пратећи упутства  и закључке 

на основу података, огледа, 

истраживања                                                                                                                                                   

- Познаје законитости кретања 

и Земљине теже                                                                                            

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Логички  анализира и повезује  

узрочно-последичне везе у 

друштву и природи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-У потпуности показује 

способност примене стечених 

знања у животним ситуацијама                       

- Тумачи графичке  приказе  и 

има способност да резултате 

рада прикаже истим 

- Остварује изузетно успешну 

сардњу у оквиру различитих 

група на заједничким 

активностима 

- Решава проблеме на нивоу 

стваралачког и критичког 

мишљења 

- Креативним идејама 

доприноси успешној 

реализацији пројекта и 

различитим облицима рада 

- Води редовно запис са часа и 

допуњује га илустрацијама, 

графичким приказима, 

фотографијама... 

--У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за трећи разред 

  

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                 

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава поједине 

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе   

- Познаје повратне и 

неповратне промене материјала 

- Сналази се на плану града и 

географској карти 

- Примењује  правила 

друштвено прихватљивог 

понашања поштујући права, 

обавезе и различитости међу 

људима 

-  Повезује  различита занимања 
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одреднице (датум, 

година, деценија и 

век). 

 

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, 

одевање, исхрана, 

дечије игре. 

 

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 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

и делатности са потребама 

људи у крају у коме живи    

- Примењује правила безбедног 

понашања у саобраћају у свом 

крају 

- Познаје  утицај температурних 

промена на воду и ваздух 

- Разуме  везе међу живим 

бићима у различитим животним 

заједницама помоћу ланаца 

исхране        

- Илуструје примерима 

одговоран и неодговоран однос 

човека према животној средини 

-   Зна поступке (мере) заштите 

од заразних болести     

- Зна временске одреднице 

(година, деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја 

из прошлости своје породице                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Изводи једноставне огледе 

пратећи упутства                                                                                                                                            

- Познаје законитости кретања                                         

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-У великој мери  показује 

способност примене стечених 

знања у животним ситуацијама                        

- Остварује  успешну сардњу у 

оквиру различитих група на 

заједничким активностима 

- Радо учествује у реализацији 

пројеката 

- Води редовно запис са часа и 

допуњује га илустрацијама                                                                                                                                                                                                                                       

- У великој мери логички 

повезује чињенице у друштву и 

природи 

- Решава поједине захтеве и у 

знатној мери критички расуђује 

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе   

- Познаје различите материјале 
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сенке. 

➢ Кретање производи 

звук: треперење 

затегнуте жице, 

гласних жица;  

➢ Различити звуци у 

природи. Звук као 

информација.  

➢ Заштита од буке. 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

➢ Промене 

материјала: 

повратне 

(истезање, 

савијање, 

ширење/скупљање; 

испаравање, 

кондензовање, 

топљење/очвршћав

ање) 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 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                      

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                        

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                               

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања  

-  Повезује  различита занимања 

и делатности са потребама 

људи у крају у коме живи    

- Познаје правила безбедног 

понашања у саобраћају у свом 

крају 

- Уз асистенцију увиђа  везе 

међу живим бићима у 

различитим животним 

заједницама помоћу ланаца 

исхране        

- Илуструје примерима 

одговоран и неодговоран однос 

човека према животној средини 

-  Познаје заразне болести     

- Познаје  временске одреднице 

(година, деценија, век)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Остварује   сардњу у оквиру 

различитих група на 

заједничким активностима                                                                                                                                                                                                                                  

– Уважава различитости људи и 

прихвата последице када 

прекрши понашања у оквиру 

групе                                                                                         

- Зна основне разлике између 

биљака, животиња и људи                                                                                                                                                     

-  Разликује повратне и 

неповратне промене материјала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Уз помоћ наставника може да 

се снађе на плану града и 

географској карти 

- Узима учешће у пројектима  и 

различитим облицима рада                                                                         

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

- Углавном редовно води 

редовно  запис у свесци 

-Уз помоћ наставника остварује 

предвиђене исходе 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

- Зна заједничке карактеристике 

живих бића                                                                                                                                                                                                                                 

- Познаје  основна својства 

воде, ваздуха и земљишта                                                                                                                                                                   

- Уме да препозна кретање тела                                                                                                                                                                                            

- Познаје основна правила 

понашања у  школи и окружењу 
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у природи и 

свакодневном 

животу (крзно и 

перје; слојевито 

облачење, вунене 

рукавице, 

грађевински 

блокови, термос-

боца). 

➢ 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 

 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима              - 

понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                 

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

- У мањој мери логички 

повезује чињенице у друштву и 

природи 

- Знања која је остварио су на 

репродуктивном нивоу уз 

минималну примену 

- Именује и препознаје 

друштвене и природне појаве                                                                                        

- Уз велику асистенцију 

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Повремено  води запис у 

свесци, илуструје  

- Показује мањи степен 

активности и ангажовања 

-Уз већу помоћ и ангажовање 

наставника остварује већину 

исхода 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене;                 

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

– И поред великог ангажовања 

наставника  тешко остварује 

сарадњу у групи                                                                                                                   

- Не разуме узрочно – 

последичне везе у природи и 

окружењу                                                                                                                                                

- Тешко се сналази у насељу                                       

- Не препознаје основна 

својства живе и неживе 

природе, као и кретања тела у 

простору и времену                                                              

- Не користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                      

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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Л И К О В Н А   К У Л Т У Р А  -  3. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе 

и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 

постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и 

информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  

предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно 

образовног рада за трећи  разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, 

напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

Елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

– Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, прибор и 

алатке, одржава прибор и радни простор...); 

– Однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, самосталан је у 

индивидуалном раду, истрајан је...); 

– Однос према другима (поштује договорена правила понашања, спреман је да помогне 

и да сарађује, уважава туђе радове, начин размишљања, доживљавања, опажања...); 

– Разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне 

информације...); 

– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, 

идеје, дела...); 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на своје 

претходне радове...); 

– Вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже свој рад, 

замисао, утисак, опажање, емоције...); 

– Употреба техника (примењује одговарајући процес, контролише однос воде и боје, 

бира подлогу у односу на технику)... 

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу 

на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање 

ученика у наставном процесу. Оцењује се само рад који је рађен на часу и који се преда на 

крају часа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

трећи разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 5/2019, 1/2020 и 

6/2020) 
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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 

светиљке и сенила, 

грнчарија, дуборез, 

гравуре...). 

➢ Значај 

рециклирања, 

уметничка 

рециклажа. 

 

СПОРАЗУМЕВА

ЊЕ 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                    

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                        

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

-Ученик самостално  користи 

различите материјале и 

технике ликовног изражавања 

– Бира подлогу у односу на 

технику 

- Повезује уметничко 

занимање и уметнички занат 

са одговарајућим продуктом 

-Самостално преобликује , 

амбалажу и предмете за 

рециклажу мењајући им 

употребну функцију; 

-Изражава своје доживљаје, 

емоције, имагинацију и 

запажања  одабраним 

материјалом, прибором и 

техникама 

-Користи одабране податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад 

-Указује  на сличности и 

разлике које опажа у 

уметничким делима и 

традицији различитих народа 

-Успешно распоређује облике, 

боје, линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције 

-Разговара са вршњацима о 

доживљају простора, дизајна, 

уметничких и ученичких 

радова, уважавајући 

различитости 

-Креативно учествује у 

обликовању и уређењу 

простора у школи, код куће 

или у окружењу 

- Креативан је и маштовит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Самостално бира адекватна 

средства и медије за ликовно 

изажавање                                             

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                                                          

- Разуме и логички  повезује 

нове визуелне информације , 

људе, места, догађаје...                                                                                                                                    

- Оригиналан је у односу на 
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➢ 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... 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

➢ Композиција. 

Дводимензионалне 

и 

тродимензионалне 

композиције, 

➢ Организација 

композиције, 

равнотежа. 

➢ Орнамент. 

Традиционална и 

савремена 

употреба 

орнамената, 

симетрија. 

 

ПРОСТОР 

 

➢ Облици у 

простору. 

своје претходне радове                                                                                                                                                              

- У потпуности одговара на 

задату тему  користећи задате 

ликовне елементе                                                                                                                                                                               

- Учтиво комуницира, кратко и 

јасно образлаже свој и туђи  

рад, замисао, утисак, опажање, 

емоције                                                                            

- Увек је спреман за час                                                                                                                                                                                                                  

- Води рачуна о свом радном 

окружењу                                                                                                                                                                                                                                          

-Своје ликовне задатке увек 

завршава одговорно  на време                                                                           

-Учествује у процесу сценског 

стваралаштва             -У 

потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за трећи разред 

Врло 

добар                                  

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                 

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                              

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                  

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

- Ученик користи различите 

технике, материјале, средства и  

медије за ликовно изражавање 

емоција и запажања                                                                                                        

- Редовно доноси прибор  

потребан за рад                                                                                                                                                                                          

- На задату тему одговара уз 

мању помоћ и асистенцију 

наставника 

- Уз помоћ вршњака  

преобликује , амбалажу и 

предмете за рециклажу 

мењајући им употребну 

функцију 

- Распоређује облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције                                                                                                                          

- Уме да образложи свој рад, и 

естетски да га процени 

- Опажа сличности и разлике у 

уметничким делима                                                                                                                                                         

- Изворе за свој стваралачки 

израз проналази у свом 

окружењу                                                                    

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије 

- Учествује у обликовању и 

уређењу простора у школи, код 
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➢ 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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

куће и окружењу 

- Учествује у процесу сценског 

стваралаштва 

- Носи прибор редовно и брине 

свом радном окружењу 

- Своје ликовне задатке 

заврђава на време 

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                        

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

-Ученик углавном користи 

различите материјале и технике 

ликовног изражавања                                                                                                                        

- Понекад се догоди да нема 

прибор и материјал потребан за 

рад, јер га је заборавио                                                                                                       

- На тему одговара уз веће 

ангажовање и помоћ наставника 

- Идеје за свој ликовни израз 

проналази у свом окружењу                                                                                                                                          

- Црта и прави оно што га 

окружује и што може визуелно 

да прими као информацију 

- Уз асистенцију наставника 

тумачи уметничка дела 

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије 

-Труди се да води рачуна о свом 

радном окружењу                                                                                                 

- Свој рад образлаже уз 

ангажовање наставника 

-Уз помоћ наставника остварује 

предвиђене исходе 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

- Показује оскудан  ликовни 

израз                                                                                                                                                                                   

- Радови су једнолични и 

монотони                                                                                                                                                                                           

- На тему одговара уз велику 

помоћ наставника                                                                                                                                                                     

- Може да настави започети рад 

( доврши слику)                                                                                                                                                                  

- Често је неспреман за час- 

неодговорно се односи према 

својим радним обавезама- не 

доноси прибор                                                                 

- Не води рачуна о свом радном 

месту                                                                                                                                                                                            
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заснивају на 

подацима                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

- Неуредан је                                                                      

- Уз велику асистенцију  

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије 

-Уз велику асистенцију и 

ангажовање наставника 

остварује већину исхода 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима              - 

критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

- Ликовни израз је веома 

оскудан                                                                                                                                                                                              

- Углавном нема потребан 

прибор за рад  и не брине о 

свом радном окружењу                                                                                                                

- Незаинтересован да учествује 

у  образлагању свог рада                                                                                                                                                                 

- Уз велико ангажовање 

наставника , не успева да 

представи визуелне 

информације из свог 

непосредног окружења                                                  

- Не користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије 

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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М У З И Ч К А   К У Л Т У Р А  -  3. Р А З Р Е Д 

     На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и 

изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. 

Оцењивање из обавезног предмета Музичка култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

музичке способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у 

односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир 

ангажовање ученика у наставном процесу.  

   Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за трећи   разред) у 

формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у 

остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

трећи  разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 5/2019, 1/2020 и 

6/2020) 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

➢ Композиције 

различитог 

карактера и 

елементи музичке 

изражајности 

(мелодијска 

линија, темпо, 

ритам, динамика). 

➢ Особине тона: боја 

(различити гласови 

и инструменти), 

трајање, јачина, 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                     

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                      

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава проблеме 

на нивоу 

– Описује  своја осећања у вези 

са слушањем музике 

– Разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима 

– Повезује карактер дела са 

избором инструмента и 

музичким изражајним 

елементима 

– Препознаје  музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу 

– Повезује почетне тонове 

песама–модела и једноставних 

наменских песама са тонском 
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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. 

 

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 це2. 

➢ Певање и свирање 

песама из нотног 

текста. 

➢ Дечји и 

алтернативни 

инструменти и 

начини свирања на 

њима.  

➢ Инструментална 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                         

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

висином 

– Бира одговарајући музички 

садржај(од понуђених) према 

литерарном садржају; 

– Поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике   

- Самостално  користи 

предности дигитализације                                                                                

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

- Ученик пева песме  

различитог садржаја и 

расположења, традиционалне и 

уметничке музике које су 

примерене гласовним 

могућностима                                                                                                                                                                                                     

- Пева и изводи музичке игре и 

песме по моделу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Свира једноставније песме на 

мелодијским интрументима из 

нотног система                                                                                                                                              

- Самостално смишља и креира 

покрете уз музику                                                                                                                                                          

- Ритмичким и звучним 

ефектима креира једноставне 

пратње за бројалице, песме, 

приче, стихове, музичке игре, 

користећи притом различите 

изворе звука                                                                                                                                                                                                                       

- Повезује ритам са графичким 

приказом                                                                                                                                                                                                             

- Смишља музичка питања и 

одговоре,                        - Решава 

ритмичке допуњаљке, 

мелодијске допуњаљке са 

потписаним текстом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- У потпуности је  усвојио 

музичи речник и бонтон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Самостално користи доступне 

носиоце звука                                                                                                                                                                         

- Учествује у школским 

приредбама              

-Пева самостално,  у пару  или 

групи тражене песме поштујући 

елементе музике 

-Самостално, у пару или у 
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пратња по слуху.  

➢ 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. 

➢ Музички бонтон. 

➢ Особине тона: боја 

(различити гласови 

и инструменти), 

трајање (нотна 

трајања), јачина 

(динамичке ознаке 

– пиано, форте, 

крешендо и 

декрешендо), 

тонске висине (од 

це1 до ге1).  

➢ Елементи музичког 

писма: линијски  

систем, виолински 

кључ, трајање 

тонова (половина, 

четвртина, осмина 

ноте и 

одговарајуће паузе) 

у такту 2/4. 

➢ Јединица бројања. 

➢ Тактирање у 2/4 

такту 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

➢ Стварање 

једноставне 

ритмичке и 

мелодијске 

групи свира на одређеним 

Орфовим ритмичким и 

мелодијским инструментима  

-Тачно примењује основе 

музичке писмености 

-Самостално износи своје 

мишљење о слушаном делу  

-Успешно тактира у 2/4 такту 

-Уочава и препознаје 

динамичке разлике о слушаним 

композицијама, трајање, јачину, 

боју, тонске висине 

- Самостално  користи елементе 

музичког писма – линијски 

ситем, виолински кључ, 

половину, четвртину и осмину 

ноте, паузе 

-Осмишљава пратњу /мелодију 

на задати текст 

-Самостално креира 

кореографију     

-Стално је активан на часу, 

самосталан у раду и има жељу 

да напредује 

- У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за трећи разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                           

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

-Зна текстове тражених песама 

и самостално пева песме по 

слуху  

-Уме да свира на одређеним 

Орфовим ритмичким 

инструментима 

-Зна основе музичке 

писмености 

-Препознаје композицију коју је 

раније слушао  

-Самостално креира покрет 

-Активан је на часу и има жељу 

да напредује 

-Самостално ликовно изражава 

музички доживљај уз помоћ 

наставника 

-- Ученик самостално изводи 

песме по слуху                                                                                                                                                                                  

- Ствара једноставнију музичку 

пратњу за једноставније песме        
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(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). 

ангажовања  -  Користи елементе музичког 

писма – линијски систем, 

виолински кључ, половину, 

четвртину и осмину ноте, паузе                                                                                                                                  

- Изводи бројалице и песме по 

моделу уз мању асистенцију                                                                                                                                                                                         

- На часовима је активан, 

редовно доноси књиге и прибор 

за рад                                                                                                                                                                                         

- Смишља ритмички покрет уз 

музику уз мању помоћ 

наставника                                                                                                                                                       

- Познаје музичке инструменте 

и именује их                                                                      

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                                                                                                               

- Уз помоћ користи доступне 

носиоце звука                                                                                                                                                                                                           

- Својим речима објашњава 

утиске о слушаном делу 

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                         

- већим делом 

самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                            

- у довољној мери 

критички расуђује                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

-Пева песме по слуху и 

сопственом избору, уз  помоћ 

наставника 

-Препознаје музичке 

инструменте у одређеним 

компоуицијама  и разликује 

народну и уметничку музику 

-Препознаје различит темпо, 

динамику и понавља већ 

осмишљен покрет 

- Ученик показује интересовање 

за музику                - Уз 

асистенцију користи  дигиталне 

и електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                                                                                                                                     

-  Углавном је спреман за час                                                                                                                                                                                                      

-  На часовима слушања музике 

је пажљив, именује музичке 

инструменте                                                           

- Своје утиске о слушаном делу 

износи уз ангажовање и помоћ 

наставника                                                                                                                        



1100 

 

-  Уз асистенцију изводи 

покрете уз музику 

- Уз помоћ наставника 

остварује предвиђене исходе 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                       

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима              - 

понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                 

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

- Пева песме  искључиво уз 

помоћ текста и уз асистенцију                                                                                                                                                                   

-Препознаје музичке 

инструменте и разликује 

народну и уметничку музику уз 

асистенцију                                 -

Ликовно изражава музички  

доживљај уз помоћ наставника                                                                   

-Повремено ангажовање у раду                               

-  Потребан прибор за час не 

доноси редовно, тј, често је 

неспреман за час музичке 

културе                                                                                                  

-  На часовима слушања музике 

је често непажљив                                                                                                                                                                            

-  Може да именује пет 

музичких инструмената ( јасно 

различитих: нпр.хармоника, 

бубњеви, чинели, виолина, 

клавир) уз велику помоћ и 

ангажовање наставника                                                                                  

- Уз велику асистенцију 

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                                                                         

-Уз већу помоћ наставника 

остварује већину исхода 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

-  Не показује никакво 

интересовање за музичке 

активности                                                                                                                                                  

- Не реагује на музику ни 

покретом нити  изражава своје 

утиске о слушаном делу                            

- Не  користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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учешће у 

активностима нити 

ангажовање  

 

Ф И З И Ч К О    И    З  Д Р А В С Т В Е Н О    В А С П И Т А Њ Е  -  3. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе и 

учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за трећи  разред) у 

формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у 

остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања, 

препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

• Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у физичком и 

здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 

– активно учествује на часовима физичког и здравственог васпитања; 

– вежбање и играње у слободно време. 

• Приказ једног комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без 

реквизита. 

• Постигнућа у моторичким вештинама. 

• Индивидуални напредак ученика 

Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено 

стање. Приликом оцењивања неопходно  је узети у обзир способности ученика, степен 

спретности   и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом 

оцењивања узима се у обзир његов индивидуални напредак у односу на претходна 

достигнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених практичног дела наставе прати се  и вреднује: 

– познавање основних правила елементарних игара, основних здравствено-хигијенских 

правила вежбања и здраве  исхране; 

– учешће у ваннаставним активностима. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, 

врши се на основу посебног ангажовања у настави. 

Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог 

индивидуалног напретка. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 
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основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

програму наставе и учења за 

трећи  разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 5/2019, 1/2020 и 

6/2020) 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 

➢ .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. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 

➢ Атлетика 

➢ Спортска 

гимнастика 

➢ Основе тимских, 

спортских и 

елементарних игара 

➢ Плес и ритмика 

➢ Полигон 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

➢ Култура вежбања 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене у 

новим ситуацијама                                     

- лако логички 

повезује чињенице 

и појмове                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                          

- показује изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

- Самостално и сигурно изводи 

све моторичке вештине и 

одблике кретних активности                                                                                              

-  Спретан је у извођењу свих 

облика природног кретања                                                                                                                                                                    

-  Примењује правила у 

елементарним играма                                                                                                                                                                          

-  Изузетно активан и мотивисан 

за рад на часовима,                                                                                                                                                               

-  Поштује правила понашања у 

сали и на терену и утиче на 

друге да их поштују                                                                                                                                

-  Показује висок ниво тимског 

духа, бодри мање успешне 

ученике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  Има висок степен 

развијености физичких 

способности  и координирани 

покрет                                                                                                  

-  Вежбе обликовања,  изводи 

лако и може да их понови у 

једном ритму више од већине                                                                                                                           

- Примењује здравствено – 

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања   

- Увиђа значај правилне исхране 

и воде за организам  

-  Вешто, сигурно и самостално 

користи справе и реквизите                                                                                                                                

-  Уредан је и редовно доноси 

опрему за час                                                                                                                                                                            

- Повезује ходање и трчање са 

позитивним утицајем за здравље    

- Примењује вежбање као 

дневних активности                                                                                                                                                                        

- Правилно дише и правилно 

држи тело током вежбања                                                                                                                                                         

- Прихвата и пораз и победу, 

бодри своје другове у игри 

-Учествује у ваннаставним 

спортским активностима 
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и играња     ( 

Основна правила. 

Између четири 

ватре, Мини - 

рукомет, Футсал) 

➢ Понашање према 

осталим 

учесницима у игри 

– судији, играчима 

супротне и 

сопствене екипе 

➢ Чување и 

одржавање справа и 

реквизита 

неопходних за 

вежбање 

➢ ''Ферплеј'' навијање, 

победа, пораз 

➢ Породица и 

вежбање 

➢ Вежбање као део 

дневних 

активности 

 

➢ Здравствено 

васпитање  

➢ 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 

 

 

 

 

 -У потпуности и самостално 

остварује све исходе предвиђене 

за трећи  разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                 

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                    

- решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

- Изводи све облике кретања,уз 

мању асистенцију наставника                                                                                                                                                

-Учествује у свим  активностима                                                                                                                                                                                               

- Поштује правила 

елементарних игара                                                                                                                                                                                         

- У спортско техничким 

достигнућима превазилази 

постављене захтеве по обиму и 

квалитету                                                                                                                             

-Има активан однос према 

физичкој култури                                                                                                                                                                                

-Има добро развијене физичке 

способности,али неке вежбе 

изводи уз мање потешкоће - у 

гипкости, експлозивности, 

координацији и у равнотежи                                                                                                                                                                                                                      

– Вежбе обликовања углавном 

изводи самостално     

- Користи справе уз мању 

несигурност                                                                                                                                                         

- Има основне здравствено-

хигијенске навике, уредног је 

општег изгледа                                                                                                                         

- Правилно дише и правилно 

држи тело                                                                                                                                                                                             

-Редовно доноси опрему за час и 

активан је на часовима физичког 

васпитања                                       

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама                                      

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                        

- већим делом 

самостално изводи 

-  Радом побољшава  физичке 

способности у току школске 

године у границама стандарда                                                                                                    

-  Има просечно развијене 

физичке способности, , са  

потешкоћама у координацији 

покрета, експлозивности и 

гибљивости.                                                                               

-Вежбе обликовања изводи уз 

потешкоће у ритму и обиму 

вежбања и не показује довољно 

интересовања да то превазиђе                                                                                                                                                                                                    
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закључке који се 

заснивају на 

подацима и 

делимично 

самостално решава 

поједине проблеме                            

- у довољној мери 

критички расуђује                                                

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

- Редовно присуствује часовима 

физичког васпитања, али се не 

укључује  у ваннаставне  и 

ваншколске активности                                                                

- Има основне хигијенске 

навике, али понекад не донесе 

опрему за вежбање                                                                                                                       

– Труди се да правилно држи 

тело и да правилно дише у току 

вежбања 

- Ради уз помоћ наставника и 

труди се да правилно користи 

реквизите, изводи вежбе, 

користи справе                                                                    

-Уз помоћ наставника остварује 

предвиђене исходе 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања 

-  У току године није побољшао 

своје физичке способности                                                                                                                                                  

- Спортско технички резултати 

су му испод утврђених 

стандарда и исхода                                                                                                                         

-  Показује минимум 

интересовања за активности на 

часовима                                                                                                                                            

- Показује мали напредак у 

развоју физичких способности, 

посебно оних који се редовним 

и активним вежбањем могу 

усавршити - снагу, леђне и 

трбушне мускулатуре и раменог 

појаса                                                                                                                                                                 

-Већину  вежби  није савладао, 

или их изводи са већим 

грешкама                                                                                                                                         

-  Стекао је  основне хигијенске 

навике, али их се не придржава 

редовно                                                                                                                                                   

- На часовима је углавном 

редован, али не показује увек 

интересовање за вежбање.  

--Препознаје справе                                                                  

- Уз већу помоћ и ангажовање 

наставника остварује већину 

исхода 

 

Недовољ

ан                                      

- знања која је 

остварио нису ни 

- Не придржава се здравствено- 

хигијенских навика, опрему за 
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(1) на нивоу 

препознавања и не 

показује 

способност 

репродукције и 

примене                 - 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима;                 

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима нити 

ангажовање 

час не доноси скоро никада                                                                                                                                                                                                                   

- Уз велико ангажовање и помоћ 

наставника  тешко се укључује у 

вежбање 

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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П Р О Ј Е К Т Н А   Н А С Т А В А  -  3. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оно је описно и подразумева 

да ученици имају увид у своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог 

програма, већ и у развоју свих међупредметних компетенција. Оцене су  на три нивоа: 

истиче се, добар, задовољава Прати се : начин на који ученик учествује у 

активностима, како прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе 

веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликују чињенице од интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије 

мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Наставник, 

такође, прати и вреднује како ученици међусобно  сарађују  ,  како једни другима помажу, 

да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко 

мишљење или критицизам, колико су креативни.  Из неуспелих акција може се пуно 

тога такође научити. Наставник током израде пројеката  и учења континуирано и на 

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

информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда 

предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник 

васпитно образовног рада за трећи  разред) у формативном приступу имамо  стално 

праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода и 

стандарда, као и самосталност у раду. 

ФАЗЕ СВИХ 

АКТИВНОСТИ У 

ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за трећи  разред 

основног образовања и 

васпитања(,,Службени гласник РС – 

Просветни гласник'', број 5/2019, 1/2020 и 

6/2020) 

1. Избор теме 

2. Дефинисање 

циља и исхода 

који се 

пројектом желе 

постићи 

3. Одређивање 

области којом се 

бави пројекат и 

повезаност  са 

Истиче се                               -Самостално проналази информације 

-Показује изузетну спретност и способност 

решавања проблема у различитим ситуацијама 

- Оспособљен за самостално учење кроз 

различите изворе (штампане, електронске...) 

- Остварује одличну сарадњу у  раду у 

различитим  групама и врстама задатака 

- Критички се односи према туђем и властитом 

раду 

- Способан за самостално доношење одлука 

- Аргументовано износи чињенице, резултате и 
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наставним 

предметима 

4. Планирање 

активности које 

одговарају теми 

и циљу пројекта 

5. Формирање 

група 

6. Подела задатака 

и активности 

ученика  за 

реализацију 

пројекта у 

оквиру групе – 

избор садржаја, 

материјала, 

метода рада, 

дефинисање 

места и 

динамике рада 

по фазама 

7. Разрада 

пројекта – 

реализација 

планираних 

активности 

8. Презентација – 

приказ 

добијених 

резултата и 

продуката 

пројекта 

9. Вредновање 

пројекта – 

процена 

остварености 

дефинисаних 

циљева и 

исхода, 

указивање на 

успехе и 

тешкоће у току 

реализације 

пројекта 

 

информације 

- Има одличну способност адаптације на нове 

начине рада, које усваја брзо и са лакоћом 

- Самостално и успешно планира активности 

корак по корак   

- Поштује рокове рада и преузима одговорност 

за своје поступке и активности 

- Самостално укључује / искључује рачунар                                                                            

- Самостално користи програм за цртање 

- Самостално користи интернет за учење и 

проналажење информација 

- Правилно седи при раду са рачунаром 

- Познаје последице на здравље услед 

неправилног коришћења дигиталних уређаја 

–  Самостално користи школску платформу за 

онлајн учење  

– Брзо, спретно и с' лакоћом  користи дигиталне 

уџбенике за учење 

– Безбедно  примењује начине 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 безбедност, као и сигурност дигиталног 

уређаја 

- Константно је ангажован на часу 

-Показује иницијативу и креативност у 

решавању захтева  

-Активно учествује у раду давањем 

конструктивних идеја 

-Показује велико интересовање за напредак у 

стицању дигиталних компетенција 

 -Редовно, прецизно и тачно извршава своје 

обавезе око домаћих задатака 

Добар                                            - Користи дигиталне уџбенике за учење уз  

помоћ наставника 

- Узима учешће у пројектима  и различитим 

облицима рада 

- Користи штампане изворе за рад и 

проналажење информација, а уз асистенцију 

може да користи и интернет 

- Сарађује у раду у групи на заједничким 

активностима 

- Уз асистенцију укључује и искључује рачунар 

- Износи чињенице на нивоу репродукције 

- Углавном правилно седи за рачунаром 

- Показује жељу за напредовањем 

- Води редовно запис у свесци 

- Углавном ради домаће задатке. 
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Задовоља

ва 

- Повремено ангажовање у раду 

- Препознаје дигиталне уређаје 

- Дигиталне уџбенике користи искључиво уз 

помоћ наставника или других ученика 

- Користи искључиво штампане изворе за 

прикупљање информација 

- Повремено ради домаће задатке у вези са 

пројектом 

 

 

Г Р А Ђ А Н С К О    В А С П И Т А Њ Е  -  3. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика  у Грађанском васпитању се 

реализује  у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању..Оно је описно и подразумева да 

ученици имају увид у своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог 

програма, већ и у развоју неколико међупредметних компетенција, посебно компетенције 

за одговорно учешће у демократском друштву. Оцене су  на три нивоа: истиче се, добар, 

задовољава Прати се : начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља 

податке, како аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су 

квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, 

промени мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретације, 

изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, 

дају креативна решења. Наставник, такође, прати и вреднује како ученици међусобно  

сарађују  , како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају 

иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или 

критицизам, колико су креативни.  Из неуспелих акција може се пуно тога такође научити. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других ученика. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОД

УЛ/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за трећи  разред 

основног образовања и васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни гласник'', број 

5/2019, 1/2020 и 6/2020) 

ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а 

сви равноправни 

 

➢ Различитост у 

нашој локалној 

Истиче се - Ученик сарађује са свим члановима групе 

- Уважава њихове потребе                                                                                                    

- Пажљиво слуша друге 

- Поштује договоре групе, не касни                                                                                      

- Своје обавезе извршава на време и тачно 

- Ученик поседује знања, показује спремност да 

прикупља нове информације из различитих 
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заједници - по 

полу, узрасту, 

вери, 

националности, 

образовању, 

интересовању 

➢ Равноправност 

мушкарца и жене 

➢ Осетљиве 

друштвене групе 

➢ Стереотипи и 

предрасуде као 

основ за 

дискриминацију 

➢ Дискриминација - 

неједнако 

поступање према 

особи или некој 

групи на основу 

неког њиховог 

личног својства 

(пол, узраст, вера, 

националност, 

образовање, 

инвалидитет) 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Ја и други у локалној  

заједници 

 

➢ Локална заједница 

➢ Комуналне услуге 

➢ Институције и 

организације  у 

области 

образовања, 

културе, здравља, 

спорта и 

рекреације, 

очувања околине, 

безбедности, 

верске 

организације 

➢ Наша локална 

заједница – брига 

наше локалне 

заједнице о 

извора – штампаних и електронских                                                     

- Активно подстиче размену идеја и знања са 

члановима групе и уважава њихове идеје                                                                                                                                    

- Разуме улогу и значај локалне заједнице за све 

грађане                                                                                                                        

-Често поставља питања која се односе на тему                                                              

- Самостално решава све задатке, ученик је у 

потпуности посвећен решавању задатка групе                                                                                                                                                                                                                        

- Одговорно приступа изради задатака и 

задужењима                                                                  

- Даје конструктивне предлоге за успешно 

решавање задатака                                                   - 

Својим активностима доприноси решавању 

задатака                                                – Сукобе 

увек решава на миран начин                                                                             

- Преузима одговорност за своје поступке 

Добар 

 

 

- Ученик сарађује са члановима групе уз мање 

тешкоће                                           - Повремено 

има проблема у комуникацији али их самостално 

решава                  - Своје обавезе извршава уз 

подсећање и опомињање                                                  

- Ученик поседује извесна знања и повремено 

учествује у размени идеја                         - 

Повремено поставља питања која се односе на 

тему                                             - Ученик уз помоћ 

наставника и/или осталих чланова групе 

учествује у решавању задатка                                                                                                                              

- Ретко има предлоге како решавати задатак али 

кад га добије ради по њему                                                                                                                                                       

- Повремено има активности које не доприносе 

решавању задатка       

                       

Задовоља

ва                                          

- Ученик повремено има сукобе у којима напада 

особе а не проблем, када му се на то укаже није 

склон да промени понашање                                                                    

- Своје обавезе извршава ретко и делимично                                                                      

- Ученик поседује мало знања и показује малу 

спремност да прикупља нове информације                                                                                                                                 

- Ретко учествује у размени идеја                                                                                       

- Ретко поставља питања  која се односе на тему                                                                  

- Минимално доприноси решавању задатака.                                                                    

- Нема предлоге како решавати задатке и када 
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правима и 

потребама грађана 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ Снага узајамне 

помоћи 

 

➢ Солидарност – 

потреба узајамне 

бриге и 

одговорности 

међу људима 

➢ Волонтирање - 

волонтерске 

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 заједници 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ           

Акција солидарности у 

локалној заједници 

 

➢ Планирање и 

извођење акције 

солидарности у 

локалној 

заједници 

➢ Утврђивање коме 

је у заједници 

потребна помоћ 

➢ Промоција акције 

на нивоу школе 

➢ Вредновањев 

акције 

добије предлоге слабо их реализује 
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4.РАЗРЕД 

С Р П С К И      Ј ЕЗ И К  -  4. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Наставник током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне 

информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за четврти  

разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и 

ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у раду 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОД

УЛ/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ 

број 34/2019, 

59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

четврти  разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 11/2019, 

6/2020 и 7/2021) 

Књижевност 

➢ Анализа 

књижевног дела 

школске лектире 

➢ Анализа 

књижевног дела 

домаће лектире 

➢ Усвајање 

књижевних 

појмова –лирска 

песма, химна, 

епска песма, 

народна бајка, 

роман, поређење, 

персонификација 

(на нивоу 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                     

- лако логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава 

проблеме на 

- Самостално објашњава и 

вреднује догађаје и поступке 

ликова у тексту,  износи свој 

став о догађајима из текста, 

тумачи особине, понашање, 

поступке ликова и идеје  из 

књижевног  текста                                                                                                                                                                                                                        

-  Користи разноврсне 

синтаксичке конструкције                                                                                                                                                                                                                               

- Разликује речи које мењају 

облик (именице, заменице, 

придеви, бројеви, глаголи) и 

уочи оне које су увек у истом 

облику 

- Правилно и јасно 

структурира текст (уводни, 

средишњи и завршни део 
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препознавања), 

опис, дијалог, 

приповедање, 

епски јунак, 

драмска радња , 

популарни и 

информативни 

текстови 

 

Језик 

➢ Граматика –  

Речи које у 

писању и говору 

мењају и не 

мењају облик без 

именовања  

непроменљивих  

врста речи; 

Реченица и 

реченични 

чланови – 

(субјекат, 

предикат, објекат, 

атрибут, 

прилошке 

одредбе за време, 

место и начин), 

речи и групе речи 

у функцији 

субјекта, објекта 

и прилошких 

одредби , придев 

уз именицу у 

служби атрибута 

у оквиру групе 

речи која има 

службу субјекта 

или објекта ; 

Управни говор 

трећи модел;  

➢ Правопис – 

Велико слово 

(имена 

становника 

држава и насеља, 

називи улица и 

тргова, имена из 

уметничких дела, 

устаљена и 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички 

расуђује                         

- показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања 

текста)                                                                                                                          

- Разликује врсте речи од од 

службе речи у реченици и 

самостално одређује основне 

реченичне чланове                                                                                                                                            

- Примењује различите форме 

усменог  изражавања из 

различитих улога у 

свакодневној комуникацији                                                                         

- Примењује основне писмене 

форме изражавања – 

разгледница, честитка,  

писмо, сва три модела 

управног  говора                                                        

-Прилагођава језички  израз 

комуникативној ситуацији – 

формалној и неформалној                                                                                                                 

- Препознаје значење речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији                                                                                    

-  Самостално повезује  

граматичке појмове обрађене 

у претходним разредима са 

новим наставним садржајима                                                              

- Учествује у предлагању 

садржаја и начина рада                                                                                                                                                                        

-  С' лакоћом употребљљава  

основне облике усменог и 

писменог изражавања: 

препричавање, причање и 

описивање 

- Употребљава речи истог 

облика, а различитог значења, 

као и речи истог значења, а 

различитог облика 

- Поштује и примењује сва 

Правопис                                                                                                                                                                          

- Показује иницијативу и 

креативност у решавању 

задатака у различитим 

ситуацијама током наставе                                                                         

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-Редовно и уредно води запис 

на часу 

-Редовно, тачно и уредно  
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посебно наденута 

имена животиња, 

називи 

институција, 

предузећа, 

установа, 

манифестација, 

устаљена имена 

историјских 

догађаја, 

личности ); Речца 

ЛИ – скраћени 

упитни облик ЈЕ 

ЛИ – ЈЕ Л' према 

узрочном везнику 

ЈЕР, Предлог СА 

уз заменице – СА 

МНОМ, С ЊОМ 

и сл; Писање 

вишечланих 

бројева; 

 

 

 

Језичка култура 

➢ Слушање 

➢ Говорење 

➢ Писање 

➢ Читање 

➢ Основни облици 

усменог и 

писменог 

изражавања –               

-Препричавање 

текста у целини и 

по плану,                             

-Причање у 

дијалошкој 

форми, -

Описивање 

односа међу 

бићима, 

предметима и 

појавама,  

описивање 

природе, 

личности, 

књижевних 

израђује домаће задатке 

-Истражује и користи 

различите изворе 

информација 

-Активно учествује у раду 

давањем конструктивних 

идеја                                                    

- Самостално и активно 

учествује у свим 

активностима и у потпуности 

остварује све предвиђене 

исходе за четврти разред                                                                                                                                                                                    

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                 

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                               

-решава поједине 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички 

расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- Тумачи особине, понашање, 

поступке ликова и поруку 

позивајући се на текст уз 

мању помоћ наставника 

- Објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у 

тексту, износи свој став о 

догађајима из текста 

 -  Пише јасним и потпуним 

реченицама, поштујући 

Правопис                                                                                                                                                                                       

- Разликује речи које мењају 

облик 

-  Разликује врсте речи од од 

службе речи у реченици                                                                                                                                                                 

- Примењује основне писмене 

форме изражавања – 

разгледница, честитка,  писмо 

- Употребљљава  основне 

облике усменог и писменог 

изражавања                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Често показује иницијативу и 

креативност у решавању 

захтева.                                                                

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

-Учтиво учествује у 

слободном и вођеном 

разговору. 

-Редовно и уредно води запис 

на часу. 

-Редовно ради домаће задатке. 

-Користи различите изворе 
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ликова;  

➢ Речи истог 

облика, а 

различитог 

значења, речи 

истог значења, а 

различитог 

облика ( на 

примерима 

књижевних 

текстова) 

➢ Устаљени 

језички изрази 

➢ Разгледница, 

честитка, писмо, 

позивница 

➢ Књижевни и 

други текстови 

(линеарни и 

нелинеарни) у 

функцији 

унапређивања 

језичке културе 

➢ Говорне вежбе – 

рецитовање, 

изражајно 

читање, сценско 

приказивање 

драмског / 

драматизованог 

текста 

➢ Правописне 

вежбе – 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 

информација. 

-  Активно учествује у свим 

активностима и у великој 

мери показује оствареност 

исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                               

- већим делом 

самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                             

- у довољној мери 

критички 

расуђује                                                

- показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања 

- Тумачи понашање и 

поступке ликова из текста 

постављањем додатних 

питања                                                  

-Има знање о језику и 

Правопису које примењује на 

једноставнијим примерима                                                                                                                                                                                                                                        

- Уз помоћ наставника 

разликује врсте речи од од 

службе речи у реченици                                                                                                                           

-Уз помоћ   употребљљава  

основне облике усменог и 

писменог изражавања  у 

једноставном облику                                                                                                                  

- Уучествује у активностима и 

показује жељу за 

напредовањем                                                                                                                                                                                                                             

- Уз помоћ наставника  

делимично  показује 

оствареност исхода 

-Чита линеарни текст                                                     

– Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-Познаје правила лепог 

говорења и писања. 

-Углавном уредно води запис 

на часу 

- Углавном ради домаће 

задатке 

- Уз помоћ наставника 

делимично остварује 

предвиђене исходе 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

- Чита ћирилично писмо и уз 

помоћ наставника  разуме 

прочитано                                                                                                                              

- Понекад и уз помоћ 

наставника тумачи ликове и 

њихово понашање из текста, 

додатним питањима 

наставника и подстицајем 
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садашњем, 

прошлом и 

будућем времену, 

проширивање 

реченица, 

укрштене речи, 

асоцијације 

➢ Лексичко-

семантичке 

вежбе: 

Одређивање 

значења 

устаљених израза,  

састављање речи 

на основу датог 

почетног и 

последњег слова,  

допуњавање низа 

речима које су 

повезане са датом 

речју 

➢ Два школска 

писмена задатка 

 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                    

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички 

расуђује                                                

- показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања 

- Тешко пише користећи 

правописне норме 

- Уз помоћ препознаје врсте 

речи , али не разликује службу 

од врста речи                                           

- Уз велику асистенцију  

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Тешко и ретко користи  

причање као усмени облик 

изражавања                                                                                                                                            

- Тешко се укључује у 

активности 

-Препознаје правила лепог 

говорења и писања. 

-Труди се да редовно води 

запис на часу. 

- Повремено ради домаће 

задатке уз већу асистенцију.                                                                        

- Уз већу помоћ наставника 

показује мали степен 

остварености исхода 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и 

не показује 

способност 

репродукције и 

примене                 

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима               

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима 

нити ангажовање  

-Тешко и неразумно чита                                                   

- Не укључује се у активности                                                                                                                                                                                                          

- Не препознаје врсте и 

службу речи  ни уз помоћ 

наставника                                                                                                                                           

- Не успева да пише 

поштујући Правопис                                                                                                                                                  

- Не успева да пише по 

диктату                                          

- Не  користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

 - Не показује жељу за 

напредовањем                      - 

Не остварује предвиђене 

исходе ни уз помоћ 

наставника                                                                         
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М А Т Е М А Т И К А  -  4. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Наставник током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне 

информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за четврти  

разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и 

ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за 

четврти разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 11/2019, 

6/2020 и 7/2021) 

 

БРОЈЕВИ 

 

➢ Скуп природних 

бројева са нулом.  

➢ Декадни систем 

записивања 

бројева. 

➢ Месна вредност 

цифре. 

➢ Својства скупа 

природних 

бројева. 

➢ Сабирање и 

одузимање 

(писмени 

поступак). 

➢ Множење и 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                     

- лако логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

- Самостално чита, пише и 

упоређује природне бројеве у 

скупу N0, приказује их на 

бројевној правој и одређује 

месну вредност цифара у 

вишецифреним бројевима 

- Примењује својства све 

четири рачунске операције у 

скупу природних бројева у 

решавању проблемских 

задатака датих у текстуалној 

форми 

- Рачуна бројевну вредност 

израза са више операција,  

поштујући приоритет 

редоследа рачунских 

операција 

- Решава сложене једначине и 

неједначине  са више 
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дељење (писмени 

поступак).  

➢ Својства 

рачунских 

операција 

(изражена 

формулама). 

➢ Изрази са више 

операција 

(бројевни изрази и 

изрази са 

променљивом). 

➢ Једначине и 

неједначине у 

скупу N0.  

➢ Разломци облика 

 (m, n ≤ 10).  

➢ Упоређивање 

разломака са 

једнаким 

бројиоцима.  

➢ Једнакост 

разломака.  

➢ Сабирање и 

одузимање 

разломака са 

једнаким 

имениоцима.  

➢ Децимални запис 

броја са две 

децимале.  

➢ Сабирање и 

одузимање 

децималних 

бројева. 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

➢ Квадар и коцка 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

➢ Мерење површине 

(m2, dm2, cm2, 

mm2, km2, ha, a). 

➢ Површина 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                        

- показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

операција задате у форми 

текста и проверава решење 

- Самостално решава 

проблемске задатке 

примењујући  бројевни израз, 

једначину или неједначину 

- Самостално чита, пише, 

упоређује, сабира и одузима 

разломке облика  (m, n ≤ 

10), са једнаким имениоцем 

- Одређује  вишеструке 

декадне јединице најближе 

датом броју 

- Записује, сабира и одузима 

децималне бројеве са две 

децимале 

- Самостално чита, користи и 

представља податке у табелама 

или графичким дијаграмима 

- Формира низ на основу 

упутстава 

-  Решава задатке применом 

различитих начина 

представљања проблема 

- Чита, упоређује и претвара 

јединице мере за површину и 

запремину 

- Самостално и правилно 

конструише геометријске 

фигуре - црта мреже, именује 

елементе, описује особине и 

прави моделе квадра и коцке  

- Самостално уме да израчуна 

површину  квадрата и 

правоугаоника, површину и 

запремину квадра и коцке                                                 

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

-У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за четврти разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

- Углавном тачно израчунава 

вредност израза поштујући 

предност рачунских операција 

n

m

n

m
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квадрата и 

правоугаоника. 

➢ Површина квадра 

и коцке. 

➢ Мерење 

запремине (m3, 

dm3, cm3, mm3). 

➢ Запремина квадра 

и коцке. 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава поједине 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања.  

- Примењује све четири 

рачунске операције и основна 

својства у скупу природних 

бројева N0   у решавању  

текстуалних задатака 

- Уз мању помоћ решава 

једначине и неједначине  са 

више операција задате у форми 

текста и проверава решење 

- Уз помоћ решава проблемске 

задатке примењујући бројевни 

израз или једначину 

- Чита, пише и упоређује 

разломке  облика  (m, n ≤ 

10), са једнаким имениоцем 

- Записује децималне бројеве 

са две децимале и уз мању 

асистенцију их сабира и 

одузима 

- Чита, упоређује и претвара 

јединице мере за површину и 

запремину 

- Правилно конструише 

геометријске фигуре,  прави 

моделе коцке и квадра 

- Уз малу асистенцију рачуна 

површину и запремину коцке и 

квадра                                                 

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

-У великој мери показује 

оствареност исхода за четврти  

разред 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                         

- већим делом 

- Уз помоћ наставника  ученик  

уме да примени основна 

својства природних бројева  

- Уз подршку сабира и 

одузима, множи и дели,  

рачуна вредност израза у 

скупу природних бројева са 

највише две операције  

-Уме да решава просте 

једначине са једном рачунском 

операцијом;  

- Чита и пише разломке облика  

n

m
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самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                            

- у довољној мери 

критички расуђује                                               

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

 (m, n ≤ 10) 

-Познаје јединице мере за 

површину и запремину                                                                                                                                                                 

- Уз помоћ наставника 

конструише геометријске 

фигуре                                                     

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

- Делимично  остварује 

предвиђене исходе за четврти  

разред 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                  

- показује мањи 

степен активности 

и ангажовања  

- Зна да прочита и запише 

вишецифрене природне 

бројеве 

- Уз подршку наставника уме 

да упореди бројеве по 

величини  

- Уз велику подршку 

наставника рачуна вредност 

бројевног израза са једном 

операцијом 

- Препознаје јединице мере за 

површину и запремину 

- Уз велику асистенцију 

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Уз већу помоћ наставника 

остварује задовољавајући ниво 

исхода 

 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и 

не показује 

способност 

репродукције и 

примене                

- не изводи 

- Не показује интересовање за 

учешће у активностима нити 

ангажовање 

- Не сабира и не одузима , не 

множи и не дели усмено и 

писмено  

- Не разликује и не препознаје 

јединице мере                                                                                                                                                                                                                 

n

m
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закључке који се 

заснивају на 

подацима                 

- критички не 

расуђује                   

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима 

нити ангажовање 

- Не конструише геометријске 

облике                             - Не  

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 

 

 

ПР И Р О Д А   И   Д Р У Ш Т В О  -  4. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања 

једног ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Наставник током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне 

информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, као и напредак других 

ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за трећи  

разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и 

ангажовања ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у раду. 

Приликом оцењивања у овом наставном предмету морамо се руководити :  

o -индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења 

и брзине напредовања; 

o -интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална 

повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета; 

o -партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају 

сарадњу;  

o -превасходно активним и искуственим методама наставе и учења;  

o -уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван 

школе, повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима 

ученика и  подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и 

континуирано сазнавање; редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података 

о напредовању ученика, остваривању предметних исхода и  постигнутом степену развоја 

компетенција ученика 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОД

УЛ/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основном 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА- Правилник о 

програму наставе и учења за 

четврти разред основног 
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образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ 

број 34/2019, 

59/2020 и 

81/2020). 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 11/2019, 

6/2020 и 7/2021) 

 

МОЈА 

ОТАЏБИНА – 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

 

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 

интеркултуралнос

т). 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                     

- лако логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                    

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички 

расуђује                          

- показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања 

- Самостално одређује 

положај и границу Србије, 

положеј већих насеља, као и 

природне и друштвене објекте 

на географској карти Србије                                                                                           

- Повезује  различите 

природно-географске 

карактеристике Србије са 

размештајем становништва, 

изгледом насеља и 

делатностима људи                                                                                

- Својим понашањем показује 

да  уважава националну и 

културну разноликост као 

основу за суживот свих 

грађана Републике Србије                                                                                                    

-  Представља знамените 

личности, културна добра и 

природне лепоте по којима је 

Србија препознатљива у свету 

и у дискусији даје предност 

коришћењу локалних и 

рециклираних производа                                                                                                                                                              

- Повезује промене у изгледу 

свог тела и понашања са 

одрастањем и планира своје 

дневне активности са 

посебним освртом на време 

проведено уз ИКТ уређаје                                                                                                                                                                                                              

- Уме самостално да тражи 

помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима у 

дигиталном окружењу                                                            

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                

- Активно учествује у свим 

активностима у којима се 

изводе огледи ( смеше, 

електрична проводљивост 
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➢ 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). 

 

 

 

ЧОВЕК – 

ПРИРОДНО И 

ДРУШТВЕНО 

БИЋЕ 

➢ Човек – 

природно, 

друштвено и 

свесно биће. 

➢ Физичке промене 

у пубертету. 

➢ Дигитална 

безбедност и 

последице 

прекомерног 

коришћења 

информационо-

комуникационих 

технологија; 

непримерени 

садржаји. 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

➢ Смеше 

(течности,храна, 

земљиште, 

ваздух). 

материјала, ..)                                               

- Самостално наводи примере 

штедљивог коришћења 

електричне енергије, употребе 

магнета у свакодневном 

животу и превенције од 

пожара  

–Самостално  хронолошки 

приказује  историјске догађаје 

и личности на ленти времена                                                                                                       

- Описује  начин живота људи 

кроз време користећи 

различите изворе 

информација                                                                                                            

- Самостално представља ток 

и резултате истраживања 

(писано, усмено, помоћу ленте 

времена, презентацијом и/или 

цртежом и др)                        - 

Уме самостално да пронађе и 

одабере потребне 

информације из различитих 

извора (писаних, сликовних, 

дигиталних)                                             

- Повезује резултате рада са 

уложеним трудом,                                                                                                                                                                  

- Сарађује са другима у групи 

на заједничким активностима,                                                                                                                                                 

-Учествује у друштвено – 

корисним ацијама уз подршку 

одраслих                                                                                                                                                                                                     

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање 

очигледним примерима                                                                                                                                                                                                                                                  

- Самостално повезује 

промене у природи и 

активности људи                                                                                                                                                        

- Проналази нову намену 

коришћеним предметима - 

познаје материјале, њихова 

својства и  примену                                                                                                                                                                    

- Логички  анализира и 

повезује  узрочно-последичне 

везе у друштву и природи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-У потпуности показује 

способност примене стечених 

знања у животним 

ситуацијама 

-Изводи закључке на основу 
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➢ Раздвајање 

састојака смеше 

(просејавање, 

одливање, 

цеђење, 

испаравање). 

➢ Наелектрисавање 

предмета од 

различитих 

материјала. 

➢ Електрична 

проводљивост –

проводници и 

изолатори. 

➢ Рационална 

потрошња 

електричне 

енергије и 

правилно 

руковање 

електричним 

апаратима у 

домаћинству. 

➢ Магнетна својства 

материјала 

(природни 

магнети, 

могућност 

намагнетисавања 

тела и својства 

које тада 

испољавају). 

➢ Запаљиви 

материјали 

(ознаке за 

запаљиве 

материјале). 

➢ Ваздух – 

кисеоник као 

чинилац 

сагоревања. 

➢ Опасност и 

заштита од 

пожара. 

 

 

 

ПРОШЛОСТ 

СРБИЈЕ 

података, огледа... 

- Бави се додатним 

истраживачким  радом 

- Тумачи графичке  приказе  и 

има способност да резултате 

рада прикаже истим 

- Остварује изузетно успешну 

сардњу у оквиру различитих 

група на заједничким 

активностима 

- Решава проблеме на нивоу 

стваралачког и критичког 

мишљења 

- Креативним идејама 

доприноси успешној 

реализацији пројекта и 

различитим облицима рада 

- Води редовно запис са часа и 

допуњује га илустрацијама, 

графичким приказима, 

фотографијама... 

-У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за четврти разред                                                                                                                                                                                                                                               

  

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава поједине 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички 

расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- Одређује положај и границу 

Србије и већих насеља на 

географској карти 

- Уважава националну и 

културну разноликост свих 

грађана Републике Србије 

- Представља знамените 

личности, културне и 

природне лепоте Србије 

- Примећује промене у 

изгледу свога тела у 

одрастању, планира дневне 

активности 

- Рационално проводи време 

поред ИКТ уређаја и тражи 

помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима 

- Уз упутства учестује у 

извођењу огледа – смеше и 

електрична проводљивост 

енергије 

- Наводи примере штедљивог 

коришћења струје 

- Уз асистенцију хронолошки 



1125 

 

➢ Живот у далекој 

прошлости 

(долазак Словена 

на Балканско 

полуострво, 

области које су 

Срби населили; 

начин живота). 

➢ Српска држава за 

време владарске 

породице 

Немањића – 

успон и слабљење 

(владари – 

Стефан Немања, 

цар Душан, цар 

Урош; култура, 

начин живота). 

➢ Живот под 

турском влашћу 

(начин живота, 

облици пружања 

отпора). 

➢ Настанаки развој 

модерне српске 

државе (Први и 

Други српски 

устанак –узрок и 

ток; вође устанка; 

култура, начин 

живота).  

➢ Србија у 

савремено доба 

(Први светски 

рат, настанак 

југословенске 

државе, Други 

светски рат, 

промена облика 

владавине, распад 

југословенске 

државе и 

осамостаљење 

Србије; култура, 

начин живота). 

приказује  историјске догађаје 

и личности на ленти времена 

- Уз помоћ одраслих 

проналази информације из 

различитих извора (писаних, 

сликовних, дигиталних) 

- Разуме повезаност живе и 

неживе природе   

 - Анализира и повезује 

узрочно-последичне везе у 

свим темама                                                              

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                                                                                                                   

- Остварује  успешну сарадњу 

у оквиру групе  на 

заједничким активностима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- У великој мери логички 

повезује чињенице у друштву 

и природи 

- У великој мери показује 

способност примене стечених 

знања у животним 

ситуацијама 

- Чита графичке приказе и 

тумачи их 

- Решава поједине захтеве и у 

знатној мери критички 

расуђује 

- Припрема се за учешће у 

пројектима и различитим 

облицима рада                                           

- Води редовно запис са часа и 

допуњује га илустрацијама, 

графичким приказима... 

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                      

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

– Уз подршку наставника 

показује границу Србије и 

веће градове на географској 

карти 

- Познаје знамените личности 

и природне лепоте Србије 

- Примећује промене у 

изгледу свога тела 

- Проводи рационално време 

поред ИКТ уређаја 
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појмове                                         

- већим делом 

самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                             

- у довољној мери 

критички 

расуђује                                               

- показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања 

- Познаје примере штедње 

струје 

- Уз већу подршку наставника 

приказује најзначајније 

историјске догађаје на ленти 

времена 

- Препознаје различите изворе 

информација – писмене, 

сликовне, дигиталне 

- Углавном сарађује у 

групним активностима 

-  Разликује повратне и 

неповратне промене 

материјала                                                                                                                                                             

- Зна основне типове насеља и 

основне облике рељефа                                                                                        

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                                                                                  

- У довољној мери показује 

способност примене стечених 

знања у животним 

ситуацијама 

- Чита графичке приказе  

- Узима учешће у пројектима  

и различитим облицима рада 

- Води редовно  запис у 

свесци 

-Делимично показује 

оствареност  предвиђених 

исходе 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима               

-  Препознаје знамените 

личности Србије 

- Уз подршку  разуме значај 

рационалног провођења 

времена поред  ИКТ уређаја 

- Уз подршку наставника 

учествује у заједничким 

активностима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- У мањој мери логички 

повезује чињенице у друштву 

и природи 

- Знања која је остварио су на 

репродуктивном нивоу уз 

минималну примену 

- Углавном води запис у 

свесци, илуструје (представља 
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- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички 

расуђује                                                  

- показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања  

цртежом)                                                          

- Уз велику асистенцију  

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Показује мањи степен 

активности и ангажовања 

- Уз већу помоћ и ангажовање 

наставника показује мали 

степен  остварености  исхода 

 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и 

не показује 

способност 

репродукције и 

примене                

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                 

- критички не 

расуђује                    

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима 

нити ангажовање 

- Не показује интересовање за 

учешће у активностима нити 

ангажовање                                                                                                                         

– И поред  већег ангажовања 

наставника, тешко остварује 

сарадњу у групи                                                                                                                   

- Не разуме узрочно – 

последичне везе у природи и 

окружењу                                                                                                                                                

- Не препознаје основна 

својства живе и неживе 

природе                                                                             

- Не користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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Л И К О В Н А   К У Л Т У Р А  -  4. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно 

и реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса 

наставе и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет 

његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода  предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног 

приступа ( Дневник васпитно образовног рада за четврти  разред) у формативном 

приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у 

остваривању исхода , као и самосталност у раду. Елементи за процењивање 

напредовања и оцењивање постигнућа су: 

– Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, 

прибор и алатке, одржава прибор и радни простор...); 

– Однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, истражује 

информације, преузима одговорност, самосталан је у индивидуалном раду, истрајан је, 

спреман је да испроба своје способности у новим активностима, поштује себе и своје 

радове..); 

– Однос према другима (довршава рад у договореном року, поштује договорена 

правила понашања, спреман је да помогне и да сарађује, уважава туђе радове, начин 

размишљања, доживљавања, опажања...); 

– Разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме концепт и 

визуелне информације...); 

– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, 

идеје, дела...); 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на 

своје претходне радове...); 

– Вербално изражавање (учтиво комуницира, аргументовано, кратко и јасно 

образлаже свој рад, идеју, доживљај, замисао, утисак, опажање, емоције...); 

        -Употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; 

примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује 

могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као помоћно средство 

у раду; обликује рад у одабраном апликативном програму)... 

       - Организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће 

принципе компоновања, знања о простору, перспективи, пропорцијама, правцу, смеру...); 

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у 

односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир 

ангажовање ученика у наставном процесу. Оцењује се само рад који је рађен на часу и 

који се преда на крају часа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОД

УЛ/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 
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основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ 

број 34/2019, 

59/2020 и 

81/2020). 

програму наставе и учења за 

четврти разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 11/2019, 

6/2020 и 7/2021) 

 

КОМПОЗИЦИЈ

А 

➢ Елементи 

композиције – 

облик, боја, 

линија, текстура, 

светлина (валер). 

➢ Положај 

елемената у 

композицији – 

хоризонтални, 

вертикални, 

дијагонални. 

➢ Материјали и 

технике – 

графитна оловка, 

туш и четка, туш 

и перо, акварел, 

гваш, темпере, 

фротаж, колаж, 

деколаж, 

асамблаж, меки 

материјали. 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

➢ Хералдика – 

застава, грб, 

печат.  

➢ Пиктограми. 

➢ Споразумевање 

сликом. 

 

 

НАСЛЕЂЕ 

➢ Споменици 

природе и 

Одличан                                 

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                     

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички 

расуђује                         

- показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања  

-  Увек је припремљен за час, 

одговорно користи материјал, 

прибор и алатке, одржава 

прибор и радни простор       

 -  Самостално поставља 

питања, труди се, учи на 

грешкама, истражује 

информације, преузима 

одговорност  

- Самосталан је у 

индивидуалном раду, истрајан 

је, спреман је да испроба своје 

способности у новим 

активностима, поштује себе и 

своје радове     

-  Увек  довршава рад у 

договореном року, поштује 

договорена правила 

понашања,               - Спреман 

је да помогне и да сарађује, 

уважава туђе радове, начин 

размишљања, доживљавања, 

опажања   

-  Разуме задатак,  појмове,  

процес, концепт и визуелне 

информације и у  потпуности 

одговара на задату тему  

користећи задате ликовне 

елементе                                                                                                                                                                                

-  Повезује и пореди познате и 

нове информације, људе, 

места, догађаје, идеје, дела 

-  Оригиналан је у односу на 

туђе и у односу на своје 

претходне радове                                                          

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  
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споменици 

културе у Србији.  

➢ Археолошки 

локалитети, 

замкови и 

утврђења, 

манастири, 

музеји.  

➢ Познати 

уметници и 

најзначајнија 

дела. 

 

 

СЦЕНА 

➢ Сценографија за 

позориште, филм 

и телевизију. 

➢ Елементи 

сценографије. 

-  Учтиво комуницира, 

аргументовано, кратко и јасно 

образлаже свој рад, идеју, 

доживљај, замисао, утисак, 

опажање, емоције   

-  Бира одговарајућу технику у 

односу на идеју 

- Примењује одговарајући 

процес; бира одговарајући 

материјал/подлогу,  истражује 

могућности технике и 

материјала 

- Користи дигиталну 

технологију као помоћно 

средство у раду,  обликује рад 

у одабраном апликативном 

програму 

-  У складу са својом идејом 

примењује одговарајуће 

принципе компоновања, 

знања о простору, 

перспективи, пропорцијама, 

правцу, смеру 

- Креативан је и маштовит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Води рачуна о свом радном 

окружењу                                                                                                                                                                                           

- Изворе за свој стваралачки 

ликовни израз проналази у 

свом окружењу, литератури , 

информацијама и одабраним 

ликовним делима  

- Учествује у планирању и 

реализацији ликовног 

пројекта или радионице 

- Разматра у групи, шта и како 

је учио/учила и где та знања 

може применити                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Учествује у обликовању и 

уређењу простора у школи, 

код куће и окружењу                                                                                                            

-Учествује у процесу сценског 

стваралаштва             -У 

потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за четврти  разред  

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

-  Труди се, учи на грешкама, 

истражује информације, 

преузима одговорност                     

- Самосталан је у 
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логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                              

- решава поједине 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички 

расуђује                                                 

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

индивидуалном раду, истрајан 

је, спреман је да испроба своје 

способности у новим 

активностима, поштује себе и 

своје радове                                                                                                                                                                                                                                                          

- Ученик користи различите 

технике, материјале, средства 

и  медије за ликовно 

изражавање                                                                                                          

- Редовно доноси прибор  

потребан за рад                                                                                                                                                                                          

- На задату тему одговара уз 

мању помоћ и асистенцију 

наставника                                                                                                                                      

- Уме да образложи свој рад  и 

естетски да га процени                                                                                   

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

-   Кратко и јасно образлаже 

свој рад, идеју, доживљај, 

замисао, утисак, опажање, 

емоције                                                                                                                                                    

- Изворе за свој стваралачки 

израз проналази у свом 

окружењу и одабраним 

ликовним делима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Учествује у обликовању и 

уређењу простора у школи, 

код куће и окружењу     

- Учествује у процесу 

сценског стваралаштва                                               

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                      

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                        

- већим делом 

самостално 

-Ученик користи различите 

материјале и технике 

ликовног изражавања уз 

помоћ наставника                                                                                                                       

- Понекад је без прибора за 

рад и материјала потребног за 

рад, јер га је заборавио                                                                                                                         

- На тему одговара уз веће 

ангажовање и помоћ 

наставника                                                                                                                                               

- Ствара  оно што га окружује 

и што може визуелно да 

прими као информацију                                                                                                     
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изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                             

- у довољној мери 

критички 

расуђује                                                

- показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања  

- Свој рад образлаже уз 

ангажовање наставника    

  - Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Труди се да води рачуна о 

свом радном окружењу                                                                                                 

--Делимично  остварује 

предвиђене исходе 

 

 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички 

расуђује                                                 

- показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања 

-  Показује оскудан  ликовни 

израз                                                                                                                                                                                                  

- Радови су једнолични и 

монотони                                                                                                                                                                                           

- На тему одговара уз велику 

помоћ наставника                                                                                                                                                                     

- Може да настави започети 

рад ( доврши слику)                                                                                                                                                                

- Углавном  је неспреман за 

час- неодговорно се односи 

према својим радним 

обавезама- не доноси прибор                                                             

- Уз велику асистенцију  

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије                                            

- Не води рачуна о свом 

радном окружењу                                                                                                                                                                                            

- Неуредан је 

-Уз већу помоћ и ангажовање 

наставника остварује 

задовољавајући ниво исхода 
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Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и 

не показује 

способност 

репродукције и 

примене                 

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                 

- критички не 

расуђује                    

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима 

нити ангажовање  

- Ликовни израз је веома 

оскудан                                                                                                                                                                                              

- Углавном нема потребан 

прибор за рад  и не брине о 

свом радном окружењу                                                                                                                

- Незаинтересован да 

учествује у  образлагању свог 

рада                                                                                                                                                                 

- И уз  велико ангажовање 

наставника , не успева да 

представи визуелне 

информације из свог 

непосредног окружења                                              

- Не користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 

 

 

М У З И Ч К А   К У Л Т У Р А  -  4. Р А З Р Е Д 

     На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и 

изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. 

Оцењивање из обавезног предмета Музичка култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

музичке способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално 

напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се 

узима у обзир ангажовање ученика у наставном процесу.  

   Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса 

наставе и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет 

његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода  предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног 

приступа ( Дневник васпитно образовног рада за четврти  разред) у формативном 

приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања ученика у 

остваривању исхода , као и самосталност у раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОД

УЛ/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ 

– Правилник о 

оцењивању 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 
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ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ 

број 34/2019, 

59/2020 и 

81/2020). 

УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења 

за четврти разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 11/2019, 

6/2020 и 7/2021) 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

➢ Композиције 

различитог 

карактера. 

➢ Елементи 

музичке 

изражајности 

(инструмент, 

глас, мелодијска 

линија, темпо, 

ритам, 

динамика). 

➢ Вокална и 

инструментална 

музика 

(композиције 

домаћих и 

страних 

композитора). 

➢ Дела фолклорне 

традиције 

српског и других 

народа. 

➢ Музичка прича. 

➢ Музика у служби 

других медија. 

➢ Музички бонтон. 

➢ Музика и 

здравље. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

➢ Музичке игре 

(дидактичке). 

➢ Певање песама 

различитог 

садржаја и 

карактера по 

Одлича

н                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                     

- лако логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                      

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                     

- решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички 

расуђује                         

- показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања 

-  Самостално описује своја 

осећања у вези са слушањем 

музике 

- Разликује народну и 

уметничку музику  

- Описује улогу музике у 

медијима 

- Разликује инструменте по 

боји звука и изражајним 

могућностима 

- Повезује карактер дела са 

избором инструмента и 

елементима музичкe 

изражајнoсти  

- Уочава контраст и 

понављање у музичком делу 

- Пева и свира по слуху и са 

нотног текста песме 

различитог садржаја и 

расположења 

- Примељује изражајне 

музичке елементе 

- Осмишљава  и изведи 

једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу  

- Осмишљава музички 

одговор на музичко питање 

- Осмишљава  једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст 

- Бира  одговарајући музички 

садржај (од понуђених) према 

литерарном садржају;                          

- Самостално користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије  

- Поштује договорена 

правила понашања при 
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слуху. 

➢ Певање и 

свирање песама 

из нотног текста. 

➢ Свирaњe пeсaмa 

пo слуху нa 

дечјим 

инструмeнтимa 

и/или на другим 

инструментима.  

➢ Народни 

инструменти 

нашег и других 

народа. 

➢ Музичке 

драматизације. 

➢ Свирање 

инструменталних 

аранжмана на 

дечјим 

инструментима и 

на алтернативним 

изворима звука. 

➢ Динамика 

(крешендо, 

декрешендо)

. 

➢ Темпо 

(Andante. 

Moderato. 

Allegro). 

➢ Боја 

(различити 

гласови и 

инструменти

). 

➢ Трајање 

(цела нота и 

пауза. нота 

четвртине са 

тачком). 

➢ Савладавање 

тонске висине и 

солмизације у 

обиму це1-це2. 

➢ Тактирање у 3/4 и 

4/4 такту. 

➢ Це-дур лествица.  

слушању и извођењу музике 

- Коментарише своје и туђе 

извођење музике;  

- Самостално користи 

предности дигитализације 

- Учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама        

- Повезује ритам са 

графичким приказом                                                                                                                                                                                                             

- У потпуности је  усвојио 

музичи речник и бонтон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Самостално смишља и 

креира покрете уз музику                                                                                                                                                          

- Ритмичким и звучним 

ефектима креира једноставне 

пратње за бројалице, песме, 

приче, стихове, музичке игре, 

користећи притом различите 

изворе звука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Придржава се договорених 

правила при слушању и 

извођењу музике  без 

изузетка                                                                                                                                       

- У потпуности је  усвојио 

музичи речник и бонтон                                                                                                                                                                    

- Повезује карактер дела са 

израженим музичким 

елементима и инструментима                                                                                                                                                          

- Самостално користи 

доступне носиоце звука                                                                                                                                                                         

- Учествује у школским 

приредбама              

-Пева самостално,  у пару  

или групи тражене песме 

поштујући елементе музике 

- Самостално тактира у 3/4 и 

4/4 такту 

- Савладао је тонску висину и 

солмизацију у обиму це1-це2 

-Тачно примењује основе 

музичке писмености 

-Уочава и препознаје 

динамичке разлике о 

слушаним композицијама 

-Осмишљава пратњу 

/мелодију на задати текст 

-Самостално креира 

кореографију 
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➢ Репетиција, 

прима и секонда 

волта 

.  

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТ

ВО 

➢ Једноставна 

ритмичка и 

мелодијска 

пратња. 

➢ Музичка питања 

и одговори и 

музичка 

допуњалка. 

➢ Звучна прича на 

основу познатих 

музичких 

садржаја, звучне 

ономатопеје и 

илустрације на 

краћи литерарни 

текст (учење у 

контексту). 

➢ Крeирaњe 

пoкрeтa уз 

музику кojу 

учeници изводе. 

➢ Креирање 

мелодије на 

одабрани текст. 

 

-Стално је активан на часу, 

самосталан у раду и има 

жељу да напредује 

- У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за четврти разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                 

- решава поједине 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички 

расуђује                                                  

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања  

- Описује  осећања у вези са 

слушањем музике својим 

речима 

- Препознаје народну и 

уметничку музику 

- Разликује инструменте по 

боји звука 

- Повезује карактер дела са 

избором инструмента  

- Уочава контраст и 

понављање у музичком делу 

- Пева по слуху и са нотног 

текста песме различитог 

садржаја и расположења                                 

- Зна текстове тражених 

песама и самостално пева 

песме по слуху  

- Изведи једноставну 

ритмичку и мелодијску 

пратњу 

- Бира  одговарајући музички 

садржај (од понуђених) према 

литерарном садржају                        

- Користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу музике 

- Коментарише своје и туђе 

извођење музике;  

- Користи предности 

дигитализације 

- Учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама        

-  Усвојио је музичи речник и 

бонтон                                                                                                                                                                                             

- Користи доступне носиоце 

звука                                                                                                                                                                                                                                                           
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-Препознаје композицију коју 

је раније слушао  

-Самостално креира покрет 

-Активан је на часу и има 

жељу да напредује 

-Самостално ликовно 

изражава музички доживљај 

уз помоћ наставника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Изводи бројалице и песме 

по моделу                                                                                                                                                                                          

- На часовима је активан, 

редовно доноси књиге и 

прибор за рад                                                                                                                                                                                         

- Смишља ритмички покрет 

уз музику уз мању помоћ 

наставника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

 

Добар                                           

(3) 

- у довољној 

мери показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим 

ситуацијама                                       

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                         

- већим делом 

самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                             

- у довољној 

мери критички 

расуђује                                                

- показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања 

- Ученик показује 

интересовање за музику                                                                                                                                                                           

-  Песме по слуху изводи  уз 

помоћ наставника                                                                                                                                                                     

-  Углавном је спреман за час    

- Користи доступне носиоце 

звука 

- Углавном поштује 

договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике                                                                                                                                                                                                                                                     

- Своје утиске о слушаном 

делу износи уз ангажовање и 

помоћ наставника                                                                                                                        

-  Уз асистенцију изводи 

покрете уз музику 

-Препознаје музичке 

инструменте у одређеним 

компоуицијама  и разликује 

народну и уметничку музику 

-Препознаје различит темпо, 

динамику и понавља већ 

осмишљен покрет                                          

- Уз асистенцију користи  

дигиталне и електронске 

уџбенике и  предности учења 

кроз интерактивне медије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Делимично  остварује 

предвиђене исходе 
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Довоља

н                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички 

расуђује                                                  

- показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања  

-   Песме по слуху тешко 

изводи                                                                                                                                                                                                    

-  Потребан прибор за час не 

доноси редовно, тј, често је 

неспреман за час музичке 

културе                                                                                                  

-  На часовима слушања 

музике је често непажљив                                                                                                                                                                                                                                                 

- Тешко износи своје утиске о 

слушаном делу                                                                                                                                                         

-Препознаје музичке 

инструменте и разликује 

народну и уметничку музику                                      

-Ликовно изражава музички  

доживљај уз помоћ 

наставника                                                                

- Уз велику асистенцију 

користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

 -Повремено ангажовање у 

раду     

-Уз већу помоћ наставника 

остварује задовољавајући 

ниво исхода                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Недово

љан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и 

не показује 

способност 

репродукције и 

примене                

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                 

- критички не 

расуђује                    

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима 

нити ангажовање 

- Не показује интересовање за 

учешће у активностима нити 

ангажовање                                                                                                                              

-  Не показује никакво 

интересовање за музичке 

активности                                                                                                                                                  

- Не реагује на музику ни 

покретом нити  изражава 

своје утиске о слушаном делу                            

- Не  користи  дигиталне и 

електронске уџбенике и  

предности учења кроз 

интерактивне медије  

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 
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Ф И З И Ч К О    И    З  Д Р А В С Т В Е Н О    В А С П И Т А Њ Е  -  4. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Наставник током процеса наставе 

и учења континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 

постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и 

информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  

предмета, као и напредак других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно 

образовног рада за четврти   разред) у формативном приступу имамо  стално праћење 

развоја, напредовања и ангажовања ученика у остваривању исхода , као и самосталност у 

раду.                                                                                                                                                                                                                                          

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања, 

препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

• Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у физичком и 

здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 

– активно учествује на часовима физичког и здравственог васпитања; 

– вежбање и играње у слободно време. 

• Приказ једног комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), 

без реквизита. 

• Постигнућа у моторичким вештинама. 

• Индивидуални напредак ученика 

Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно 

проверено стање. Приликом оцењивања неопходно  је узети у обзир способности ученика, 

степен спретности   и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, 

приликом оцењивања узима се у обзир његов индивидуални напредак у односу на 

претходна достигнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са тим 

ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и 

васпитних садржаја у складу са програмом и корелацијом са садржајима других предмета.                                                                                                                                                                   

Код ученика ослобођених практичног дела наставе прати се  и вреднује: 

– познавање основних правила елементарних игара, основних здравствено-

хигијенских правила вежбања и здраве  исхране; 

– учешће у ваннаставним активностима. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела 

наставе, врши се на основу посебног ангажовања у настави. 

Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу 

њиховог индивидуалног напретка. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ – 

Правилник о 

оцењивању 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА 

ИСХОДИМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА - Правилник о 
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ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању 

(„Службени 

гласник РС“ број 

34/2019, 59/2020 и 

81/2020). 

програму наставе и учења за 

четврти  разред основног 

образовања и 

васпитања(,,Службени 

гласник РС – Просветни 

гласник'', број 11/2019, 

6/2020 и 7/2021) 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТ

И 

 

➢ 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 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 

➢ Атлетика 

➢ Спортска 

гимнастика 

➢ Основе спортских, 

Одличан                                       

(5) 

- у потпуности 

показује 

способност 

трансформације 

знања и примене 

у новим 

ситуацијама                                      

- лако логички 

повезује 

чињенице и 

појмове                    

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                      

- решава 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

потпуности 

критички расуђује                         

- показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен активности 

и ангажовања 

- Самостално и сигурно изводи 

све моторичке вештине и 

одблике кретних активности                                                                                              

-  Спретан је у извођењу свих 

облика природног кретања                                                                                                                                                                    

-  Примењује правила у 

елементарним играма                                                                                                                                                                          

-  Изузетно активан и 

мотивисан за рад на часовима                                                                                                                                                              

-  Поштује правила понашања 

у сали и на терену и утиче на 

друге да их поштују                                                                                                                                

-  Показује висок ниво тимског 

духа, бодри мање успешне 

ученике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  Има висок степен 

развијености физичких 

способности  и координирани 

покрет                                                                                                  

-  Вежбе обликовања,  изводи 

лако и може да их понови у 

једном ритму више од већине                                                                                                                           

- Примењује здравствено – 

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања   

- Увиђа значај правилне 

исхране и воде за организам, 

као и значај редовних 

лекарских прегледа 

-  Вешто, сигурно и 

самостално користи справе и 

реквизите                                                                                                                                

-  Уредан је и редовно доноси 

опрему за час                                                                                                                                                                            

- Повезује ходање и трчање са 

позитивним утицајем за 

здравље    

- Примењује вежбање као део 

дневних активности                                                                                                                                                                        

- Правилно дише и правилно 
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тимскх и 

елементарних 

игара 

➢ Плес и ритмика 

➢ Полигон 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

➢ Култура 

вежбања и 

играња (Основна 

правила 

вежбања.Основна 

правила мини--

рукомета, 

футсала, кошарке, 

мини-кошарке и 

одбојке, 

Понашање према 

осталим 

учесницима у 

игри (према 

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, 

толеранција). 

Значај вежбања у 

породици. 

Вежбање у 

слободно време.) 

 

➢ Здравствено 

васпитање 

држи тело током вежбања                                                                                                                                                         

- Прихвата и пораз и победу, 

бодри своје другове у игри 

-Учествује у ваннаставним 

спортским активностима 

 -У потпуности и самостално 

остварује све исходе 

предвиђене за трећи  разред  

 

Врло 

добар                                  

(4) 

- у великој мери 

показује 

способност 

примене знања и 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                                  

- самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                                   

- решава поједине 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и у 

знатној мери 

критички расуђује                                                  

- показује велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања 

- Изводи све облике кретања,уз 

мању асистенцију наставника                                                                                                                                                

-Учествује у свим  

активностима                                                                                                                                                                                               

- Поштује правила 

елементарних игара                                                                                                                                                                                         

- У спортско техничким 

достигнућима превазилази 

постављене захтеве по обиму и 

квалитету     

- Увиђа значај вежбања за 

правилан раст и развој                                                                                                                         

-Има активан однос према 

физичкој култури                                                                                                                                                                                

-Има добро развијене физичке 

способности,али неке вежбе 

изводи уз мање потешкоће - у 

гипкости, експлозивности, 

координацији и у равнотежи                                                                                                                                                                                                                      

– Вежбе обликовања углавном 

изводи самостално     

- Користи справе уз мању 

несигурност                                                                                                                                                         

- Има основне здравствено-

хигијенске навике, уредног је 

општег изгледа                                                                                                                          

- Правилно дише и правилно 

држи тело                                                                                                                                                                                             

-Редовно доноси опрему за час 

и активан је на часовима 

физичког васпитања                                    

-У великој мери показује 

оствареност исхода 

Добар                                           

(3) 

- у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

-  Радом побољшава  физичке 

способности у току школске 

године у границама стандарда                                                                                                    

-  Има просечно развијене 

физичке способности, , са  
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(Правилно 

држање тела и 

здравље. Значај 

вежбања за 

правилан рад срца 

и плућа. Мишићи 

и зглобови тела. 

Хигијена простора 

за вежбање. 

Исхрана и 

вежбање. Значај 

лекарских 

прегледа за 

вежбање. 

Поступање у 

случају повреде 

(обавестити 

наставника и др.). 

 

новим 

ситуацијама                                      

- у знатној мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове                                        

- већим делом 

самостално 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима и 

делимично 

самостално 

решава поједине 

проблеме                             

- у довољној мери 

критички расуђује                                               

- показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања 

потешкоћама у координацији 

покрета, експлозивности и 

гибљивости                                                                             

-Вежбе обликовања изводи уз 

потешкоће у ритму и обиму 

вежбања и не показује 

довољно интересовања да то 

превазиђе                                                                                                                                                                                                    

- Редовно присуствује 

часовима физичког васпитања, 

али се не укључује  у 

ваннаставне  и ваншколске 

активности                                                                

- Има основне хигијенске 

навике, али понекад не донесе 

опрему за вежбање.                                                                                                                        

– Труди се да правилно држи 

тело и да правилно дише у 

току вежбања 

- Ради уз помоћ наставника и 

труди се да правилно користи 

реквизите, изводи вежбе, 

користи справе                                                                    

-Уз помоћ наставника 

остварује предвиђене исходе 

Довољан                                           

(2) 

- знања која је 

остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз 

минималну 

примену                        

- у мањој мери 

логички повезује 

чињенице и 

појмове и 

искључиво уз 

подршку 

наставника 

изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима                

- понекад је 

самосталан у 

решавању 

проблема и у 

недовољној мери 

критички расуђује                                                 

- показује мањи 

-  У току године није 

побољшао своје физичке 

способности                                                                                                                                                  

- Спортско технички резултати 

су му испод утврђених 

стандарда и исхода                                                                                                                         

-  Показује минимум 

интересовања за активности на 

часовима                                                                                                                                            

- Показује мали напредак у 

развоју физичких способности, 

посебно оних који се редовним 

и активним вежбањем могу 

усавршити - снагу, леђне и 

трбушне мускулатуре и 

раменог појаса                                                                                                                                                                

-Већину  вежби  није савладао, 

или их изводи са већим 

грешкама                                                                                                                                       

-  Стекао је  основне 

хигијенске навике, али их се не 

придржава редовно                                                                                                                                                   

- На часовима је углавном 
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степен активности 

и ангажовања 

редован, али не показује увек 

интересовање за вежбање.  

--Препознаје справе                                                               

- Уз већу помоћ и ангажовање 

наставника остварује већину 

исхода 

Недовољ

ан                                      

(1) 

- знања која је 

остварио нису ни 

на нивоу 

препознавања и 

не показује 

способност 

репродукције и 

примене                 

- не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима                 

- критички не 

расуђује                    

- не показује 

интересовање за 

учешће у 

активностима 

нити ангажовање 

- Не придржава се 

здравствено- хигијенских 

навика, опрему за час не 

доноси скоро никада                                                                                                                                                                                                                   

- Уз велико ангажовање и 

помоћ наставника  тешко се 

укључује  у вежбање 

- Не показује жељу и вољу за 

напредовањем 

 

 

 

 

 

 



1144 

 

П Р О Ј Е К Т Н А   Н А С Т А В А  -  4. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оно је описно и подразумева да 

ученици имају увид у своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог програма, 

већ и у развоју свих међупредметних компетенција. Оцене су  на три нивоа: истиче се, добар, 

задовољава Прати се : начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља 

податке, како аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет 

постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени 

мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретације, изведе 

закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају 

креативна решења. Наставник, такође, прати и вреднује како ученици међусобно  сарађују  ,  како 

једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли 

показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни.  Из неуспелих акција 

може се пуно тога такође научити. Наставник током израде пројеката  и учења континуирано 

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

информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода и стандарда предмета, као и напредак 

других ученика. Осим сумативног приступа ( Дневник васпитно образовног рада за трећи  

разред) у формативном приступу имамо  стално праћење развоја, напредовања и ангажовања 

ученика у остваривању исхода и стандарда, као и самосталност у раду 

ФАЗЕ СВИХ 

АКТИВНОСТИ У 

ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Правилник о програму 

наставе и учења за четврти   разред основног 

образовања и васпитања(,,Службени гласник РС 

– Просветни гласник'', број 11/2019, 6/2020 и 

7/2021) 

1.  Избор теме 

2.  Дефинисање циља 

и исхода који се 

пројектом желе 

постићи 

3. Одређивање 

области којом се 

бави пројекат и 

повезаност  са 

наставним 

предметима 

4. Планирање 

Истиче се                               -Самостално проналази информације 

-Показује изузетну спретност и способност 

решавања проблема у различитим ситуацијама 

- Оспособљен за самостално учење кроз различите 

изворе (штампане, електронске...) 

- Остварује одличну сарадњу у  раду у различитим  

групама и врстама задатака 

- Критички се односи према туђем и властитом 

раду 

- Способан за самостално доношење одлука 

- Аргументовано износи чињенице, резултате и 

информације 

- Има одличну способност адаптације на нове 

начине рада, које усваја брзо и са лакоћом 
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активности које 

одговарају теми и 

циљу пројекта 

5. Формирање група 

6. Подела задатака и 

активности 

ученика  за 

реализацију 

пројекта у оквиру 

групе – избор 

садржаја, 

материјала, 

метода рада, 

дефинисање места 

и динамике рада 

по фазама 

7. Разрада пројекта 

– реализација 

планираних 

активности 

8. Презентација – 

приказ добијених 

резултата и 

продуката 

пројекта 

9. Вредновање 

пројекта – 

процена 

остварености 

дефинисаних 

циљева и исхода, 

указивање на 

успехе и тешкоће 

у току 

реализације 

пројекта 

 

 

- Поштује рокове рада и преузима одговорност за 

своје поступке и активности                                                                                                                                 

- Предлаже редослед активности у односу на 

постављени пројектни задатак 

- Самостално укључује / искључује рачунар, 

користи интернет за учење и проналажење 

информација 

- Правилно седи при раду са рачунаром 

- Самостално покреће програм за рад са текстом, 

уноси краћи текст и чува документ на рачунару 

- Самостално покреће програм за цртање, користи 

одговарајуће алатке овог програма, чува свој цртеж 

- Зна да наведе последице на здравље услед 

неправилног коришћења дигиталних уређаја 

–  Самостално користи школску платформу за 

онлајн учење  

– Брзо, спретно и с' лакоћом  користи дигиталне 

уџбенике за учење; 

– Безбедно  примењује начине 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 

безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја 

- Константно је ангажован на часу 

-Показује иницијативу и креативност у решавању 

захтева.  

-Активно учествује у раду давањем конструктивних 

идеја. 

-Показује велико интересовање за напредак у 

стицању дигиталних компетенција 

 -Редовно, прецизно и тачно извршава своје обавезе 

око домаћих задатака 

Добар                                            - Користи дигиталне уџбенике за учење уз  помоћ 

наставника 

- Узима учешће у пројектима  и различитим 

облицима рада 

- Користи штампане изворе за рад и проналажење 

информација, а уз асистенцију може да користи и 

интернет 

- Сарађује у раду у групи на заједничким 

активностима 

- Укључује и искључује рачунар 

- Износи чињенице на нивоу репродукције 

- Углавном правилно седи за рачунаром 

- Показује жељу за напредовањем 

- Углавном ради домаће пројектне  задатке 
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Задовоља

ва 

- Повремено ангажовање у раду 

- Препознаје дигиталне уређаје 

- Дигиталне уџбенике користи искључиво уз помоћ 

наставника или других ученика 

- Користи искључиво штампане изворе за 

прикупљање информација 

- Повремено ради домаће задатке у вези са 

пројектом 

 

 

 

Г Р А Ђ А Н С К О    В А С П И Т А Њ Е  -  4. Р А З Р Е Д 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика  у Грађанском васпитању се 

реализује  у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система 

образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању..Оно је описно и подразумева 

да ученици имају увид у своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог 

програма, већ и у развоју неколико међупредметних компетенција, посебно 

компетенције за одговорно учешће у демократском друштву. Оцене су  на три нивоа: 

истиче се, добар, задовољава Прати се : начин на који ученик учествује у 

активностима, како прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе 

веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликују чињенице од интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, 

примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Наставник, такође, 

прати и вреднује како ученици међусобно  сарађују  , како решавају сукобе мишљења, како 

једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли 

показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни.  Из неуспелих 

акција може се пуно тога такође научити. Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и 

напредак других ученика 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОД

УЛ/САДРЖАЈ 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за четврти  разред 

основног образовања и 

васпитања(,,Службени гласник РС – 

Просветни гласник'', број 11/2019, 6/2020 и 

7/2021) 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други на 

планети Земљи 

➢ Планета Земља 

припада  свима 

Истиче се - Ученик сарађује са свим члановима групе 

- Уважава њихове потребе                                                                                                    

- Пажљиво слуша друге 

- Поштује договоре групе, не касни,                                                                                      

- Своје обавезе извршава на време и тачно 

- Ученик поседује знања, показује спремност да 
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који на њој живе 

➢ Право на здраву 

животну средину 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Култура и 

традиција 

 

➢ Култура и 

традиција 

➢ Културни 

идентитет 

➢ Мултикултурално

ст и 

интеркултуралнос

т 

➢ Избеглице и 

мигранти 

➢ Сусретање 

култура 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ Прекомерна 

потрошња 

 

➢ Потрошачко 

друштво 

➢ Медији и 

потрошачка 

култура 

➢ Права потрошача 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ           

Еколошка акција 

 

➢ Планирање,  

извођење и 

документовање 

прикупља нове информације                                                                                                                              

-  Понаша се  у свакодневним ситуацијама на 

начин који уважава животну средину и 

рационалну потрошњу ресурса                                                                        

-    Наводи  елементе традиције и културе свог 

народа и показује интересовање и поштовање за 

друге  културе и традиције                                                                                                                

- Активно подстиче размену идеја и знања са 

члановима групе и уважава њихове идеје                                                                                                                              

- Често поставља питања која се односе на тему                                                              

- Самостално решава све задатке,  ученик је у 

потпуности посвећен решавању задатка групе. 

даје предлоге како решавати задатак                                                                                                                                                                                                               

- Одговорно приступа изради задатака и 

задужењима                                                                  

- Даје конструктивне предлоге за успешно 

решавање задатака                                                   

- Својим активностима доприноси решавању 

задатака                                                – Сукобе 

увек решава на миран начин                                                                             

- Преузима одговорност за своје поступке 

Добар 

 

 

- Ученик сарађује са члановима групе уз мање 

тешкоће                                           - Повремено 

има проблема у комуникацији али их 

самостално решава                  - Своје обавезе 

извршава уз подсећање и опомињање                                                  

- Ученик поседује извесна знања и повремено 

учествује у размени идеја                         - 

Повремено поставља питања која се односе на 

тему                                             - Ученик уз 

помоћ наставника и/или осталих чланова групе 

учествује у решавању задатка                                                                                                                                 

- Ретко има предлоге како решавати задатак али 

кад га добије ради по њему                                                                                                                                                             

- Повремено има активности које не доприносе 

решавању задатка       

                       

Задовоља

ва                                          

 

- Ученик повремено има сукобе у којима напада 

особе а не проблем, када му се на то укаже није 

склон да промени понашање                                                                    

- Своје обавезе извршава ретко и делимично                                                                      
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еколошке акције 

➢ Промоција акције 

на нивоу школе 

➢ Вредновањев 

акције 

- Ученик поседује мало знања и показује малу 

спремност да прикупља нове информације                                                                                                                    

- Ретко учествује у размени идеја                                                                                       

- Ретко поставља питања  која се односе на тему                                                                  

- Минимално доприноси решавању задатака.                                                             

- Нема предлоге како решавати задатке и када 

добије предлоге слабо их реализује 

 

 

 

КРИТРЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

1.РАЗРЕД 

- Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно 

-  Описна оцена представља опис постигнућа ученика у остваривању исхода, циљева и 

задатка прописаних планом и програмом наставе и учења, као и степена ангажовања и 

напредовања ученика 

 - Наставник током  школске године прати ученике,  групно и индивидуално, и своја 

запажања о напретку, развоју, залагању и активности ученика на часовима евидентира  у 

својој педагошкој свесци, као и у електронском дневнику у делу активност ученика 

 

- Ученик првог разреда је у потпуности савладао градиво уколико наставник 

процени да су сви тражени исходи испуњени  

- Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од ових 

исхода на часовима, сматра се да је савладао градиво, али да изостаје самостални 

рад и стални напредак ученика, те је потребно уложити више рада и вежбе да би 

постигнућа у самосталном раду и напредак били већи. 

- Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање ових исхода на 

часовима сматра се да није у потпуности савладао градиво и да треба радити на  

томе да ученик развије веће интересовање за рад, као и мотивисати га и упутити 

како да лакше савлада предвиђене исходе. 

- Ученик који није остварио ниједан или веома мали број тражених исхода сматра се 

да није савладао градиво и да изостаје његов напредак и знање.  

- У току школске године код сваког ученика првог разреда, при описном оцењивању, 

сагледа се залагање и труд ученика, посвећеност у раду, извршавање школских и 

домаћих  задатака који су додељени ученику, начину изговора  усвојених речи и 

израза, редовност у раду, као и активност ученика на  часовима. 

2-4. РАЗРЕДА 

Ученици од другог до четвртог разреда оцењују се на следеће начине: 

1. Писаним путем( код ученика другог разреда писање јe прилагођена и 

поједностављена активност, уз коришћење тестова издавача уџбеника одобрених 

од стране Министарства просвете ) 

2. Усменим путем 

3. Активношћу на часу  
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Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања, посвећености у раду, 

ангажовања, развоја ученика и његове самосталности у раду.  

1. Писане провере напредовања и постигнућа  ученика, реализују се након сваке 

обрађене наставне области уз претходну најаву и изражавају однос између 

процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 

2. 86%-100% оцена одличан (5) 

3. 70%-85% оцена врло добар (4) 

4. 50%-69% оцена добар (3) 

5. 30%-49% оцена довољан (2) 

6. испод 30% оцена недовољан (1)  

2. Оцена усменим путем: 

Оцена одличан (5) - у потпуности  разуме и самостално примењује научене речи и 

изразе, усменим и писаним путем. Течно и јасно чита и говори на енглеском 

језику.Учествује у дијалогу на задату тему  и даје повратну информацију уз 

разумевање контекста и ситуације тј. теме разговора. Разуме изражена осећања, 

расположења и интересовања. Са лакоћом и једноставно описује породицу, школски 

контекст, хоби, интересовања и догађаје из свакодневног живота. Показује 

интересовање током наставе и вољу да помогне другим ученицима. Успешно учествује 

у различитим облицима рада. 

Оцена врло добар (4) - У великој мери  разуме и користи  научене речи и изразе 

усменим и писаним путем. Уз мању помоћ наставника повезује  научено,  изводи 

закључке и користи у дијалогу на задату тему. Течно  и јасно чита на енглеском језику. 

Разуме изражена осећања, расположења и интересовања али уз краће паузе даје 

повратну информацију  користећи једноставна језичка средства. Сналази се у 

различитим облицима рада. 

Оцена добар (3) - Ученик  углавном разуме научене речи и изразе  и користи уз мању 

помоћ наставника. Разуме смисао једноставног  текста и главне информације у 

дијалогу али учествује  у активностима уз мању помоћ наставника. Поставља 

једноставна питања на теме које одговарају његовим интересовањима. Делимично 

обавља задатке у различитим облицима рада или уз додатно појашњење. 

Оцена довољан (2) - Ученик препознаје  и разуме основне појмове, речи и једноставне 

изразе у разговетном и спором говору. Уз већу помоћ наставника разуме кратке и 

једноставне дијалоге и делимично даје повратну информацију уз помоћ наставника. 

Показује мањи степен активности и ангажовања. Активан је на часу уз подстицај и 

помоћ наставника. 

Оцена недовољан (1) - Ученик не  препознаје и не репродукује основне појмове и 

речи.  Ни уз велику помоћ наставника не разуме најједноставније контексте, ситуације 

и упутства. Не показује интересовање за ангажовање у различитим облицима рада.   

3. Активност ученика - Током целе школске године прати се редован и континуиран рад 

ученика, кроз активност на часовима,  редовну израду домаћих задатака и доношење 

материјала  потребног за рад на часу. У оквиру активности на часу вреднују се : 

самосталност у раду, степен ангажовања , успешно учествовање  и сарадња  у 
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процесу учења и  различитим облицима рада са другим ученицима.  Активност 

ученика може  успешно утицати на општи успех ученика. 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  -  1 - 4. Р А З Р Е Д А 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика  у Верској настави се 

реализује  у складу са важећим законима и прописима - Законом о основама 

система образовања и васпитања , Закон о основном образовању и васпитању 

,Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У остваривању 

савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу. У току реализације 

ставља се нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и 

информативно.  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 

 • процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

 • провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;  

      Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

       • усмено испитивање; 

       • посматрање понашања ученика; 

       Оцене су  на три нивоа: истиче се, добар, задовољава. Прати се: начин на 

који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како аргументује, 

евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених 

питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени 

мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретације, 

изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде 

последице, дају креативна решења. Наставник, такође, прати и вреднује како 

ученици међусобно  сарађују  , како решавају задатке и превазилазе њихове тешкоће, 

како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, да ли показују 

критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода  предмета, као и напредак других ученика. 

 

ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА - 

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања(,,Службени гласник РС – Просветни 

гласник'', број 3/2019) 
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Истиче 

се 

- Ученик сарађује са свим члановима групе 

- Пажљиво слуша друге  

- Своје обавезе извршава на време и тачно 

- Ученик поседује знања, показује спремност да прикупља нове 

информације,                                                                                  - 

Активно подстиче размену идеја и знања са члановима групе и 

уважава њихове идеје                                                                                                                                                                                                                                                             

-Често поставља питања која се односе на тему                                                                                                                                     

-Ученик је у потпуности посвећен решавању задатка. Даје предлоге 

како решавати задатак                                                                                                       

-Одговорно приступа изради задатака и задужењима                                                                                                                                   

-Даје конструктивне предлоге за успешно решавање задатака                                                                                                                

- Својим активностима доприноси решавању задатака                                                 

Добар 

 

- Ученик сарађује са члановима групе уз мање потешкоће                                                                                                                          

- Своје обавезе извршава уз подсећање и опомињање                                                                                                                                   

- Ученик поседује извесна знања и повремено учествује у размени 

идеја                                                                                                  - 

Повремено поставља питања која се односе на тему                                                                                                                                  

- Ученик уз помоћ наставника и/или осталих чланова групе учествује 

у решавању задатка                                                                                                         

- Ретко има предлоге како решавати задатак али кад га добије ради по 

њему                                                                                       - Повремено 

има активности које не доприносе решавању задатка                        

Задовољ

ава                                          

- Своје обавезе извршава ретко и делимично                                                                                                                                          

- Ученик поседује мало знања и показује малу спремност да 

прикупља нове информације                                                                                                                   

- Ретко учествује у размени идеја                                                                                                                                                                     

- Ретко поставља питања  која се односе на тему                                                                                                                                       

- Минимално доприноси решавању задатака.                                                                                                                                       

- Нема предлоге како решавати задатке и када добије предлоге слабо 

их реализује 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ  

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Предмет: српски језик и књижевност  

Наведени критеријуми и елементи оцењивања односе се на наставне садржаје обухваћене 

програмима рада од 5. до 8. разреда основне школе. 

Типови провера знања: 

1. Писане провере знања: 

Иницијални тест раде ученици  5 – 8. разреда на почетку школске године ради провере 

усвојености знања из претходног разреда и подсећања на обрађено градиво. Оцена се не 

уписује у дневник, наставник је бележи у педагошку свеску, а уколико ученик одлично 

уради тест, оцена се може уписати у дневник. 

Контролни задаци дужи од 45 минута се најављују недељу дана раније, оцена се уписује 

у дневник, а ученицима се држи час припреме за контролни задатак. Садрже питања из 

читања и разумевања прочитаног, књижевности, граматике и правописа.  

Писане провере знања у трајању од 15 минута се могу, али и не морају најављивати. 

Овакве провере оцењују се формативно или сумативно. Оцена се не уписује у дневник, 

већ у педагошку свеску наставника. Просечна оцена добијена на две или више оваквих 

писаних провера се уписује у дневник. 

Структура задатака: 

50% су задаци основног нивоа, 35% су задаци средњег и 15% напредног нивоа. 

Писмени задатак – ученици имају два писмена задатка у сваком полугодишту и они се 

одржавају према утврђном распореду писмених и контролних задатака. Тема се не мора 

најавити унапред. Ученици имају час припреме за писмени задатак на коме се обнављају 

правописна правила, раде семантичке вежбе, говорне вежбе, писмене вежбе уз 

коментарисање. Ради прегледнијег оцењивања и појашњења оцене, уз коментар, ученици 

добијају бодовање задатка.  

Задатак носи 100 поена:  

40 поена – одговор на тему, ширина, прецизност, креативност, композиција задатка; 

35 поена – правопис, граматика; 

10 поена – стил и стилске грешке; 

5 поена – уредност. 

Све писане провере се оцењују према следећој бодовној скали: 

0% - 30% = недовољан (1)  

31% - 50% = довољан (2)  

51% - 69% = добар (3)  
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70% - 84% = врлодобар (4) 

85% - 100% = одличан (5)  

 

2. Усмене провере знања 

Овакве провере не морају бити најављене, могу се вршити на сваком часу. Оцена се 

уписује у дневник. Наствник може слободним избором прозвати ученика или прозвати 

ученике који желе да одговарају. Испитује се обрађено градиво на претходним, али и 

текућем часу, из свих области предмета.  

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се према критеријумима: 

Одличан (5) 

Ученик на постављено питање одговара самостално и показује висок ниво познавања 

градива, одговара без потпитања наставника, показује висок степен развијености 

међупредметних компетенција, повезује своја знања са стварним примерима из 

живота.Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа. 

Врлодобар (4) 

Ученик самостално одговара на питања уз минималну помоћ и минималне грешке, добро 

познаје појмове који се тичу градива, не лута по теми постављеног питања, самостално 

одговара на потпитања наставника или уз малу помоћ наставника. Успешно решава 

задатке на свим нивоима постигнућа. 

Добар (3) 

Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их 

репродукује, уз помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често и погреши. Не 

уочава узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о њима. Одговара на 

питања основног нивоа и решава задатке које је наставник већ давао на часу. Показује 

занимање и труди се, упркос свему. 

Довољан (2) 

Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати само основне 

појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима, наводити на тачна решења 

и може да реши задатке основног нивоа. Отежано повезује дате чињенице и често греши у 

примени знања. 

Недовољан (1) 

Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не показује 

интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не знам“ и „дајте ми 

један“, не жели усмено да одговара када на њега дође ред или када га наставник прозове 

да одговара.  

3. Формативни елементи  

Писане провере до 15 минута се обично не најављују, али могу бити и најављене. Служе 

за континуирано праћење постигнућа ученика. Оцена се не бележи у дневник, већ у 

педагошку свеску.  

Домаћи задаци, индивидуални задаци, однос према раду – наставник води евиденцију о 

прегледаним домаћим задацима. Неурађен домаћи задатак се евидентира минусом 
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(тужићем у е-дневнику). Нередовна израда домаћих задатака указује на незадовољавајућ и 

немаран однос према раду и неиспуњавање обавеза према предмету. У складу са тим, 

ученик ће бити оцењен ( пет тужића у е-дневнику биће недовољна оцена).  

Уколико ученик редовно ради домаће задатке (нема ни један минус), може бити награђен 

оценом одличан 5 на крају године (уз остале активности). 

Ученик у договору са наставником може добити различите посебне задатке и уколико су 

урађени самостално, тпотпуно тачно, креативно и благвремено, могу бити оцењени 

оценом одличан 5. 

Активност на часу, усмено одговарање – уколико је ученик константно активан на 

часовима, показује висок ниво заинтересованости, а приликом одговарања не прави 

грешке,  добија одличну оцену. Уколико је ученик активан, али одгопвори нису увек 

тачни, оцењује се и нижом оценом, уз пристанак за уписивање оцене у дневник. 

Групни рад, тимски рад, презентације, пројекти, панои – ученици могу добити 

различите задатке које ће у групи радити на часу или их припремати код куће па излагати 

на часу пред остатком одељења. Ови задаци се могу радити за било коју област предмета. 

Да би презентације, панои и други практични задаци били оцењени оценом одличан пет, 

морају бити урађени без материјалних грешака, презентовани са разумевањем, садржаји 

морају бити добро композиционо поређани, а не само копорани са интернета, треба 

показати познавање издвајања битних чињеница. Оцена је иста за све чланове групе.  

Домаћа лектира – лектира се најављује бар 2 недеље унапред, ученицима је обезбеђен 

извор за читање. Потребно је имати посебну свеску за лектиру у којој се води дневник 

читања и бележи анализа дела. Уколико ученик нема своје белешке, тиме показује 

немарност и незаинтересованост и то се евидентира у делу активности ученика (тужићем 

у е-дневнику). Уколико је задатак површно урађен, преузет са интернета или нема 

критичког односа према садржају, уколико ученик не познаје тему довољно да би 

самостално о њој говорио, али је показао интересовање и урадио задатак, његов рад се не 

бележи као неурађен ( евидентира се кроз активности уз напомену). Дневник читања уз 

активност на часу, одговоре које ученик даје, колико познаје материју и даје критички 

осврт, утичу на оцену коју ће ученик добити.  

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу 

ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка 

оцењивања. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу 

ангажовања и степена оставрености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у 

персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка 

оцењивања. 

Очекивани ниво усвојености градива за сваку 

оцену: 

ОДЛИЧАН (5) 

Књижевност  

Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) 

и потпуно самостално уме да парафразира и опише свој доживљај као и да процени 

основни тон певања, приповедања или драмске радње и уме да повеже књижевне термине 

и појмове обрађиване у претходним разредима са новим делима.  
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Самостално уме да одреди књижевни род и врсту и да анализира елементе композиције. 

Зна карактеристике народне и ауторске књижевности, зна разлику између до сада 

обрађених књижевних родова и врста и уме самостално да их пронађе у тексту. 

Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и 

писменом изражавању.  

Потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту. Аргументовано 

брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повезује и примењује 

стечена знања на новим текстовима, критички се осврће на прочитани текст, повезује 

догађаје, ликове и идеје текстова са стварним животом. 

Редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији. На часовима је увек активан и 

учествује у анализи нових текстова, чита више од оног што је задато и служи се осталим 

изворима знања. 

Језик 

Ученик у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на 

примерима показује да уме потпуно самостално да примени стечена знања и да повеже 

граматичке појмове обрађене у претходним разредима са новим садржајима. 

Зна обрађена правописна правила и доследно их самостално примењује у писаним 

радовима. 

 Успешно пише по диктату и уме да самостално,тачним реченицама одговори на питања 

(отвореног типа).  

У потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и 

разговетно чита наглас. 

Језичка култура 

Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и врло успешно користи 

различите облике усменог изражавања, препричава са сажимањеми без сажимања и 

описује. 

Писмени радови су садржајно разрађени, тачно написани, композицијски утемељени, 

занимљиви, креативни и маштовити.  

Самостално проналази тражене информације у тексту. Потпуно успешно и самостално 

саставља обрађене облике изражавања.  

Успешно саставља усмени одговор приликом говорних вежби. 

ВРЛО ДОБАР (4) 

Књижевност 

Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) 

и готово (у потпуности) самостално уме да парафразира и опише свој 

доживљајтекста,одреди основни тон певања, приповедања или драмске радње и готово (у 

потпуности) уме да повеже књижевне термине и појмове обрађиване у претходним 

разредима са новим делима.  

Самостално уме да одреди књижевни род и врсту и да анализира готово све елементе 

композиције. 
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Зна карактеристике народне и ауторске књижевности, зна разлике између до сада 

обрађених књижевних родова и врста и уме самостално да их пронађе у конкретном 

тексту.  

Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и 

писаном изражавању. Потпуно усваја књижевне термине и појмове и углавном их 

препознаје у тексту. Аргументовано брани постављене тезе током интерпретације 

књижевног текста, углавном самостално повезује и примењује стечена знања на новим 

текстовима. Критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да 

процењује, углавном је самосталан и долази до решења.  

Редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији. На часовима је активан и 

учествује у анализи нових текстова, често чита више од оног што је задато и често се 

служи осталим изворима знања. 

Језик 

Ученик готово у потпуности и са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике, на 

примерима показује да уме углавном без грешке да примени стечена знања и углавном без 

грешке повеже граматичке појмове обрађене у претходним разредима са новим 

садржајима. 

Зна правописна правила и доследно их самостално примењује у писаним радовима. 

Успешно пише по диктату и уме да самостално, тачним реченицама, одговори на питања 

(отвореног типа). 

У потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и 

разговетно чита наглас. 

Језичка култура 

Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом, успешно користи различите 

облике усменог изражавања, препричава са сажимањем и без сажимања и описује. 

Писмени радови су садржајно разрађени, углавном тачно написани, композицијски 

утемељени. Самостално проналази тражене информације у тексту. Успешно и углавном 

самостално саставља обрађене облике новинарског изражавања.  

ДОБАР (3) 

Књижевност 

Ученик чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и делимично уме 

да парафразира и опише свој доживљај као и да уз помоћ наставника одреди основни тон 

певања, приповедања или драмске радње. 

Уз помоћ наставника уме да повеже књижевне термине и појмове обрађиване у 

претходним разредима са новим делима. 

Самостално уме да одреди књижевни род и тражи помоћ при одређивању врсте. Уз 

подстицај одређује неке елементе композиције. 

Зна карактеристике народне и ауторске књижевности и зна разлику између до сада 

обрађених књижевних врста.  

Зна дефиниције стилских фигура, уз помоћ наставника или вршњака препознаје их у 

тексту. 

Делимично усваја књижевне термине и појмове и понекад учествује у интерпретацији.  
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У већини случајева чита домаћу лектиру и понекад учествује у интерпретацији. 

На часовима је каткад активан и ретко користи додатне изворе знања. 

Језик 

Ученик уме да дефинише наставне садржаје из граматике, памти их и репродукује, али 

греши у примени стечених знања као и у повезивању граматичких појмова обрађених у 

претходним разредима са новим садржајима.  

Делимично зна правописна правила и делимично их примењује у писаним радовима.  

Делимично успешно пише по диктату и уме да одговори на питања, али реченице нису 

граматички и правописно тачне (питања отвореног типа).  

Правилно изговара гласове и понекад греши у наглашавању речи, интонирању реченице и 

читању наглас. 

Језичка култура 

Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом, користи различите облике 

усменог изражавања, препричава и описује уз помоћ наставника у свим облицима 

говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног дела).  

Писмени радови су делимично садржајно разрађени, делимично тачно написани, 

композицијски утемељени. Уз помоћ наставника проналази тражене информације у 

тексту.  

Уз помоћ наставника саставља обрађене облике изражавања. 

ДОВОЉАН (2) 

Књижевност 

Ученик лоше чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова), понекад 

делимично уме да опише свој доживљај и да уз помоћ наставника понекад одреди основни 

тон певања, приповедања или драмске радње.  

Уз помоћ наставнка уме да одреди књижевни род и књижевну врсту дела. 

Уз подстицај ретко одређује неке елементе композиције. Разликује народну од ауторске 

књижевности. Препознаје неке књижевнотеоријске појмове уз подстицај и помоћ. У 

већини случајева не чита домаћу лектиру и ретко учествује у интерпретацији. На часовима 

је ретко активан. 

Језик 

Ученик ретко уме да дефинише наставне садржаје из граматике, делимично их памти и 

репродукује,не уме да примени стечена знања. Прави веће правописне и граматичке 

грешке. Потребна је стална помоћ наставника. Углавном правилно изговара гласове и 

углавном правилно наглашава речи,  углавном греши у интонирању реченице и читању 

наглас. 

Језичка култура 

Ретко успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне 

текстове који се уче напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим 

облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 

дела). 
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Писмени радови су логички неповезани и садржајно сиромашни, али у вези са темом, 

имају доста већих павописних, граматичких и стилских грешака, али поштује форму. Уз 

помоћ проналази тражене информације у тексту. Уз помоћ наставника саставља 

једноставније облике новинарског изражавања. 

НЕДОВОЉАН (1) 

Књижевност 

Ученик нема развијено интересовање за читање и ни уз добру мотивацију и помоћ не 

учествује у интерпретацији.  

Нема основна књижевнотеоријска знања, а због лошег читања не разуме текст. Не чита 

домаћу лектиру и не учествује у интерпретацији.  

На часовима је неактиван. 

Језик 

Ученик није усвојио наставне садржаје из граматике, не препознаје граматичке категорије. 

Нема предзнања па тешко прати наставу, пасиван је и незаинтересован.  

Не прихвата помоћ ни савете наставника. 

Језичка култура 

Не успева да формулише говорну поруку, да интерпретира одабране одломке или 

књижевне текстове који се уче напамет, да препричава и описује и поред помоћи 

наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о 

доживљају књижевног дела).  

Писмени радови нису самостално урађени, логички неповезани и садржајно сиромашни и 

нису у вези са темом, не поштује павописну и граматичку норму. Тешко се изражава а 

техника читања не задовољава. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Ученици од петог до осмог разреда оцењују се на следеће начине: 

4. Писаним путем (преко тестова везаних за одређену област учења језика, преко 

диктата и пројеката) 

5. Усменим путем 

6. Активношћу на часу  

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања, посвећености у раду, 

ангажовања, развоја ученика и његове самосталности у раду.  

7. Писане провере напредовања и постигнућа  ученика (тестови, односно контролни и 

писмени задаци) реализују се након сваке обрађене наставне области уз претходну 

најаву и изражавају однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 

                     86-100% -  одличан (5) 

                     70-85%  - врло добар (4) 

                     50-69% -  добар (3) 

                     30- 49%  - довољан (2) 

                     испод 30% - недовољан (1)  

              Што се тиче пројеката, критеријуми оцењивања су следећи: 
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         * одличан (5):  Ученик у високој мери сарађује са осталим члановима групе. Веома  

је самосталан и показује веома висок степен ангажовања у оквиру рада на пројекту. 

Самостално изводи закључке на основу прикупљених података. Веома успешно 

презентује сам пројекат.  

          *врло добар (4):  Ученик у великој мери сарађује са осталим члановима групе. 

Показује одређену самосталност и висок степен активности и ангажовања. Углавном 

самостално изводи закључке на основу прикупљних података. Успешно презентује сам 

пројекат. 

           *добар (3):  Ученик у неопходној мери сарађује са осталим члановима групе. 

Показује довољан степен активности и ангажовања. Закључке на основу прикупљених 

података изводи делом самостално, а делом уз помоћ других чланова групе. Исто тако, 

сам пројекат презентује успешно само уз помоћ осталих.  

            *довољан (2):  Ученик у малој мери сарађује са осталим члановима групе. Показује 

мали степен активности и ангажовања. Прикупљене податке репродукује  и презентује сам 

пројекат уз већу помоћ осталих чланова групе.  

            *недовољан (1): Ученик не сарађује са осталим члановима групе. Не показује 

заинтересованост за пројекат, не учествује у активностима, не ангажује се у раду и 

прикупљању података за сам пројекат. 

8. Што се тиче оцењивања усменим путем, оно не мора бити унапред најављено. 

Оцена добијена усменим путем се формира на основу учениковог одговора према 

следећој бројчаној скали: 

 

  * одличан (5): Ученик у потпуности разуме планом и програмом предвиђене 

појмове, речи и изразе и показује велики степен самосталности приликом њихове 

правилне употребе у изражавању. Успешно користи све граматичке елементе и 

конструкције и уочава најчешће изузетке од правила. Ученик уме да исприча лични 

доживљај, као и да у кратким цртама преприча садржај одређеног текста или 

разговора. Тачно и изражајно чита задати текст. Уме да обави разговор са другим 

лицима на унапред дату тему и са одређеном комуникативном функцијом. 

Самостално пише податке о себи и свом окружењу и пише краће саставе. Исто тако 

показује солидно познавање  основних карактеристика традиције и  културе земаља 

чији језик изучава.  

 

  *врло добар (4): Ученик разуме планом и програмом предвиђене речи и  исказе у 

великој мери и самостално их употребљава у изражавању. Правилно примењује 

уведена граматичка правила и конструкције. Ученик уме да уз малу помоћ 

наставника исприча лични доживљај и укатко исприча садржај одређеног текста, 

односно разговора. Правилно и изражајно чита једноставне текстове уз велики 

степен самосталности. У великој мери самостално остварује комуникацију и 

размењује са другим ученицима информације у вези са познатим темама и 

комуникативним функцијама. Ученик уз велики степен самосталности пише 

податке о себи и свом окружењу и уобличава то у краће саставе уз малу помоћ 
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наставника. Познаје основне одлике традиције и  културе земаља чији језик 

изучава.  

 

   *добар (3): Ученик углавном разуме планом и програмом предвиђене појмове, 

речи и изразе уз делимичан степен самосталности приликом њихове примене у 

усменом и писменом изражавању. Познаје и користи једноставније граматичке 

елементе и конструкције. У стању је да искаже на једноставан начин и уз помоћ 

наставника исприча лични доживљај и преприча садржај разговора или текста. 

Ученик углавном правилно чита и  у довољној мери размењује са другим 

ученицима кратке информације у вези са познатим темама и комуникативним 

функцијама. Пише једноставне податке о себи и свом окружењу уз повремену 

наставникову помоћ. Познаје најосновније културне  карактеристике земаља чији 

језик изучава. 

 

   *довољан (2): Ученик препознаје и разуме планом и програмом предвиђене 

основне, најфреквентније појмове, речи и изразе и примењује их у свом 

изражавању уз мали степен самосталности. У стању је да само уз помоћ наставника 

исприча лични доживљај и садржај разговора или текста, и то на нивоу 

репродукције. Ученик чита делимично правилно и уз помоћ наставника. Пише 

најједноставније податке о себи и свом окружењу уз помоћ наставника. Ученик у 

малој мери размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим 

темама и комуникативним функцијама. 

 

  *недовољан (1): Ученик не показује препознавање ни разумевање планом и 

програмом предвиђених основних појмова, речи и израза, не уме да их репродукује 

ни правилно употреби у свом изражавању. Није самосталан у раду и није у стању 

ни уз помоћ наставника да исприча лични доживљај и садржај разговора или 

текста. У недовољној мери размењује са другим ученицима кратке информације у 

вези са познатим темама и комуникативним функцијама. 

                      

9. Активност на часу може знатно помоћи достизању боље оцене на крају одређеног 

класификационог периода. У ову оцену улазе пре свега спремност за рад и 

ангажовање на часу, самосталност у њему, сарадња у остваривању различитих 

облика рада на часу, али и редовност доношења прибора за рад. Део ове оцене или 

засебна оцене може се тицати редовности и потпуности израде домаћих задатака. 

Уколико ученик не показује интересовање за учешће у активностима нити 

ангажовање,може се оценити оценом недовољан (1). 

 

Оцењивање ученика по ИОП-у 

Ученици којима је потребна додатна подршка у учењу и који стога прате наставу по 

прилагођеном моделу (ИОП 1), као и они који услед немогућности праћења наставе на 

начин као и остали ученици у разреду и постизања истих или сличних резултата наставу 

прате по изузетно прилагођеном моделу (ИОП 2), оцењују се у складу са постизањем 
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резултата у оквиру тих модела, а у великој мери део оцене чине труд и ангажованост на 

часу. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

Садржаји и исходи учења немачког као другог страног језика оцењују се сумативно 

(бројчано) и формативно (описно), у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр 34/2019, 59/2020 и 81/2020). 

Типови провера знања: 

1. Писана провера знања 

Иницијални тест раде ученици 6, 7. и 8. разреда на почетку првог полугодишта. Овaj тест 

служи за проверу нивоа усвојености садржаја и исхода плана и програма претходних 

разреда, као и за планирање даљег рада наставника. Оцена се не уписује у дневник. 

Уколико ученик на иницијалном тесту уради тачно преко 85%, у дневник се може се 

уписати оцена 5.  

Писмени и контролни задаци се најављују седам дана унапред и ученици пролазе 

припрему за њих. Спроводе се према Плану термина писмених провера утврђених на 

почетку школске године. Ове писане провере оцењују се бројчано и та оцена се уписује у 

дневник. 

Ученици имају најмање један контролни задатак у сваком полугодишту. Ученици 6., 7. и 

8. разреда имају по један писмени задатак по полугодишту, ученици 5. разреда само један 

писмени задатак, у другом полугодишту. 

Писане провере знања у трајању од 15 минута се могу, али и не морају најављивати. 

Овакве провере оцењују се формативно или сумативно. Оцена добијена на оваквој 

провери знања се не уписује у дневник, већ у евиденцију наставника. Просечна оцена 

добијена на две или више оваквих писаних провера се уписује у дневник. 

Задаци на писаним проверама знања могу бити разнолики (допуњавање реченица и 

текстова, трансформације реченица, повезивање, одговори на питања, постављање 

питања, превод речи и реченица у оба смера, реорганизовање слова у речи или речи у 

реченице, очитавање времена на сату, писање бројева словима и обрнуто, диктат, кратак 

опис илустрације, анализа краћег текста, једноставнијег графикона, табеле, краћи састав у 

форми имејла, писма, смс-а, текста на блогу итд.) 

ГЕОГРАФИЈА 

Праћење развоја, напредовања и постигнућа ученика врши се током целе школске године, 

сумативним  и формативним оцењивањем. 

Из предмета географија,  ученик 5. разреда треба да има две оцене у току полугодишта. У 

6., 7. и 8. разреду по четири оцене у полугодишту. 
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Свака бројчана оцена је јавна и  саопштава се одмах по спроведеном поступку оцењивања,  

уз образложење наставника и препоруку за даље напредовање. Оцена представља 

објективну и поуздану меру остварености прописаних циљева, исхода и стандарда 

постигнућа, као и степен ангажовања ученика у настави. 

Формативно оцењивање обухвата праћење напредовања и ангажовања  ученика на 

самом часу, кроз усмене и писмене одговоре, израду домаћих задатака и мотивисаност за 

рад. Активности: домаћи задаци из свеске, из уџбеника и неме карте, се бележе у 

педагошкој свесци и Е дневнику. На основу тога се добија   повратна информација о 

степену остварености  исхода и стандарда постигнућа ученика, као и оцена за рад на часу. 

Сумативно оцењивање је вредновање рада ученика кроз бројчане оцене, после одређене 

наставне области или теме, кроз усмене или писмене одговоре. Оцене се уносе одмах у 

педагошку свеску и Е дневник.  

Сумативно оцењивање се примењује и ако ученик оствари пласман на такмичењима 

рачунајући од школског, оценом одличан ( 5 ).  

У току полугодишта ученици од 5. до 8. разреда из географије се оцењују на различите 

начине: усменим и писменим путем, кроз реферате, паное , пројекте, провере на карти. 

Усмена провера се обавља на сваком типу часа ( обрада, утврђивање, систематизација), у 

току целе школске године. Сваки ученик мора имати бар једну оцену, усменим путем у 

току полугодишта. 

Писмена провера се врши кроз тестове или 15 минутне вежбе, после одређене наставне 

области и теме.  Распоред тестова дужих од 15 минута се унапред најављује и налази се на 

сајту школе. Оцена се уписује у року од 8 дана од дана провере, увидом ученика у 

прегледани  тест на самом часу. Бројчана оцена се уноси у Е дневник и педагошку свеску. 

За сваки тест се уради бодовна листа са оценама. 

Одличан 5 – 86-100% 

Врло добар 4 – 70-85% 

Добар 3 - 50-69% 

Довољан 2 – 30-49% 

Недовољан 1 – 0-29% 

Вежбе од 15 минута су кратке провере знања, после одређене наставне јединице. Могу 

бити ненајављене и нису истакнуте на сајту школе. Оцене се не уносе у Е дневник, већ у 

педагошку свеску или у активности у Е дневнику, као формативне. После три 15 минутне  

вежбе изводи се једна просечна оцена, као њихова аритметичка средина и уноси у Е 

дневник. Вежба од 15 минута може да утиче и на закључну оцену на крају полугодишта, 

јер представља рад ученика на часу. 

Практични радови, реферати , панои , ПП презентације  могу да се раде појединачно,  

у пару или групно, у зависности од сложености и циљева самог задатка. Предметни 

наставник даје јасна упутства ученицима, прати њихов рад, мотивише их, подстиче 
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дружење и креативност. Ученици на тај начин стичу способност да користе различите 

материјале и методе у сврху учења, сарађују, развијају критичко мишљење, подстичу 

једни друге. Наставник у зависности од области  даје прецизна упутства за израду, уноси 

рад ученика у активности у е дневнику и педагошку свеску, пре извођења сумативне 

оцене. 

Провера картографске писмености врши се усменим путем пред географском картом 

или писменим путем (неме карте) . 

Иницијални тест се ради на почетку школске године, у првој или другој радној недељи. 

Врши се провера претходних постигнућа ученика за неку важну наставну област или тему. 

Тест се не оцењује, већ се добија повратна информацију о стеченим знањима и 

постигнућима у претходном периоду, у циљу даљег напредовања ученика и планирања 

рада наставника. 

Закључна оцена се изводи на крају првог полугодишта, као аритметичка средина свих 

оцена у току полугодишта. На крају другог полугодишта закључна оцена је аритметичка 

средина свих оцена у току школске године. 

Вредновање рада  и оцењивање ученика у 5. разреду из географије  

Одличан (5) – ученик је у потпуности усвојио основна и проширена знања, умења и 

вештине из наставног предмета. Самостално примењује и трансформише знања у новим 

ситуацијама, самостално повезује чињенице и изводи закључке, критички расуђује, јасно и 

прецизно се изражава у усменим и писменим одговорима, активно сарађује са осталим 

члановима групе. Поставља питања, наводи примере, показује интересовање за 

проширивање знања о васионским телима, Земљиним кретањима, унутрашњој грађи 

Земље и сферама у географском омотачу Земље (литосфера, атмосфера, хидросфера и 

биосфера). Логички закључује и разуме повезаност између Земљиних кретања, смене 

обданице и ноћи, часовних зона, смене годишњих доба, типова климе. Повезује дејство 

унутрашњих и спољашњих сила на обликовање рељефа, наводи примере и разликује 

облике рељефа. Разуме и описује узрочно последичне везе између литосфере, атмосфере, 

хидросфере и биосфере. Анализира узроке и последице штетног деловања људи  на 

глобално загревање, загађивање Светског мора , угрожавање биљних и животињских 

врста. Користи различите материјале (уџбеник, енциклопедије, интернет странице…)  у 

стицању и проширивању знања, умења и вештина. 

Врло добар (4) –ученик је усвојио основна и делом проширена знања, умења и вештине из 

наставног предмета. У већој мери показује способност примене знања у новим 

ситуацијама,  повезује чињенице, изводи закључке и критички расуђује. Јасно  се 

изражава у усменим и писменим одговорима, на већини часова показује висок степен 

ангажовања. Поставља питања и  показује интересовање за проширивање знања о 

васионским телима, Земљиним кретањима, унутрашњој грађи Земље и сферама у 

географском омотачу Земље (литосфера, атмосфера, хидросфера и биосфера). Разуме 

повезаност између Земљиних кретања, смене обданице и ноћи, часовних зона, смене 

годишњих доба, типова климе . Повезује дејство унутрашњих и спољашњих сила на 

обликовање рељефа, наводи примере и разликује облике рељефа. Разуме и описује 

узрочно последичне везе између сфера у географском омотачу. У већој мери анализира 
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узроке и последице штетног деловања људи  на глобално загревање, загађивање Светског 

мора , угрожавање биљних и животињских врста. 

Добар (3) - ученик је  усвојио основна знања, умења и вештине из наставног предмета. Уз 

помоћ наставника примењује стечена  знања у сложенијим задацима, делимично повезује 

чињенице, изводи закључке. Нема лакоћу у усменом и писменом изражавању и труди се 

да буде активан на часовима. Поставља питања и  показује интересовање за градиво. 

Разуме и описује васионска тела, Земљина кретања, унутрашњу грађу Земље и сфере у 

географском омотачу (литосфера, атмосфера, хидросфера и биосфера). Делимично  разуме 

повезаност између Земљиних кретања, смене обданице и ноћи, часовних зона, смене 

годишњих доба, типова климе. Разликује поједине облике рељефа настале дејством 

унутрашњих и спољашњих сила. Схвата узроке и последице штетног деловања људи  на 

глобално загревање, загађивање Светског мора , угрожавање биљних и животињских 

врста. 

Довољан (2) – ученик је у мањој мери усвојио основна знања, умења и вештине из 

наставног предмета. Само уз помоћ наставника, самостално  примењује стечена  знања и 

изводи закључке у једноставнијим задацима. Има потешкоће у усменом и писменом 

изражавању и мање је активан на часовима. Зна да именује васионска тела и сфере у 

географском омотачу (литосфера, атмосфера, хидросфера и биосфера) и препознаје 

њихове основне одлике. Описује облик Земље и делимично  разуме Земљина кретања.  

Недовољан (1) - ученик није усвојио основна знања, умења и вештине из наставног 

предмета. Не показује способност минималне репродукције и примене стечених знања, не 

изводи закључке, нема интересовања за предмет. Не препознаје основне појаве и процесе 

у Васиони, кретањима и географском омотачу Земље. Не показује жељу за напредовањем. 

Вредновање рада и оцењивање ученика у 6. разреду из географије 

Одличан (5) - ученик  је у потпуности усвојио основна и проширена знања, умења и 

вештине из наставног предмета. Самостално користи географску карту и одређује 

географску ширину и дужину,  елементе карте. Доводи у везу географску мрежу и часовне 

зоне на Земљи. Оријентише се у простору помоћу карте, компаса. Примењује стечена 

знања из картографије у свакодневном животу. Повезује чињенице и самостално 

објашњава утицај природних и друштвених фактора на размештај становништва, насеља и 

привреде. Изводи закључке и критички разматра узроке и последице високог и ниског 

природног прираштаја, миграције. Схвата значај интензивне урбанизације, као и проблеме 

који настају као последица тога. Разуме узрочно последичне везе између привреде и  

поделе света на развијене и неразвијене регије. Повезује чињенице о настанку државе са 

историјским променама на политичкој карти Европе и света. Поставља питања, наводи 

примере, показује интересовање за проширивање знања о географији Европе. Објашњава 

географске везе (просторне, каузалне) и законитости у Европи између њених природних и 

друштвених одлика. Користи различите материјале (уџбеник, енциклопедије, интернет 

странице…)  у стицању и проширивању знања. Учествује у дискусији и веома је активан 

на часу. Самостално  користи карту Европе. Јасно и прецизно се изражава у усменим и 

писменим одговорима, активно сарађује са осталим члановима групе. 
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Врло добар (4) - ученик  је  усвојио основна и део проширених знања, умења и вештина из 

наставног предмета. У већој мери, самостално користи географску карту, одређује 

географску ширину и дужину,  елементе карте. Доводи у везу географску мрежу и часовне 

зоне на Земљи. Оријентише се у простору помоћу карте, компаса. Примењује стечена 

знања из картографије у свакодневном животу. Повезује чињенице и делимично 

објашњава утицај природних и друштвених фактора на размештај становништва, насеља и 

привреде. Изводи закључке и разматра узроке и последице високог и ниског природног 

прираштаја, миграције. Схвата значај интензивне урбанизације, као и проблеме који 

настају као последица тога. Разуме узрочно последичне везе између привреде и  поделе 

света на развијене и неразвијене регије. Повезује чињенице о настанку државе са 

историјским променама на политичкој карти Европе и света. Поставља питања, наводи 

примере, показује интересовање за проширивање знања о географији Европе. Непотпуно 

објашњава  географске везе (просторне , каузалне ) и законитости у Европи између њених 

природних и друштвених одлика. Користи различите материјале (уџбеник, енциклопедије, 

интернет странице…)  у стицању и проширивању знања. Учествује у дискусији и на 

већини часова је активан. Користи  карту Европе. Јасно се изражава у усменим и 

писменим одговорима, активно сарађује са осталим члановима групе. 

 Добар (3)  - ученик  је  усвојио основна  знања, умења и вештина из наставног предмета.  

Користи географску карту, несигурно одређује географску ширину и дужину,  елементе 

карте. Зна да одреди картографске знаке на карти. Разуме утицај природних и друштвених 

фактора на размештај становништва, насеља и привреде. Зна да дефинише појам екумене, 

анекумене, природног прираштаја, миграција. Објашњава поделу људских раса, религија, 

насеља према трајању, величини и типу. Разуме поделу привреде на привредне 

делатности. Уз помоћ наставника повезује чињенице о настанку држава са историјским 

променама на политичкој карти Европе и света. Описује основне природне и друштвене 

одлике Европе. Зна на карти да покаже мора, океане, већа острва, полуострва и заливе 

Европе. Уочава најкрупније облике рељефа (низије, планине и висоравни). На карти  

препознаје најдуже реке Европе. Није увек активан на часовима. 

 Довољан (2) - ученик  је у мањој мери  усвојио основна  знања, умења и вештина из 

наставног предмета. Разликује меридијане и паралеле. Географску карту користи уз помоћ 

наставника. Препознаје картографске знаке. Делимично дефинише појам екумене, 

анекумене, наталитета, морталитета. Разуме појам насеља и поделу на сеоска и градска. 

Препознаје основне природне и друштвене одлике Европе. Зна на карти да покаже мора и 

океане. Разуме појам острва, полуострва. На основу метода боја разликује равничарски и 

планински рељеф Европе. Само уз помоћ наставника примењује стечена  знања и изводи 

закључке у једноставним задацима. Има потешкоће у усменом и писменом изражавању и 

мање је активан на часовима. 

Недовољан (1) – ученик није усвојио основна знања, умења и вештине из наставног 

предмета. Не показује способност минималне репродукције и примене стечених знања, не 

изводи закључке, нема интересовања за предмет. Не препознаје основне појмове из 

картографије, становништва, насеља, привреде, географије Европе. Не показује жељу за 

напредовањем. 

Вредновање рада и оцењивање ученика у 7. разреду из географије 
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Одличан (5) - ученик  је у потпуности усвојио основна и проширена знања, умења и 

вештине из наставног предмета. Самостално користи географску карту и одређује 

математичко-географски положај тачака. Примењује стечена знања из картографије у 

свакодневном животу. Објашњава географске везе (просторне, каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и на ваневропским континентима. 

Уме да издвоји географске регије и државе у њима. Повезује чињенице и самостално 

објашњава утицај природних и друштвених фактора на размештај становништва, насеља и 

привреде. Изводи закључке и критички разматра узроке и последице високог и ниског 

природног прираштаја, демографску експлозију, структуре становништва,  миграције у 

географским регијама Европе и ваневропским континентима. Доводи у везу размештај 

природних ресурса  и  поделу света на развијене и неразвијене делове. Повезује  

историјске чињенице, велика географска открића са променама на политичкој карти 

Европе и света. Поставља питања, наводи примере, показује интересовање за 

проширивање знања о географији Европе и других континената. Користи различите 

материјале (уџбеник, енциклопедије, интернет странице…) у стицању и проширивању 

знања. Учествује у дискусији и веома је активан на часу. Јасно и прецизно се изражава у 

усменим и писменим одговорима, активно сарађује са осталим члановима групе. 

Врло добар (4) - ученик  је  усвојио основна и део проширених знања, умења и вештина из 

наставног предмета. У већој мери, самостално користи географску карту, одређује 

координате тачака. Примењује стечена знања из картографије у свакодневном животу. 

Објашњава географске везе (просторне, каузалне, директне и индиректне) и законитости 

(опште и посебне) у Европи и на ваневропским континентима. Уме да издвоји географске 

регије и државе у њима. Повезује чињенице и непотпуно објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на размештај становништва, насеља и привреде. Изводи закључке и  

разматра узроке и последице високог и ниског природног прираштаја, демографску 

експлозију, сртуктуре становништва,  миграције у географским регијама Европе и 

ваневропским континентима. Доводи у везу размештај природних ресурса  и  поделу света 

на развијене и неразвијене делове. Повезује  историјске чињенице, велика географска 

открића са променама на политичкој карти Европе и света. Поставља питања, наводи 

примере, показује интересовање за проширивање знања о географији Европе и других 

континената.  Користи различите материјале (уџбеник, енциклопедије, интернет 

странице...)  у стицању и проширивању знања. Учествује у дискусији и на већини часова је 

активан. Јасно се изражава у усменим и писменим одговорима, активно сарађује са 

осталим члановима групе. 

Добар (3)  - ученик  је  усвојио основна  знања, умења и вештина из наставног предмета.  

Уз помоћ наставника користи географску карту Европе и ваневропских континената. Зна 

да одреди положај тачака на карти. Описује основне природне и друштвене одлике 

географских регија Европе и ваневропских континената. Зна на карти да покаже 

значајнија острва, полуострва, најкрупније облике рељефа (низије, планине и висоравни), 

хидрографске објекте Европе и других континената. Разликује чињенице и делимично 

изводи закључке  о становништву на различитим континентима. Није увек активан на 

часовима и показује несигурност у излагању података из градива. 

Довољан (2) - ученик  је у мањој мери  усвојио основна  знања, умења и вештина из 

наставног предмета.  Географску карту користи  уз помоћ наставника. Именује континенте 
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и препознаје основне природне и друштвене одлике географских регија Европе и 

ваневропских континената. Зна на карти да покаже мора и океане. Разуме појам острва, 

полуострва. На основу метода боја уочава разлику између равничарског и планинског 

рељефа Европе и других континената. Само уз помоћ наставника примењује стечена  

знања и изводи закључке у једноставним задацима. Има потешкоће у усменом и писменом 

изражавању и мање је активан на часовима. 

Недовљан (1) – ученик није усвојио основна знања, умења и вештине из наставног 

предмета. Не показује способност минималне репродукције и примене стечених знања, не 

изводи закључке, нема интересовања за предмет. Не препознаје основне појмове из 

картографије, становништва, насеља, привреде, Европе и ваневропских континената. Не 

показује жељу за напредовањем. 

Вредновање рада и оцењивање ученика у 8. разреду из географије 

Одличан (5) - ученик  је у потпуности усвојио основна и проширена знања, умења и 

вештине из наставног предмета. Самостално користи географску карту и уме да одреди 

географски положај Србије у Европи и на Балканском полуострву. Уме да одреди 

природне и вештачке границе на географској карти Србије. Уме да упореди величину 

територије, број становника и просечну густину насељености Србије и других држава на 

Балканском полуострву и у Европи. Разуме сложеност и повољност географског положаја 

Србије у Европи и његов утицај на историјски, културни, друштвено-економски и 

политички развој Србије. Објашњава повезаност и условљеност свих природних и 

друштвених елемената на територији Србије. Уме да издвоји географске регије и објасни 

њихове основне одлике. Уме да објасни појмове наталитет, морталитет и природни 

прираштај, као и да анализира податке природног кретања становништва дате у табелама. 

Разуме узроке и последице миграционих кретања становништва. Идентификује историјске 

периоде масовних миграција, наводи њихове правце и објашњава узроке и последице тих 

кретања. Анализира табеле и полно-старосне пирамиде и изводи закључке. Објашњава 

разлоге и потребу бржег развоја пољопривредне производње у Србији. Разуме важност 

одрживог коришћења природних ресурса. Уме да објасни утицај саобраћаја на развој 

привреде и значај спољне трговине на прилив девизних средстава. Објашњава значај 

туризма и перспективе развоја, а у вези са природном и културном баштином. Разуме 

потребу одржавања и унапређивање економских и културних веза између Србије и наших 

исељеника. Учествује у дискусији и веома је активан на часу. Јасно и прецизно се 

изражава у усменим и писменим одговорима, активно сарађује са осталим члановима 

групе. 

Врло добар (4) – ученик је усвојио основна и део проширених знања, умења и вештина из 

наставног предмета. У већој мери самостално користи географску карту и уме да одреди 

физичко-географски положај Србије на географској карти Европе. Уме да уочи 

територијалну повезаност Србије и других држава и регија. Уме да опише одлике рељефа 

Панонске и Планинско-котлинске области Србије и да именује планине, котлине и низије. 

Наводи и описује географске регије Србије. Именује и објашњава елементе и факторе 

климе и описује основне одлике типова климе у Србији. Именује морске сливове, веће 

реке и описује њихове одлике, значај и загађеност. Описује постанак језера и на њихову 

поделу, размештај и значај. Описује одлике типова земљишта, као и карактеристичан 
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биљни и животињски свет у Србији. Схвата да се подаци о становништву и структури  

добијају на основу пописа становништва. Уме да израчуна просечну густину насељености, 

као и да наведе и опише све структуре становништва. Зна  узроке миграција српског 

становништва кроз историјске периоде. Уме да објасни постанак села и градова у Србији. 

Препознаје и наводи природне и друштвене факторе који утичу на развој привреде у 

целини. Описује одлике и специфичности унутрашње и спољашње трговине. Именује и 

описује туристичке регије и места Србије. Уме да наведе последице исељавања српског 

становништва из земље матице. Учествује у дискусији и на већини часова је активан. 

Јасно се изражава у усменим и писменим одговорима, активно сарађује са осталим 

члановима групе. 

Добар (3) – ученик је усвојио основна знања, умења и вештине из наставног предмета. Уз 

помоћ наставника користи географску карту Србије. Уме да одреди математичко-

географски положај Србије, њене географске координате и простирање. Зна да се Србија 

налази у умереном топлотном појасу, као и да је балканска, панонска и подунавска земља. 

Уме да наведе државе са којима се граничи Србија. Уме да именује најкрупније рељефне 

целине у Србији и препозна их на географској карти. Препознаје и именује одређене 

планине, низије, котлине, веће реке, језера и бање на географској карти Србије. Новоди 

типове климе и земљишта заступљене на територији Србије. Препознаје народе и етничке 

заједнице у Србији. Именује главни град и веће градове на територији Србије. Разликује 

врсте и типове насеља у Србији. Дефинише појам привреде и зна поделу на делатности, 

гране и секторе. Уме да опише развој и основне одлике пољопривреде. Уме да именује 

енергетске сировине, руде метала и неметала, гране тешке и лаке индустрије. Зна поделу 

туризма према територији, броју учесника, превозном средству и врсти мотива, као и 

услове развоја (природне лепоте, културно-историјско наслеђе, саобраћај, смештајни 

капацитети…). Именује европске и ваневропска државе у којима живе Срби. Није увек 

активан на часовима и показује несигурност у излагању података из градива. 

 Довољан (2) - ученик препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе. 

Знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену. Није самосталан 

у сналажењу на карти и у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво 

уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима. Понекад је 

самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje. Показује мањи 

степен активности и ангажовања. 

Недовољан (1) - ученик не познаје основне појмове из регионалне географије Србије, 

њених природних и друштвених обележја. Знања која је остварио нису ни на нивоу 

препознавања и не показује способност репродукције и примене. Не изводи закључке који 

се заснивају на подацима, критички не рaсуђуje, не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање. 

НАПОМЕНА: Провера картографске писмености ученика 7. и 8. разреда вршиће се 

усменим путем пред географском картом. Сви географски појмови се налазе у уџбенику, а 

уколико је потребно ученици ће добити додатне материјале за вежбање. Бодовна листа са 

оценама је: 

Одличан (5) - 15, 14 појмова   
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Врло добар (4) – 13, 12, 11 појмова 

Добар (3) – 10, 9, 8 појмова 

Довољан (2) – 7, 6 појмова 

Недовољан (1) – 5 и мање појмова. 

Оцењивање постигнућа ученика по ИОП-у 

Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у 

учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању оцењује се 

на основу ангажовања и степена остварености циљева и посебних стандарда постигнућа у 

току савладавања индивидуалног образовног плана, на начин који узима у обзир његове 

језичке, моторичке и чулне могућности (ИОП1, ИОП2).                                                                                                                             

Ученик који се образује по ИОП-у оцењује се у односу на прилагођен стандард и према 

исходима планираним ИОП-ом, а у складу са посебним законом: 

- оцену одличан (5) добија ученик који остварује значајан напредак у савладавању захтева 

који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа, уз веома висок степен ангажовања; 

- оцену врло добар (4) добија ученик који остварује значајан напредак у савладавању 

захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања; 

- оцену добар (3) добија ученик који остварује напредак у савладавању захтева који су 

одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз 

ангажовање ученика и помоћ наставника; 

- оцену довољан (2) добија ученик који остварује минималан напредак у савладавању 

захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз значајну помоћ наставника и ангажовање ученика; 

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не 

достиже захтеве по прилагођеним стандардима постигнућа ревидира се индивидуални 

образовни план.  

ИСТОРИЈА 

Стручно веће друштвених наука, наставници историје  

Постигнућа ученикаод 5. до 8. разреда у оквиру предмета – историја оцењује се сумативно 

и формативно.  

Сумативно оцењивање: У сумативно оцењивање спадају: иницијално оцењивање, 15-

минутне контролне вежбе, контролни задаци, усмено одговарање, активност на часу и 

практични рад.  

Иницијално оцењивање – У циљу праћења напредовања ученика врши се иницијално 

процењивање на почетку школске године. Резултат иницијалног процењивања се оцењује 
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али оцена се не уноси у дневник већ само бележи у педагошку свеску наставника и служи 

за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.  

15-минутне контролне вежбе се не заказују,обављају се без најаве, а спроводе се ради 

утврђивања остварености циља једног или више часова и савладаности дела реализованих 

програмских садржаја, односно остварености операционализованих исхода. Оцене се 

уписују у педагошку свеску и након две или три петнаесто минутне, у зависности 

величине наставне теме контролне вежбе оцене се сабирају и деле са бројем урађених 

вежби а просечна оцена се уноси у дневник.  

Контролни задаци се заказују минимум две недеље унапред, раде се цео час – 45. минута. 

Оцене се уписују у дневник у року од 8. дана од дана провере. 

За писмене провере постигнућа, бројчана оцена се изводи на основу скале изражене 

бројем бодова у складу са препорукама за оцењивање на следећи начин:  

0 – 19 бодова – оцена недовољан ( 1 )  

20 – 39  бодова – оцена – довољан ( 2 )  

40  – 59  бодова – оцена – добар ( 3 )  

60 – 79 бодова – оцена – врло добар ( 4 )  

80  – 100 бодова – оцена – одличан ( 5 )   

Усмена провера постигнућа ученика се обавља путем непосредног одговарања на часу, уз 

поштовање критеријума за оцењивање.   

Ученик се оцењује бројчано на основу остварености исхода, самосталности и ангажовања 

ученика:  

Оцена одличан ( 5 ) – Ученик је у целини усвојио основна и проширена знања, умећа и 

вештине, примењује знања у новим околностима, познаје узроке и последице, уочава 

битно, самостално закључује на основу датих података, критички расуђује, поседује богат 

речник и лако се изражава, испољава креативну активност на часу, показује интересовање 

за предмет и самоиницијативу.  

Оцена врло добар ( 4 ) – Ученик је у целини  усвојио основна знања и део проширеног 

знања, самостално образлаже садржај, лако разуме, закључује и репродукује чињенице, 

лако се  писмено и усмено изражава, испољава активност на већини часова,самостално и 

уз помоћ наставника примењује знања у новим околностима.  

Оцена добар ( 3 ) – Ученик је у целини усвојио нова знања, умећа и вештине, схвата 

значење основних историјских појмова, уме да репродукује научено, самостално извршава 

основне задатке, понекад има тешкоће у течном изражавању, уочава битно, али приликом 

закључивања је потребна помоћ наставника.  

Оцена довољан ( 2 ) – Ученик је усвојио, мада не у потпуности основна знања, 

репродукује научено уз помоћ наставника, има склоност ка  пасивном памћењу и 

механичком репродуковању, има тешкоће у изражавању, испољава несналажење у 

самосталном раду, несигуран је и нејасан у излагању градива.  
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Оцена недовољан ( 1 ) – Ученик није усвојио основна  знања, умећа и вештине, не 

показује заинтересованост за учење, нити напредак, не показује разумевање садржаја ни 

уз помоћ наставника, није у стању да га самостално репродукује. 

Оцена из активности на часу се изводи на основу усмених одговора који се односе на 

садржаје са истог или претходног часа. За активност на часу се добија +, а сакупљених пет 

плусева у педагошкој свесци резултира уношењем оцене  - одличан ( 5 ) у дневник.  

Провера постигнућа ученика путем практичног рада се може урадити путем израде 

презентације, пројекта или паноа. Када су у питању пројекти и презентације минимум је 6 

слајдова, максимум 15. Потребно је у изради испоштовати задату тему, и да постоји 

избалансираност између текста и илустрација. Исто важи и за пано.  

Сумативно оцењивање се примењује и ако ученик оствари пласман на такмичењима 

рачунајући од школског, оценом одличан ( 5 ).  

Формативно оцењивање подразумева: редовно праћење и процену напредовања у 

остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа односно ангажовања ученика на 

сваком часу, мотивисаности, редовно доношење прибора за рад, израду домаћих задатака, 

израду задатака на самом часу. Води се у педагошкој свесци наставника и дневнику а из 

овога призилази и оцена за рад на часу.  

Критеријум је следећи:   

Одличан успех – Ученик редовно извршава своје обавезе, редовно доноси прибор и 

домаће задатке, изузетно је активан и мотивисан за рад, показује заинтересованост и жељу 

за напредовањем и стицањем нових знања.  

Врло добар успех – Ученик се труди да редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и 

ради домаће задатке, активан је  на часу.  

Добар успех – Ученик прати наставу, скоро увек доноси прибор и домаће задатке, активан 

је на часу али не у континуитету.  

Довољан успех – Ученик недовољно концентрисано прати наставу,повремено доноси 

прибор и домаће задатке, ретко је активан на часу, али записује оно што се од њега 

очекује.  

Недовољан успех – Ученик не записује , нема прибор, не ради домаће задатке и уопште 

није активан на часу.   

Уколико ученик стиче образовање по ИОП – у 1, оцењује се на основу ангажовања и 

степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступака оцењивања.  

Уколико ученик стиче образовање по ИОП – у 2, оцењује се на основу ангажовања и 

степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у 

персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступака 

оцењивања. 

Документација која прати процес оцењивања: ес – дневник, педагошка свеска, контролне 

вежбе и тестови знања, домаћи задаци, панои и ПП презентације.  
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Закључна оцена се изводи на основу аритметичке средине свих уписаних оцена у току 

школске године.  

Уколико ученик није задовољан предложеном закључном оценом на полугодишту или 

крају школске године, накнадно одговара полугодишње односно годишње градиво. 

Добијена оцена се уписује у дневник и поново на основу аритметичке средине свих 

уписаних оцена се утврђује закључна оцена. 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Шта и како се оцењује 

Иницијални тест – Обавља се на почетку школске године у првој или другој недељи. 

Наставник процењује постигнућа ученика у предходном разреду (5, 6 и 7). Резултати 

иницијалног теста изражавају се у процентима. Иницијални тест се не оцењује и служи за 

планирање рада наставника и прећење постигнућа ученика. Уколико ученик на 

иницијалном тесту освоји преко 85% може се уписати оцена 5.  

Усмена провера постигнућа ученика – обавља се у току оба полугодишта. Најмање 

једна оцена ученика треба да буде на основу усмене провере постигнућа ученика. 

Ученици се оцењују на часу на основу усменог испитивања, дискусије или решавања 

проблемског задатка. Ученици  могу да поправе оцену на часу, уколико за то има времена 

или на часу допунске наставе. Оцена се изводи у складу са Правилником о оцењивању. 

Писмена провера постигнућа ученика – обавља се у оба полугодишта. Писмена провера 

постигнућа може бити: 

1. Тест у трајању до 15 минута – обавља се без најаве. Оцена се не уписује у дневник 

осим у случају договора са ученицима. Оцена се изводи на основу следећих 

критеријума 

Оцена  Проценат тачних одговора (%)  

5 90 –100 

4 70 – 89 

3 50 – 69 

2 30 – 49 

1 0 – 29 

 

2. Тестови дужи од 15 минута – најављени су. Тест се спроводи према Плану 

писмених провра знања утврђених на почетку школске године (термин провере 

може бити промењен уколико дође до неких непредвиђених околности али се 

промењени термин најављује ученицима најмање 7 дана пре писмене провере). 

Провера се остварује на крају наставне теме. Како би се ускладио критеријум 
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оцењивања уколико у једном разреду предаје више наставника биологије  писмене 

провере израђује један наставник за сва одељења. Наставници се смењују у изради 

писаних провра према интерном договору. Ученик може да поправи оцену уколико  

усменим одговарањем на часу или израдом теста на часу допунске наставе. Оцена 

се изводи према следећем критеријуму. 

Оцена  Проценат тачних одговора (%) 

5 85 – 100 

4 70 – 84 

3 50 – 69 

2 35 – 49 

1 0 – 34 

 

Практичан рад – може бити оглед, практичан задатак, презентација, есеј. Оцена се 

изводи на основу следећих критеријума 

1. Оглед  - да би добио прелазну оцену ученик пре свега мора да уради оглед који не 

наставник задао и да о томе напише извештај. Наставник прегледа извештај 

ученика и даје оцену на основу следеће табеле.  

 

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

Извештај  Извештај 

има наслов 

и све 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Сваки 

поднаслов 

садржи 

одговарајућ

и садржај у 

количини 

коју је 

наставник 

тражио 

Извештај има 

наслов и све 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. Сваки 

поднаслов 

садржи 

садржај у 

мањој 

количини од 

оне коју је 

наставник 

тражио 

Извештај има 

наслов и неке 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Поднаслови 

који су у 

извештају  

имају садржај 

у мањој 

количини од 

оне коју је 

наставник 

тражио 

Извештај има 

наслов и неке 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Поднаслови 

који су у 

извештају  не 

садрже 

податке које је 

наставник 

тражио 

Извештај нема 

наслов и ниједан 

поднаслове које 

на наставник 

тражио. Садржај 

рада не садржи 

податке које је 

наставник 

тражио. 

Грамати

ка и 

правопис 

Текст је 

написан у 

потпуности 

Текст има 

мањи број 

грешака у 

Текст има 

већи број 

грешака у 

Тект има 

велики број 

грешака у 

Текст је 

нечитљив због 

граматичких и 
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тачно што се 

тиче 

граматике и 

правописа 

правопису и 

граматици. 

граматици и 

правопису 

граматици и 

правопису 

правописних 

грешака. 

Саджај 

рада 

Сви подаци 

у раду су 

научно 

тачни и 

преузети са 

веродостојн

их извора 

Постоји сумња 

да неки 

подаци у раду 

нису тачни 

пошто су 

преузети из 

неверодостојн

их извора. 

Неки научни 

подаци у раду 

нису тачни 

Већи врој 

података у 

раду је 

нетачан. 

Веома велики 

број података у 

раду није тачан. 

Оглед  Ученик је 

самостално 

извео оглед 

и за то има 

доказе 

(слике, 

видео запис, 

производ 

рада ...) 

Ученик је уз 

малу помоћ 

урадио оглед и 

за то има 

доказе (слике, 

видео запис, 

производ рада 

...) 

Ученик је уз 

већу помоћ 

урадио оглед 

и за то има 

доказе (слике, 

видо запис, 

производ 

рада...) 

Ученик је уз 

већу помоћ 

урадио оглед 

али за то нема 

доказе. 

Ученик није 

урадио оглед. 

Време 

израде 

Ученик је у 

предвиђено

м року 

урадио 

оглед и 

предао 

извештај. 

Ученик је 

извештај  

предао са 

једним часом 

закашњења. 

Ученик је 

предао 

извештај са 

два часа 

закашњења. 

Ученик је 

предао 

извештај са 

три часа 

закашњења. 

Ученик је предао 

извештај са 

четири  или више 

часова 

закашњења. 

 

2. Практичан задатак – практичан задатак може бити израда модела, хербаријума, 

инсектаријума.... Наставник прегледа практични рад ученика и даје оцену на 

основу следеће табеле. 

 

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

Производ 

практичн

ог рада  

Рад ученика 

је завршен у 

потпуности 

и садржи све 

што је 

наставник 

навео као 

Рад ученика је 

завршен у 

потпуности 

али му 

недостају 

један или два 

обавезна дела 

Рад ученика 

је делимично 

завршен и 

недостају му 

један или два 

дела које је 

наставник 

Рад ученика је 

делимично 

завршен и 

недостају му 

више од два 

дела која не 

наставник 

Ученик није 

урадио практичан 

рад. 
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обавезне 

делове рада. 

која је 

наставник 

навео. 

навео као 

обавезне. 

навео као 

обавезне.  

Време 

израде 

Ученик је у 

предвиђено

м року 

урадио рад. 

Ученик је рад 

предао са 

једним часом 

закашњења. 

Ученик је 

предао рад са 

два часа 

закашњења. 

Ученик је 

предао рад са 

три часа 

закашњења.  

Ученик је предао 

рад са четири или 

више часова 

закашњења. 

 

3. Презентација – ученик ради презетацју на тему коју му зада наставник. Наставник 

прегледа рад ученика и даје оцену на основу следеће табеле. 

  

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

Дужина 

презентаци

је 

Презентациј

а има тачан 

број 

слајдова 

који је 

наставник 

тражио 

Презентација 

има један до 

два слајда 

мање од оног 

броја који је 

наставник 

тражио 

Презентација 

има три 

слајда мање 

од оног што 

је наставник 

кражио  

Презентација 

има четири 

слајда мање 

од оног што је 

наставник 

тражио 

Презентацији 

недостаје пет и 

више слајдова 

од оног броја 

који је 

наставник 

тражио 

Граматика 

и правопис 

Текст је 

написан у 

потпуности 

тачно што се 

тиче 

граматике и 

правописа 

Текст има 

мањи број 

грешака у 

правопису и 

граматици. 

Текст има 

већи број 

грешака у 

граматици и 

правопису 

Тект има 

велики број 

грешака у 

граматици и 

правопису 

Текст је 

нечитљив због 

граматичких и 

правописних 

грешака. 

Саджај 

презентаци

је 

Сви подаци 

у 

презентациј

и су научно 

тачни и 

преузети са 

веродостојн

их извора. 

Ученик је 

својим 

речима 

презентовао 

садржаје. 

Постоји сумња 

да неки 

подаци у 

презетацији 

нису тачни 

пошто су 

преузети из 

неверодостојн

их извора. 

Ученик је 

својим речима 

презентовао 

садржаје. 

Неки научни 

подаци 

упрезентациј

и нису тачни. 

Већи део 

текста је 

копиран са 

интернета 

или из књиге.  

Већи врој 

података у 

презентацији 

је нетачан. 

Текст је у 

великој мери 

копиран са 

интернета или 

из књига.  

Веома велики 

број података у 

презентацији 

није тачан. 

Текст је у 

потпуности 

копиран са 

интернета или 

из књига.. 

Однос Однос У У У Презентација 
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текста и 

слике 

текста и 

слике у 

презетацији 

је 

одговарајућ

и. Слике 

верно 

представљај

у бића и 

појаве. 

презентацији 

има мање 

слика него 

што је 

наставник 

тражио. Слике 

верно 

представљају 

бића и појаве.  

презентацији 

има мање 

слика од 

броја који је 

наставник 

тражио.Слике 

не 

представљају 

верно бића и 

појаве. 

презентацији 

скоро да нема 

слика. Слике 

не  

представљају 

верно бића и 

појаве. 

садржи само 

текст без слика.  

Излагање  Ученик је 

научио 

садржаје 

које излаже. 

Излаже 

јасно тако да 

сви ученици 

чују и 

разумеју. 

Ученик је у 

већој мери 

научио 

садржаје које 

излаже. 

Излаже јасно 

тако да сви 

ученици чују и 

разумеју. 

Ученик је 

делимишно 

научио 

садржаје које 

излаже. Доста 

чита се 

презентације. 

Излаже 

нејасно и са 

прекидима. 

Ученик није 

научио 

садржаје које 

излаже. Чита 

текст са 

презентације. 

Ученик није 

научио садржаје 

које излаже. 

Тешко чита 

текст са 

презентације.  

 

4. Есеј – ученик пише есеј на тему коју  наставник задаје. Наставник прегледа есеј 

ученика и даје оцену на основу следеће табеле. 

 

 

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

Структур

а есеја  

Есеј  има 

наслов и све 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Сваки 

поднаслов 

садржи 

одговарајућ

и садржај у 

количини 

коју је 

наставник 

тражио 

Есеј садржи 

наслов и све 

поднаслове које 

на наставник 

тражио. Сваки 

поднаслов 

садржи садржај у 

мањој количини 

од оне коју је 

наставник 

тражио 

Есеј има 

наслов и 

неке 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Поднаслови 

који су у 

есеју имају 

садржај у 

мањој 

количини од 

оне коју је 

наставник 

Есеј има 

наслов и неке 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Поднаслови 

који су у есеју 

не садрже 

податке које је 

наставник 

тражио 

Есеј нема 

наслов и 

ниједан 

поднаслов које 

на наставник 

тражио. Садржај 

есеја не садржи 

податке које је 

наставник 

тражио. 
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тражио 

Граматик

а и 

правопис 

Текст је 

написан у 

потпуности 

тачно што се 

тиче 

граматике и 

правописа 

Текст има мањи 

број грешака у 

правопису и 

граматици. 

Текст има 

већи број 

грешака у 

граматици и 

правопису 

Тект има 

велики број 

грешака у 

граматици и 

правопису 

Текст је 

нечитљив због 

граматичких и 

правописних 

грешака. 

Саджај 

есеја 

Сви подаци 

у есеју су 

научно 

тачни и 

преузети са 

веродостојн

их извора. 

Ученик 

својим 

речима 

излаже 

садржаје. 

Постоји сумња да 

неки подаци у 

есеју нису тачни 

пошто су 

преузети из 

неверодостојних 

извора. Ученик 

својим речима 

излаже садржаје.  

Неки научни 

подаци у 

есеју нису 

тачни. 

Ученик је у 

већој мери 

копирао 

текст са 

интернета 

или из 

књига. 

Већи врој 

података у 

раду је 

нетачан. 

Ученик је у 

великој мери 

копирао текст 

са интернета 

или из књига.  

Веома велики 

број података у 

раду није тачан. 

Ученик је у 

потпуности 

копирао 

садржаје са 

интернета или 

из књига.  

Слке, 

тебеле, 

графици 

Есеј садржи 

одговарајуће 

и тачне 

слике, 

табеле или 

графике.  

Есеј садржи у 

мањој мери 

одговарајуће и 

тачне слике, 

табеле или 

графике. 

Есеј не 

садржи 

одговарајуће 

и тачне 

слике, 

табеле или 

графике. 

У есеју се могу 

пронаћи неке 

погрешне 

слике, табеле 

или графици. 

Есеј садржи 

погрешне слике, 

табеле или 

графике. 

 

Рад на часу – је слободна наставникова процена о раду ученика током једног 

полугодишта. Критеријум подразумева рад на часу, ученикову пажњу, праћење, активно 

учествовање у наставном процесу.  

Сјајна идеја - добија онај ученик који у току часа, закључи, повеже, пронађе решење за 

постављени проблем... покаже своју генијалност! Вредност идеје је одличан (5). 

Школска свеска из биологије - наставник може да оцени свеску ученика на крају 

полугодишта - школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, цртеже, 

додатне текстове. Оцена се изводи према следећем критеријуму 

Оцена  Садржај  

5 Свеска ученика је уредна. Садржи све наставне лекције које су рађене у 

току полугодишта (школске године). Садржаји су писани хронолошки и 
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по редоследу. Свеска садржи тачно урађене домађе задатке. У свесци се 

налазе цртежи – завршени и јасно обележени. Такође садржи и све урађене 

задатке рађене на часовима утврђивања и вежбања. Свеска садржи 

додатне текстове и слике. 

4 Свеска ученика је уредна. Садржи све наставне лекције које су рађене у 

току полугодишта (школске године). Садржаји су писани по редоследу. 

Свеска садржи тачно урађене домађе задатке. У свесци се налазе цртежи – 

завршени и јасно обележени. Такође садржи и већину урађених задатаке 

рађених на часовима утврђивања и вежбања.  

3 Свеска ученика је уредна. Садржи већину наставних лекције које су 

рађене у току полугодишта (школске године). Свеска садржи урађене 

домађе задатке. У свесци се налазе цртежи – делимично завршени и јасно 

обележени. Такође садржи и део урађених задатака рађених на часовима 

утврђивања и вежбања.  

2 Свеска ученика је неуредна. Не садржи све наставне лекције које су рађене 

у току полугодишта (школске године). Садржаји нису писани хронолошки 

и по редоследу. Усвесци нема тачно урађених домаћих задатака. У свесци 

се налазе цртежи – незавршени и необележени. Такође не садржи и све 

урађене задатке рађене на часовима утврђивања и вежбања.  

1 Свеска ученика је уредна. Не садржи све наставне лекције које су рађене у 

току полугодишта (школске године). Садржаји су писани преко реда и 

непотпуни. Свеска нема урађене домађе задатке. У свесци нема цртежа. 

 

Домаћи задатак - наставник прегледа сваки домаћи задатак ученика током полугодишта, 

када је ученик похађао наставу и о томе води евиденцију у педагошкој свесци или 

дневнику. На крају полугодишта наставник уписује оцену из домаћих задатака на основу 

следеће скале. 

  

Оцена  Проценат урађених домаћих задатака 

(%)  

5 85 – 100 

4 70 – 84 

3 50 – 69 

2 35 –49 

1 0 – 34 
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Ваннаставне активности - подразумева ангажовање ученика у ваншколским 

активностима које се организују (Фестивал науке, конкурси, е Твиниг пројекти, сарадња 

са локалном заједницом ...)  Три ангажовања током године, вреднују се оценом одличан 

(5). 

Учешће на такмичењима – ученик који освоји диплому на школском,  општинском, 

градском или републичком такмичењу добија оцену 5.  

Оцењивање током наставе на даљину - током насатве на даљину ученик се може 

оценити из више различитих активности које збирно могу довести до извођења једене  

оцене према упутству наставника. Наставник прати ученички рад на часу кроз следеће 

активности:   

- ученик  током наставе на дањину активно учествује и даје усмене или писане одговоре 

путем Мит апликације, 

- ученик  решава задатке према упутству наставника до краја часа у реалном времену  у 

гугл учионици,  

- ученик решава гугл тестове , квизове према упутству наставника  

- ученик показује  лепо, културно понашање , одазива се  на позив наставника, 

пријављује присуство  часу. 

- уколико ученика нема техничке могућности, материјал му се доставља за рад преког 

педагошког асистента 

Оцена се изводи према следећем критеријуму: 

Оцена  Садржај  

5 Ученик преписује садржај у школску  свеску према упутствма наставика. 

Учествије активно у мит апликацији, даје добре одговоре који се надовезују на 

предходно градиво. Има максималан број бодова на провери знања у гугл 

алатима током часа  према упутствима наставника.  Ученик показује  лепо, 

културно понашање, одазива се  на позив наставника, пријављује присуство на  

часу. 

4 Ученик преписује садржај у школску  свеску према упутствма наставика. 

Учествује активно у мит апликацији, даје добре а и погрешне  одговоре.  Нема 

максималан број бодова на провери знања у гугл алатима токм часа према 

упутствима наставника.  Ученик показује  лепо, културно понашање , одазива 

се  на позив наставника, пријављује присуство на  часу. 

3 Ученик слабо преписује  садржај у школску  свеску према упутствма 

наставика. Ученик даје погрешне одговоре у мит апликацији, али показује 

вољу и труд за ново знање. Има половину од  максималан броја бодова на 
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провери знања у гугл алатима токм часа према упутствима наставника.  

Ученик показује  лепо, културно понашање , одазива се  на позив наставника, 

пријављује присуство на  часу. 

2 Ученик не записује садржај у школску свеску према упутствма наставика. 

Ученик даје погрешне одговоре у мит апликацији, не показује вољу и труд за 

ново знање. Има трећину  од  максималаног  броја бодова на провери знања у 

гугл алатима током часа према упутствима наставника.  Ученик показује  лепо, 

културно понашање , одазива се  на позив нтавника, пријављује присуство на  

часу. 

1 Ученик не записује садржај у школску свеску према упутствма наставика. 

Ученик даје погрешне одговоре у мит апликацији, не показује вољу и труд за 

ново знање. Није приступио или нема ниједан бод на провери знања у гугл 

алатима током часа према упутствима наставника.Ученик показује  лепо, 

културно понашање  одазива се  на позив наставника, пријављује присуство на  

часу. 

 

Ученици који наставу похађау по ИОП-1 програму оцењују се према наведеним 

критеријумима.  Ученици који наставу похажају по ИОП-2 програму оцењују се у складу 

са својим ИОП-ом. 

У току једног полугодушта ученик обавезно мора бити једном оцењењн на основу 

усмене провере постигнућа, писмене  провере постигнућа и  за израду домаћих задатака. 

Остале оцене које се изведу зависе од садржаја који се обрађују током полугодишта. 

 

ФИЗИКА 

Овим документом утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања 

постигнућа ученика из предмета физика у VI, VII и VIII разреду. 

Сврха и принципи оцењивања ученика 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално 

праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика.  

Оцењивање је континуирана педагошка активност која позитивно утврђује однос 

према учењу и знању и подстиче мотивацију за учење. 

Оцењивањем се ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и 

постигнућа других ученика, за постављање личних циљева током процеса учења, развија 

се систем вредности и обезбеђује се поштовање општих принципа система образовања и 

васпитања утврђених законом којим се уређују основе система образовања и васпитања. 

Принципи оцењивања јесу: 

1) објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима; 

2) релевантност оцењивања; 
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3) коришћење разноврсних техника и метода оцењивања; 

4) правичност у оцењивању; 

5) редовност и благовременост у оцењивању; 

6) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу; 

7) уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа 

ученика и тренутних услова у којима се оцењивање одвија. 

 

Формативно и сумативно оцењивање 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске 

године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање, јесте редовно праћење и процена напредовања у 

остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. 

Формативно оцењивање садржи повратну информацију о остварености прописаних 

исхода и стандарда постигнућа и ангажовања ученика. Формативне оцене се евидентирају 

у педагошкој документацији наставника и дневнику, и најчешће се односе на редовно 

праћење напретка постигнућа ученика, начина како учи, степена самосталности у раду, 

начина остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и другим подацима о 

ученику битним за праћење. 

Сумативно оцењивање, јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске 

целине или на крају полугодишта. Оцене добијене сумативним оцењивањем су по правилу 

бројчане и евидентирају се у дневнику. 

Оцена ученика 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 

ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. 

Образложење оцене садржи препоруку које активности ученик треба да предузме у даљем 

раду. 

Оцена из предмета је бројчана. Бројчана оцена је: одличан (5), врло добар (4), добар 

(3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна. 

Бројчана оцена из физике у току школске године, утврђује се на основу следећих 

критеријума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика. 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

• Примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим 

ситуацијама; 

• Самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене 

садржинске целине и информације, процењује вредност теорија, идеја и ставова; 

• Бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података; 

• Формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке; 

• Решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и 

примењене поступке; 

• Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава 
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комуникацију и начин презентације различитим контекстима; 

• Самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану 

процедуру, захтеве безбедности и очувања околине, показује иницијативу и 

прилагођава извођење, начин рада и средства новим ситуацијама; 

• Доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу 

задатака; уважава мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији 

њихових задатака, посебно у ситуацији „застоја” у групном раду; фокусиран је на 

заједнички циљ групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у 

задатом временском оквиру; 

• Утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне 

и дугорочне активности и одређује потребно време и ресурсе; 

• Континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом 

процесу учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их; 

• Ученик репродукује градиво, разуме, надограђује стечена знања; 

• Самостално образлаже садржај наводећи и своје примере, решава и сложене 

проблеме и задатке. Одлично познаје физичке појаве, изводи закључке на основу 

физичких појава које је видео или замислио, повезује податке са графика и других 

визуелизација, корелише стечена знања са садржајима других предмета; 

• Може преносити своја знања другима и сигурно и јасно излаже сопствене ставове 

о проблематици. 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

• Логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и  

информације; 

• Повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота; 

• Пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума 

истовремено; 

• Заузима ставове на основу сопствених тумачења и аргумената; 

• Уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у 

решавању нових проблемских ситауција; 

• Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава 

комуникацију задатим контекстима; 

• Самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури, 

бира прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања 

здравља и околине; 

• Планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене 

задатке имајући на уму планиране заједничке продукте групног рада; 

• Планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете 

и одређује потребно време и ресурсе; 

• Континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава 

препоруке за напредовање и углавном их реализује; 

• У стању је да надогради стечена знања. Садржај образлаже самостално, користи 

задате примере и самостално решава проблеме и задатке. Познаје физичке ознаке,  

повезује задате податке, ретко не може да реши сложене проблеме и задатке, није 
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самосталан у решавању најтежих задатака; 

• Приликом израде рачунских задатака сналази се и решава и задатке који су сасвим 

нови, уз повезивање свих стечених знања из свих школских предмета, коришћењем 

већ виђених и решених задатака. 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

• Разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих; 

• Разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом 

критеријуму; 

• Уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао 

до њих; 

• Бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских 

ситуација у познатом контексту; 

• Уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући 

начин (усмено, писмено, графички, практично, и др.), укључујући коришћење 

информационих технологија; 

• Самостално извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури, 

користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља 

и околине; 

• Извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и 

планираном динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја; 

• Планира и организује краткорочне активности и одређује потребно време и 

ресурсе; 

• Показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

напредовање и делимично их реализује. 

• Ученик репродукује и разуме основне физичке појмове, разуме садржај, али је 

површан у његовој примени; 

• Садржај може образложити користећи задате примере, али уз интервенцију 

наставника; 

• Познаје основне физичке формуле, самостално решава задатке средње тежине, и 

проблеме; 

• Уме да реши рачунске задатке који су слични задацима рађеним на редовној 

настави; 

• Понекад греши приликом самосталног решавања сложених проблема или 

задатака; 

• Повезује податке приказане графицима, сликама или таблицама и интерпретира 

их самостално; 

• Јасно излаже садржаје али је нејасан у аргументацији. 

Оцену довољан (2) добија ученик који: 

• Познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог 

критеријума; 

• Усвојио је одговарајућу терминологију; 

• Закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером; 

• Способан је да се определи и искаже став; 

• Примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних 
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проблемских ситуација у познатом контексту; 

• Уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се 

основног захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, 

практично, и др.), укључујући и коришћење информационих технологија; 

• Уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој 

процедури, користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и 

очувања здравља и околине; 

• Извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова 

групе; уважава чланове тима и различитост идеја; 

• Планира и организује краткорочне активности на основу задатих услова и 

ресурса; 

• Повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за 

напредовање реализује уз стално праћење; 

• Ученик репродукује и препознаје основне појмове: pазуме садржај, али не зна да 

га примени ни образложи на непознатим задацима; 

• Познаје основне физичке формуле, али често греши приликом самосталног 

решавања чак и једноставних проблема и задатака; 

• Препознаје податке приказане графицима, сликама или у табелама али их не може 

у потпуности самостално интерпретирати, већ му је потребна помоћ наставника; 

• Аргументује површно и несигурно па је нејасан и у излагању градива. 

Оцену недовољан (1) добија ученик који: 

• Не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не показује заинтересованост за 

сопствени процес учења, нити напредак; 

• Не препознаје основне физичке појмове, или их само може набројати. 

• Не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника и није у стању 

самостално да га репродукује. 

• Не може самостално да решава најпростије рачунске задатке. 

Закључна оцена  

Закључна оцена из предмета утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на 

основу свих појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у 

складу са законом. 

Закључна оцена је бројчана. 

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од: 

• одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 

• врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 

4,49; 

• добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 

• довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. 

Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања 

аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

Начин и поступак оцењивања 
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Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере 

постигнућа и практичног рада, а у складу са програмом предмета, У току полугодишта 

најмање једна оцена треба да буде на основу усмене провере постигнућа ученика. 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада. Постигнуће 

ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске вежбе оцењује се на основу примене 

учениковог знања, самосталности, показаних вештина у коришћењу материјала, алата, 

инструмената и других помагала у извођењу задатка, као и примене мера заштите и 

безбедности према себи, другима и околини, у складу са програмом наставе и учења, 

односно школским програмом. 

 

 

 

Распоред писмених провера 

Распоред писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се 

за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни школе. 

Наставник је дужан да обавести ученике о садржајима програма наставе и учења који 

ће се писмено проверавати према распореду најкасније пет дана пре провере.  

Усмене и писмене провере 

Усмена провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. Усмена провера 

постигнућа се не најављује. Усмена провера евидентира се у дневнику. На једном часу 

ученику може бити евидентирано више активности. Након 4 евидентиране активности 

ученика, у дневник се уноси бројчана оцена.  

Прате се и евидентирају активности ученика у које спадају одговори на питања 

наставника или других ученика, учешће у дискусији на часу, навођење примера из  

сопственог искуства, решавање рачунских задатака на табли, коментарисање својих и 

туђих решења, извођење закључака, постављање питања, уочавање грешака, помагање 

другим ученицима да дођу до решења и друго. 

Критеријуми за оцењивање усмене провере постигнућа: 

АКТИВНОСТ ОЦЕНА 

🙂🙂🙂🙂 одличан (5) 

🙂🙂🙂🙁 врло добар (4) 

🙂🙂🙁🙁 добар (3) 

🙂🙁🙁🙁 довољан (2) 

🙁🙁🙁🙁 недовољан (1) 

 

Активност у дневнику означена са жутим смајлијем      најчешће служи као обавештење и 

не рачуна се при извођењу бројчане оцене.  
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Поред усмене провере у активности које се евидентирају у дневнику спадају и однос 

ученика према раду, активност ученика на часу и израда домаћих задатака.  

Писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а 

спроводе се ради утврђивања остварености циља једног или више часова и савладаности 

дела реализованих програмских садржаја, односно остварености операционализованих 

исхода. 

Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у 

дневник, већ се евидентира се у педагошкој документацији наставника ради праћења 

постигнућа ученика на крају програмске целине или на крају полугодишта. Резултати 

писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута могу се узети у обзир приликом 

утврђивања закључне оцене ученика. 

Писмене провере садрже теоријска питања и рачунске задатке. Сваки одговор на 

питање и решење рачунског задатка се бодују. Уколико је одговор потпуно тачан а задатак 

добро постављен, приказан тачан поступак решавања, правилно писане мерне јединице и 

добијено тачно бројно решење ученик добија максималан предвиђен број бодова за тај 

задатак. Сразмеран број бодова ученик добија за делимично тачне или непотпуне одговоре 

или решења рачунских задатака. Уколико ученик код решавања рачунских задатака поред 

тачног напише и нетачно решење које није прецртано на том задатку неће добити бодове. 

Ако ученик напише тачно коначно решење рачунског задатка а не прикаже поставку и 

поступак решавања такође неће добити бодове на том задатку. Уколико поступак 

решавања има бесмислене кораке ученик неће добити бодове на том задатку иако су 

поједини делови решења тачни. Ако кораци у решењу не произилазе из претходних корака 

ученик такође неће добити бодове на том задатку. 

Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену 

проверу постигнућа. 

Оцена из писмене провере постигнућа уписује се у дневник. Ученик и родитељ има 

право увида у писани рад, као и право на образложење оцене.  

После сваке писмене провере ради се њена анализа, ученицима се скреће пажња на 

грешке које су правили и дају им се упутства за њихово превазилажење. После примене 

упутстава за исправљање грешака и даљи рад ученци могу поново да раде писмену 

проверу да би поправили оцене. Писмена провера за поправљање оцена може да буде 

организована у оквиру одељења или, ако је мали број заинтересованих ученика, на нивоу 

разреда. Оцена са писмене провере за поправљање оцена се уноси у дневник. 

Критеријуми за оцењивање писмене провере постигнућа: 

ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

≥90% одличан (5) 

≥70% врло добар (4) 

≥50% добар (3) 

≥30% довољан (2) 

<30% недовољан (1) 
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Изузетно, у интересу ученика, у случају отежаних услова рада и других објективних 

околности, наведени критеријум може бити и нижи.  

Школска свеска 

Наставник може да оцени школску свеску ученика на крају полугодишта или школске 

године. Том приликом наставник оцењује: комплетност садржаја свеске, уредност, 

цртеже, додатне текстове и слично. 

 

ХЕМИЈА 

У оквиру наставе хемије постигнућа ученика се прате и прикупљају кроз следеће 

начине: 

 Иницијални тест 

 Усмена провера постигнућа ученика 

 Писмена провера постигнућа ученика 

 Практични рад 

 Рад на часу 

 Сјајна идеја  (изазов) 

 Домаћи задаци  

 Ваннаставне активности 

 Школско такмичење: 

 

у току једног полугодушта ученик обавезно мора бити једном оцењењн на основу 

усмене провере постигнућа, писмене  провере постигнућа и  за израду домаћих задатака. 

Остале оцене које се изведу зависе од садржаја који се обрађују током полугодишта. 

Шта и како се оцењује 

Иницијални тест – Обавља се на почетку школске године осмог разреда у првој или 

другој недељи. Наставник процењује постигнућа ученика у предходном разреду. 

Резултати иницијалног теста изражавају се у процентима. Иницијални тест се не оцењује и 

служи за планирање рада наставника и прећење постигнућа ученика. Уколико ученик на 

иницијалном тесту освоји преко 85% тачних одговора може се уписати оцена 5.  

Усмена провера постигнућа ученика – обавља се у току оба полугодишта. Најмање 

једна оцена ученика треба да буде на основу усмене провере постигнућа ученика. 

Ученици се оцењују на часу на основу усменог испитивања, дискусије или решавања 

проблемског задатка. Ученици  могу да пораве оцену на часу, уколико за то има времена 

или на часу допунске наставе. Оцена се изводи у складу са Правилником о оцењивању. 

Писмена провера постигнућа ученика – обавља се у оба полугодишта минимум једном. 

Писмена провера постигнућа може бити: 

1. Тест у трајању до 15 минута – обавља се без најаве. Оцена се не уписује у дневник 

осим у случају две или више провере постигнућа ученика и  договора са ученицима. 

Оцена се изводи на основу следећих критеријума 
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Оцена  Проценат тачних 

одговора (%) 

5 90 - 100 

4 70 - 89 

3 50 - 69 

2 30 - 50 

1 0 - 29 

 

1. Тестови дужи од 15 минута – најављени су. Тест се спроводи према Плану 

писмених провра знања утврђених на почетку школске године (термин провере може бити 

промењен уколико дође до неких непредвиђених околности али се промењени термин 

најављује ученицима најмање 7 дана пре писмене провере). Провера се остварује на крају 

наставне теме. Како би се ускладио критеријум оцењивања уколико у једном разреду 

предаје више наставника писмене провере израђује један наставник за сва одељења. 

Нaставници хемије се смењују у изради писаних провера према интерном договору. 

Ученик може да поправи оцену уколико за то има времена усменим одговарањем на часу 

или израдом теста на часу допунске наставе. Оцена се изводи према следећем 

критеријуму. 

 

Оцена  Проценат тачних одговора (%)  

5 85 – 100 

4 70 - 84 

3 50 - 69 

2 35 - 49 

1 0 - 34 

Практичан рад – може бити оглед, практични задатак, израда картица хемијских 

симбола, презентација или есеј. Оцена се изводи на основу следећих критеријума 

1. Оглед  - да би добио прелазну оцену ученик пре свега мора да уради оглед који је 

наставник задао и да о томе напише извештај. Наставник прегледа извештај ученика и 

изводи  оцену на основу следеће табеле.  

 

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

Извештај  Извештај 

има наслов 

и све 

поднаслове 

Извештај има 

наслов и све 

поднаслове 

које на 

Извештај има 

наслов и неке 

поднаслове 

које на 

Извештај 

има наслов 

и неке 

поднаслове 

Извештај 

нема наслов 

и ниједан 

поднаслове 
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које на 

наставник 

тражио. 

Сваки 

поднаслов 

садржи 

одговарају

ћи садржај 

у количини 

коју је 

наставник 

тражио 

наставник 

тражио. Сваки 

поднаслов 

садржи 

садржај у 

мањој 

количини од 

оне коју је 

наставник 

тражио 

наставник 

тражио. 

Поднаслови 

који су у 

извештају  има

ју садржај у 

мањој 

количини од 

оне коју је 

наставник 

тражио 

које на 

наставник 

тражио. 

Поднаслов

и који су у 

извештају  

не садрже 

податке 

које је 

наставник 

тражио 

које на 

наставник 

тражио. 

Садржај 

рада не 

садржи 

податке које 

је наставник 

тражио. 

Граматика 

и правопис 

Текст је 

написан у 

потпуност

и тачно 

што се 

тиче 

граматике 

и 

правописа 

Текст има 

мањи број 

грешака у 

правопису и 

граматици. 

Текст има већи 

број грешака у 

граматици и 

правопису 

Тект има 

велики 

број 

грешака у 

граматици 

и 

правопису 

Текст је 

нечитљив 

због 

граматичких 

и 

правописни

х грешака. 

Саджај 

рада 

Сви 

подаци у 

раду су 

научно 

тачни и 

преузети 

са 

веродостој

них извора 

Постоји сумња 

да неки подаци 

у раду нису 

тачни пошто 

су преузети из 

неверодостојн

их извора. 

Неки научни 

подаци у раду 

нису тачни 

Већи врој 

података у 

раду је 

нетачан. 

Веома 

велики број 

података у 

раду није 

тачан. 

Оглед  Ученик је 

самостално 

извео 

оглед и за 

то има 

доказе 

(слике, 

видео 

запис, 

производ 

Ученик је уз 

малу помоћ 

урадио оглед и 

за то има 

доказе (слике, 

видео запис, 

производ 

огледа ...) 

Ученик је уз 

већу помоћ 

урадио оглед и 

за то има 

доказе (слике, 

видо запис, 

производ 

огледа ...) 

Ученик је 

уз већу 

помоћ 

урадио 

оглед али 

за то нема 

доказе. 

Ученик није 

урадио 

оглед. 
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огледа ...) 

Време 

израде 

Ученик је 

у 

предвиђен

ом року 

урадио 

оглед и 

предао 

извештај. 

Ученик је 

извештај  пред

ао са једним 

часом 

закашњења. 

Ученик је 

предао 

извештај са 

два часа 

закашњења. 

Ученик је 

предао 

извештај 

са три часа 

закашњења

. 

Ученик је 

предао 

извештај са 

четири или 

више часова 

закашњења 

 

 

1. Практичан задатак – практичан задатак је  израда модела атома или молекула  

елемената и једињења, израда картица хемијских симбола и слично према упутстима 

датих од стране наставника. Наставник прегледа практични задатак ученика и изводи  

оцену на основу следеће табеле. 

 

 

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

Производ 

практичног 

рада  

Рад ученика 

је завршен у 

потпуности и 

садржи све 

што је 

наставник 

навео као 

обавезне 

делове рада. 

Рад ученика 

је завршен у 

потпуности 

али му 

недостају 

један или 

два обавезна 

дела која је 

наставник 

навео. 

Рад ученика 

је 

делимично 

завршен и 

недостају му 

један или 

два дела које 

је наставник 

навео као 

обавезне. 

Рад ученика 

је делимично 

завршен и 

недостају му 

више од два 

дела која не 

наставник 

навео као 

обавезне.  

Ученик није 

урадио 

практичан 

рад. 

Време 

израде 

Ученик је у 

предвиђеном 

року урадио 

рад. 

Ученик је 

рад предао 

са једним 

часом 

закашњења. 

Ученик је 

предао рад 

са два часа 

закашњења. 

Ученик је 

предао рад са 

три часа 

закашњења.  

Ученик је 

предао рад 

са четири 

или више 

часова 

закашњења  

 

 

1. Презентација – ученик ради презентацију на задату тему од стране наставника. 

Наставник прегледа рад ученика и изводи  оцену на основу следеће табеле. 

  

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  
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Дужина 

презента-

ције 

Презентаци-

ја има тачан 

број 

слајдова 

који је 

наставник 

тражио 

Презентација 

има један до 

два слајда 

мање од оног 

броја који је 

наставник 

тражио 

Презентаци-

ја има три 

слајда мање 

од оног што 

је наставник 

тражио  

Презентација 

има четири 

слајда мање 

од оног што је 

наставник 

тражио 

Презента-

цији 

недостаје 

пет и више 

слајдова од 

оног броја 

који је 

наставник 

тражио 

Граматика 

и правопис 

Текст је 

написан у 

потпуности 

тачно што 

се тиче 

граматике и 

правописа 

Текст има 

мањи број 

грешака у 

правопису и 

граматици. 

Текст има 

већи број 

грешака у 

граматици и 

правопису 

Текст има 

велики број 

грешака у 

граматици и 

правопису 

Текст је 

нечитљив 

због 

грамати-

чких и 

правопи-

сних 

грешака. 

Саджај 

презента-

ције 

Сви подаци 

у 

презентациј

и су научно 

тачни и 

преузети са 

веродостојн

их извора. 

Ученик је 

својим 

речима 

презентовао 

садржаје. 

Постоји 

сумња да неки 

подаци у 

презетацији 

нису тачни 

пошто су 

преузети из 

неверодосто-

јних извора. 

Ученик је 

својим речима 

презентовао 

садржаје. 

Неки 

научни 

подаци у 

презентациј

и нису 

тачни. Већи 

део текста 

је копиран 

са 

интернета 

или из 

књиге.  

Већи врој 

података у 

презентацији 

је нетачан. 

Текст је у 

великој мери 

копиран са 

интернета или 

из књига. 

Веома 

велики број 

података у 

презентациј

и није 

тачан. 

Текст је у 

потпуности 

копиран са 

интернета 

или из 

књига. 

Однос 

текста и 

слике 

Однос 

текста и 

слике у 

презетаци-

ји је 

одговара-

јући. Слике 

верно 

представљај

у бића и 

У 

презентацији 

има мање 

слика него 

што је 

наставник 

реако. Слике 

верно 

представљају 

бића и појаве.  

У презента-

цији има 

мање слика 

од броја 

који је 

наставник 

тражио. 

Слике не 

предста-

вљају верно 

бића и 

У 

презентацији 

има скоро да 

нема слика. 

Слике 

не  предста-

вљају верно 

бића и појаве. 

Презента-

ција садржи 

само текст 

без слика.  
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појаве. појаве. 

Излагање  Ученик је 

научио 

садржаје 

које излаже. 

Излаже 

јасно тако 

да сви 

ученици 

чују и 

разумеју. 

Ученик је у 

већој мери 

научио 

садржаје које 

излаже. 

Излаже јасно 

тако да сви 

ученици чују 

и разумеју. 

Ученик је 

делимишно 

научио 

садржаје 

које излаже. 

Доста чита 

се презента-

ције. 

Излаже 

нејасно и са 

прекидима. 

Ученик није 

научио 

садржаје које 

излаже. Чита 

текст са 

презентације. 

Ученик није 

научио 

садржаје 

које излаже. 

Тешко чита 

текст са 

презента-

ције.  

 

1. Есеј – ученик пише есеј на задату тему. Наставник прегледа есеј ученика и изводи 

оцену на основу следће табеле. 

 

 

 Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

Структу-

ра есеја  

Есеј  има 

наслов и све 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Сваки 

поднаслов 

садржи 

одговарајући 

садржај у 

количини 

коју је 

наставник 

тражио 

Есеј садржи 

наслов и све 

поднаслове које 

на наставник 

тражио. Сваки 

поднаслов 

садржи садржај 

у мањој 

количини од 

оне коју је 

наставник 

тражио 

Есеј има 

наслов и 

неке 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Поднаслови 

који су у 

есеју имају 

садржај у 

мањој 

количини од 

оне коју је 

наставник 

тражио 

Есеј има 

наслов и 

неке 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Поднасло-

ви који су у 

есеју не 

садрже 

податке 

које је 

наставник 

тражио 

Есеј нема 

наслов и 

ниједан 

поднаслове 

које на 

наставник 

тражио. 

Садржај 

есеја не 

садржи 

податке које 

је наставник 

тражио. 

Грамати-

ка и 

правопис 

Текст је 

написан у 

потпуности 

тачно што се 

тиче 

граматике и 

Текст има мањи 

број грешака у 

правопису и 

граматици. 

Текст има 

већи број 

грешака у 

граматици и 

правопису 

Тект има 

велики број 

грешака у 

граматици 

и 

правопису 

Текст је 

нечитљив 

због 

грамати-

чких и 

правопи-

сних 
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правописа грешака. 

Саджај 

есеја 

Сви подаци у 

есеју су 

научно тачни 

и преузети са 

веродосто-

јних извора. 

Ученик 

својим 

речима 

излаже 

садржаје. 

Постоји сумња 

да неки подаци 

у есеју нису 

тачни пошто су 

преузети из 

неверодосто-

јних извора. 

Ученик својим 

речима излаже 

садржаје.  

Неки 

научни 

подаци у 

есеју нису 

тачни. 

Ученик је у 

већој мери 

копирао 

текст са 

интернета 

или из 

књига. 

Већи врој 

података у 

раду је 

нетачан. 

Ученик је у 

великој 

мери 

копирао 

текст са 

интернета 

или из 

књига.  

Веома 

велики број 

података у 

раду није 

тачан. 

Ученик је у 

потпуности 

копирао 

садржаје са 

интернета 

или из 

књига.  

Слке, 

тебеле, 

графици. 

Есеј садржи 

одговарајуће 

и тачне слике, 

табеле или 

графике.  

Есеј садржи у 

мањој мери 

одговарајуће и 

тачне слике, 

табеле или 

графике. 

Есеј не 

садржи 

одговарају-

ће и тачне 

слике, 

табеле или 

графике. 

У есеју се 

могу 

пронаћи 

неке 

погрешне 

слике, 

табеле или 

графици. 

Есеј садржи 

погрешне 

слике, 

табеле или 

графике. 

 

Рад на часу – је слободна наставникова процена о раду ученика током једног 

полугодишта. Подразумева рад на часу, ученикову пажњу, праћење и записивање градива 

у школску свеску, активно учествовање у наставном процесу и  мотивисаност за рад и 

жељу за напредовањем и стицањем знања, као и давање  одговора који повезују ново са 

предходним градивом. Наставник прати и евидентира учеников рад на часу у педагошку 

свеску или дневник и изводи оцену формативним оцењивањем. 

Сјајна идеја  (изазов) - добија онај ученик који у току часа, закључи, повеже, пронађе 

решење за постављени проблем... покаже своју генијалност! Вредност идеје је одличан (5). 

Школска свеска из хемије - наставник може да оцени свеску ученика на крају 

полугодишта - школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, цртеже, 

додатне текстове. Оцена се изводи према следећем критеријуму: 

Оцена

  

Садржај  

5 Свеска ученика је уредна. Садржи све наставне лекције које су рађене у 

току полугодишта (школске године). Садржаји су писани хронолошки и 

по редоследу. Свеска садржи тачно урађене домаће задатке. У свесци се 

налазе цртежи – завршени и јасно обележени. Такође садржи и све 

урађене задатке рађене на часовима утврђивања и вежбања. Свеска 
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садржи додатне текстове и слике. 

4 Свеска ученика је уредна. Садржи све наставне лекције које су рађене у 

току полугодишта (школске године). Садржаји су писани по редоследу. 

Свеска садржи тачно урађене домаће задатке. У свесци се налазе цртежи 

– завршени и јасно обележени. Такође садржи и већину урађених 

задатаке рађених на часовима утврђивања и вежбања.  

3 Свеска ученика је уредна. Садржи половину  наставних лекције које су 

рађене у току полугодишта (школске године). Свеска садржи урађене 

домаће задатке. У свесци се налазе цртежи – делимично завршени и 

јасно обележени. Такође садржи и део урађених задатака рађених на 

часовима утврђивања и вежбања.  

2 Свеска ученика је неуредна. Садржи трећину  наставних лекције које су 

рађене у току полугодишта (школске године). Садржаји нису писани 

хронолошки и по редоследу. Свеска нема тачно урађене домаће задатке. 

У свесци се налазе цртежи – незавршени и необележени. Такође не 

садржи и све урађене задатке рађене на часовима утврђивања и 

вежбања.  

1 Свеска ученика је уредна. Садржи мање од пет  наставнних  лекције које 

су рађене у току полугодишта (школске године). Садржаји су писани 

преко реда и непотпуни. Свеска нема урађене домаће задатке. У свесци 

нема цртежа. 

 

Домаћи задатак - наставник прегледа сваки домаћи задатак ученика током полугодишта, 

када је ученик похађао наставу и о томе води евиденцију у педагошкој свесци или 

дневнику. На крају полугодишта наставник уписује оцену из домаћих задатака на основу 

следеће скале. 

Оцена  Проценат урађених домаћих задатака (%)  

5 85–100 

4 70 –84 

3 50– 69 

2 35–50 

1 0–34 

 

Ваннаставне активности - подразумева ангажовање ученика у ваншколским 

активностима које се организују (Фестивал науке, конкурси, е Твиниг пројекти, сарадња 

са локалном заједницом ...)  Три ангажовања током године, вреднују се оценом одличан 

(5). 
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Учешће на такмичењима – ученик који освоји диплому на школском, општинском, 

градском или републичком такмичењу добија оцену 5.  

Оцењивање током наставе на даљину - током насатве на даљину ученик се може 

оценити из више различитих активности које збирно могу довести до извођења једне  

оцене према упутству наставника. Наставник прати ученички рад на часу кроз следеће 

активности:   

- ученик  током наставе на дањину активно учествује и даје усмене или писане одговоре 

путем Мит апликације, 

- ученик  решава задатке према упутству наставника до краја часа у реалном времену  у 

гугл учионици,  

- ученик решава гугл тестове , квизове према упутству наставника у предвиђеном року, 

- ученик показује  лепо, културно понашање, одазива се  на позив наставника, 

пријављује присуство на  часу, 

- уколико ученика нема техничке могућности, материјал за рад му се доставља  преког 

педагошког асистента. 

Оцена се изводи према следећем критеријуму: 

Оцена

  

Садржај  

5 Ученик преписује садржај у школску  свеску према упутствима 

наставика. 

Учествује активно у мит апликацији, даје добре и тачне  одговоре који се 

надовезују на предходно градиво. Има максималан број бодова на 

провери знања у гугл алатима током часа  према упутствима наставника.  

Ученик показује  лепо и  културно понашање, одазива се  на позив 

наставника, пријављује присуство на  часу. 

4 Ученик преписује садржај у школску  свеску према упутствима 

наставика. 

Учествије активно у мит апликацији, даје тачне а и погрешне  одговоре.  

Нема максималан број бодова на провери знања у гугл алатима током 

часа према упутствима наставника.  Ученик показује  лепо и  културно 

понашање, одазива се  на позив наставника, пријављује присуство на  

часу. 

3 Ученик слабо преписује  садржај у школску  свеску према упутствима 

наставика. Ученик даје погрешне одговоре у мит апликацији, али 

показује вољу и труд за ново знање. Има половину од  максималаног 

броја бодова на провери знања у гугл алатима током часа према 

упутствима наставника.  Ученик показује  лепо и  културно понашање, 

одазива се  на позив наставника, пријављује присуство на  часу. 
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2 Ученик не записује садржај у школску свеску према упутствима 

наставика. Ученик даје погрешне одговоре у мит апликацији, не показује 

вољу и труд за ново знање. Има трећину  од  максималаног  броја бодова 

на провери знања у гугл алатима током часа према упутствима 

наставника.  Ученик показује  лепо и  културно понашање , одазива се  

на позив наставника, пријављује присуство на  часу. 

1 Ученик не записује садржај у школску свеску према упутствима 

наставика. Ученик даје погрешне одговоре у мит апликацији, не показује 

вољу и труд за ново знање. Није приступио или нема ниједан бод на 

провери знања у гугл алатима токм часа према упутствима 

наставника.Ученик показује  лепо и културно понашање , одазива се  на 

позив наставника, пријављује присуство на  часу. 

 

Ученици који наставу похађају по ИОП-1 програму оцењују се према наведеним 

критеријумима.  Ученици који наставу похађају по ИОП-2 програму оцењују се ускладу са 

својим ИОП-ом. 

 

МАТЕМАТИКА 

Стручно веће за предмет математика 

 

Елементи оцењивања из математике су:  

- усвојеност образовних садржаја;  

- примена знања;  

- активност ученика.  

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

1. писмених провера знања (контролних задатака, писмених задатака) 

2. усменог испитивања;  

3. активности на часу. 

 

При вредновању квалитета знања, оценом се исказује трајност, коректност, свесност и 

употребљивост знања на разним нивоима (ниво препознавања, ниво репродукције, ниво 

разумевања, ниво примене и ниво креативног, стваралачког решавања проблема). 

 

Писмена оцењивања се врше након пређене области, уз ранију најаву а по распореду 

писаних провера знања. Писане провере, које трају 15 минута, не најављују се а наставник 

може након 2-3 такве провере да унесе оцену у дневник. 

У току једног полугодишта ученик добија оцене из минимум 4 писане провере (2 

контролна задатка + 2 писмена задатка), усменог одговарања и активности на часу. 

Закључна оцена се формира као аритметичка средина свих оцена добијених током целе 

школске године. 

 

 



1197 

 

ОЦЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА АКТИВНОСТ 

Усмена провера 

(усвојеност образовних 

садржаја) 

Писана провера 

(примена знања) 

Домаћи рад Однос према раду и рад 

довоља

н 

(2) 

Основни математички 

појмови и дефиниције 

-прерознаје их 

-уме да их искаже 

Тврђења, правила, 

формуле 

-препознаје их 

Поступци 

-поступке које 

примењује образлаже уз 

помоћ наставника 

Решавање задатака 

-самостално решава 

једноставне задатке 

-једноставне 

проблемске ситуације 

решава уз помоћ 

наставника 

Примена  тврђења, 

правила, формула 

-примењује само у 

познатим и 

једноставним 

ситуацијама  

 

Писање 

-углавном 

редовно 

Написано 

-непотпуно 

-делимично 

тачно 

-делимично 

уредно 

Провера 

-углавном зна 

образложити 

написано 

Интерес за предмет 

-ученик показује 

заинтересованост за 

предмет 

Рад на часу 

-труди се самостално 

решавати задатке 

-повремено учествује у 

расправи 

Сарадња 

-тражи помоћ када му 

нешто није јесно 

Извршавање обавеза 

-труди се писати све у 

свеску 

-на час доноси 

потребан прибор 

добар 

(3) 

 

 

Основни математички 

појмови и дефиниције 

-познаје их и разуме 

-зна их изрећи и 

објаснити 

Тврђења, правила, 

формуле 

-познаје их 

-зна их изрећи  

Поступци 

-поступке које 

примењује образлаже 

самостално 

-објашњења су углавном 

јасна, тачна и потпуна 

Решавање задатака 

-самостално, брзо и 

тачно  решава 

једноставне задатке 

-сложеније задатке 

решава спорије  

-решава једноставне 

проблемске ситуације 

Примена  тврђења, 

правила, формула 

-самостално их 

примењује у познатим 

ситуацијама 

 

 

 

Писање 

- редовно 

Написано 

-углавном 

потпуно и 

тачно 

-углавном 

уредно 

Провера 

-углавном  зна 

образложити 

написано  

Интерес  за предмет 

-ученик показује 

заинтересованост за 

предмет 

-жели да решава 

задатке на табли 

Рад на часу 

-вредно ради на часу и 

самостално решава  

задатке  

-радо  учествује у 

расправи 

Сарадња 

-прихвата рад у пару и 

групи 

-ако не разуме тражи 
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 помоћ 

Извршавање обавеза 

-свеска је уредна и 

потпуна 

-на час доноси 

потребан прибор 

врло 

добар 

(4) 

Основни математички 

појмови и дефиниције 

-самостално излаже и 

објашњава 

-разуме их у потпуности 

-успоставља односе 

међу њима 

Тврђења, правила, 

формуле 

-зна их изрећи  

-зна их објаснити и 

правилно их тумачи 

-наводи сопствене 

примере који потврђују 

исказано 

Поступци 

-образлаже тачно, 

јасно,прецизно и 

потпуно 

-прихвата и разуме нове 

идеје и концепте 

Решавање задатака 

-решава задатке брзо и 

тачно 

-самостално решава 

сложеније задатке 

-бира углавном 

најбоље стратегије за 

решавање проблема 

-решава сложеније  

проблемске ситуације 

Примена  тврђења, 

правила, формула 

-примењује их 

самостално и тачно 

Писање 

- редовно 

Написано 

-потпуно 

-тачно 

-детаљно 

-уредно 

Провера 

- зна 

образложити 

написано  

-образлаже 

јасно, тачно и 

потпуно 

Интерес  за предмет 

-ученик показује 

заинтересованост за 

предмет, жели да зна 

више, из збирке сам 

проналази теже задатке 

и решава их 

Рад на часу 

-концентрисано и 

вредно ради на часу  

-редовно и самостално 

извршава све 

постављене задатке 

- учествује у расправи и 

предлаже сопствене 

активности и идеје 

Сарадња 

-радо учествује у 

заједничком раду ( у 

пару или групи) 

-према потреби помаже 

другима 

Извршавње обавеза 

-свеска је уредна и 

потпуна 

-на час долази 

припремљен 
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одличан 

(5) 

Основни матемaтички 

појмови и дефиниције 

-самостално излаже и 

објашњава 

-разуме их и према 

потреби обликује својим 

речима 

-успоставља односе 

међу њима 

Тврђења, правила, 

формуле 

-зна их изрећи  

-зна их објаснити и 

правилно их тумачи 

-наводи сопствене 

примере који потврђују 

исказано 

Поступци 

-своје идеје и поступке 

које примењује 

образлаже јасно, тачно и 

потпуно  

-користи се властитим 

идејама и концептима 

 

Решавање задатака 

-решава задатке брзо и 

тачно и са лакоћом 

-самостално и 

успешно  решава 

сложене задатке 

-при решавању 

сложених 

проблемских 

ситуациаја комбинује 

познате стратегије или 

креира сопствене 

-одабира математичке 

поступке који највише 

одговарају задатку и 

примењује их без 

грешке и примереном 

брзином 

Примена  тврђења, 

правила, формула 

-знање примењује на 

нове, сложеније 

примере и реалне 

проблеме 

Писање 

- редовно 

Написано 

-потпуно 

-тачно 

-детаљно 

-уредно 

-нове идеје 

при решавању 

Провера 

- зна 

образложити 

написано  

-образлаже 

јасно, тачно и 

потпуно 

Интерес за предмет 

-ученик показује 

изражену 

заинтересованост за 

предмет  

-служи се додатним 

изворима знања  

-сам решава задатке 

напредног нивоа 

Рад на часу 

-концентрисано и 

вредно ради на часу  

-редовно и самостално 

извршава све 

постављене задатке 

- учествује у расправи и 

предлаже сопствене 

активности и идеје 

Сарадња 

-радо учествује и 

подстиче заједнички 

рад (у пару или групи) 

- помаже другима 

Извршавње обавеза 

-свеска је уредна и 

потпуна 

-на час долази 

припремљен 

 

 

Писмене провере 

 

Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних 

одговора и одговарајуће оцене је следећа: 

- 86% - 100%  одличан (5)  

- 70% - 85%    врло добар (4)  

- 50% - 69%    добар (3)  

- 30% - 49%    довољан (2) 

- 0% - 29%      недовољан (1)  

Изузетно, у интересу ученика, у случају отежаних услова рада и других објективних 

околности, наведени критеријум може бити и нижи.  
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После сваке писмене провере ради се њена анализа, ученицима се скреће пажња на грешке 

које су правили и дају им се упутства за њихово превазилажење. После примене упутстава 

за исправљање грешака и даљи рад ученици могу поново да раде писмену проверу да би 

поправили оцене. Оцена са писмене провере за поправљање оцена се уноси у дневник. 

Усмене провере 

Усмена провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. Усмена провера 

постигнућа се не најављује. Усмена провера евидентира се у дневнику. На једном часу 

ученику може бити евидентирано више активности. Након 4 евидентиране активности 

ученика, у дневник се уноси бројчана оцена. 

Поред усмене провере, у активности које се евидентирају у дневник спадају и израда 

задатака на часу, однос ученика према раду, активност ученика на часу и израда домаћих 

задатака. 

Критеријуми за оцењивање усмене провере постигнућа и рада на часу: 

АКТИВНОСТ ОЦЕНА 

                 одличан (5) 

                 врло добар (4) 

                 добар (3) 

                 довољан (2) 

                 недовољан (1) 

  

Активност у дневнику означена са жутим смајлијем      најчешће служи као обавештење и 

не рачуна се при извођењу бројчане оцене. Може означавати и делимично урађен домаћи 

или делимично тачан одговор што се јасно напише у опису активности.  

Школска свеска 

Наставник може да оцени школску свеску ученика на крају полугодишта или школске 

године. Том приликом наставник оцењује: комплетност садржаја свеске, уредност, 

цртеже, додатне текстове и слично. 

Мотивациони задаци 
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Наставник може по полугодишту да да ученицима да код куће реше одређени број 

задатака. Ученици који предају урађене задатке имају прилику да неке од њих ураде 

(“одбране”) на табли и на основу тога добију одговарајућу оцену. Задатке могу да ураде 

сви ученици. Уколико неки ученик не уради задатке, или му је већина задатака нетачна, не 

добија казнене бодове (црвени смајли, јединицу, итд). 

 

Закључна оцена 

Закључна оцена из предмета утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на 

основу свих појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у 

складу са законом. 

Закључна оцена је бројчана. 

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од: 

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 

4,49; 

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. 

Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања 

аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

 
 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу 

ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка 

оцењивања. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу 

ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у 

персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка 

оцењивања. 
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5. разред 
 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 5. разреда 

н 

е 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 (1) 

- Не испуњава захтеве за довољну оцену; 

- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 

- Не показује заинтересованост за учење, не сарађује 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 (2) 

 

Ученик уме да: 

- сабере, одузме, подели и помножи два броја  у истом запису 

- претвара из једног у други запис једноставније бројеве као што су ½, ¼, 0,2 ... 

- напамет одреди 50% и 10%природног броја 

- рачунски одреди 20%, 25% у једноставнијим примерима 

- упореди разломке чији су имениоци једнаки и било која два децимална броја 

- прошири и скрати разломак датим бројем 

- представи број на бројевној полуправој 

- правилно чита податке из табеле и са кружног дијаграма 

- препозна осносиметричне фигуре и одреди им осу симетрије 

- конструише симетралу дужи и симетралу угла 

- угломером измери и нацрта дати угао 

- сабере и одузме углове дате у основној јединици мере 

- нацрта и издвоји туп, оштар и прав угао и зна у ком су опсегу њихове мере 
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д 

о 

б 

а 

р 

 (3) 

 

Ученик уме да : 

-претвори децималан број у разломак и обрнуто 

-претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто 

-упореди два броја у различитим записима 

-сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима у једноставнијим 

случајевима 

-напамет одреди 50% и 10% дате природне величине 

-рачунски одреди произвољан проценат 

-скрати разломак до нескративог облика 

-састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност 

-реши једначину једноставнијег облика 

-одреди аритметичку средину датих бројева 

-подели величину на два дела у датој размери 

-правилно заокругли број  

-представи бројеве на бројевној полуправој 

-прикупљене податке прикаже табелом и правилно прочита кружни дијаграм 

-издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије 

-конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу 

-преслика тачку и дуж централном симетријом у односу на дату тачку  

-преслика тачку и дуж транслацијом за задати вектор 

-преслика тачку и дуж осном симетријом  у односу на дату осу 

-угломером црта и мери углове 

-упореди, сабере и одузме два угла рачунски и конструктивно 

-израчуна комплементан и суплементан угао датом углу 

-уочи и нацрта суседне, упоредне и унакрсне углове као и углове са паралелним 

крацима и на трансверзали, као и да опише њихове основне особине 
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в 

р 

л 

о 

 

 д 

о 

б 

а 

р 

 (4) 

Ученик уме да : 

-претвори децималан број у разломак и обрнуто 

-претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто 

-упореди два броја у различитим записима 

-сабере, одузме, подели и помножи више бројева у различитим записима  

-напамет одреди 50%, 10%,5%, 20%, 25% од датог (једноставнијег) броја 

-рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у једноставнијим 

ситуацијама 

-скрати разломак до нескративог облика у својству сређивања резултата 

-састави бројевни израз и израчуна његову вредност 

-рачуна вредност израза за дату вредност променљиве 

-реши једначину основног облика и облика ax+b=c и ax-b=c 

-реши дату неједначину  

-реши једноставноставније примере из праксе помоћу израза и једначина 

-одреди аритметичку средину датих бројева 

-подели величину у датој размери и примени  размеру у једноставним ситуацијама 

-правилно заокругли број и процени грешку 

-представи бројеве на бројевној полуправој 

-прикупљене податке прикаже табелом и кружним дијаграмом  

-издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије 

-конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу и 

користи их даље у конструкцији  

-преслика фигуру централном симетријом у односу на дату тачку у једноставнијим 

примерима 

-преслика фигуру транслацијом за задати вектор 

-преслика фигуру осном симетријом  у односу на дату осу у једноставнијим примерима 

-конструише нормалу на дату праву 

-угломером црта и мери углове 

-упореди, сабере и одузме два угла рачунски и конструктивно 

-израчуна комплементан и суплементан угао датом углу 

-користи особине суседних, упоредних и унакрсних углова као и углове са паралелним 
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крацима и на трансверзали у задацима 

о 

д 

л 

и 

ч 

а 

н 

 (5) 

Ученик уме да : 

-претвори децималан број у разломак и обрнуто 

-претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто 

-упореди бројеве у различитим записима 

-сабере, одузме, подели и помножи више бројева у различитим записима  

-напамет одреди 50%, 10%, 5%, 20%, 25% од датог броја 

-рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у сложенијим 

ситуацијама 

-скрати разломак до нескративог облика у својству сређивања резултата 

-састави сложенији бројевни израз и израчуна његову вредност 

-рачуна вредност сложенијег израза за дату вредност променљиве 

-реши дату једначину  

-реши дату неједначину 

-реши примере из свакодневног живота помоћу израза и једначина 

-примени аритметичку средину у пракси 

-подели величину у датој размери и примени  размеру у реалним ситуацијама 

-правилно заокругли број и процени грешку 

-представи бројеве на бројевној полуправој 

-прикупљене податке прикаже табелом и кружним дијаграмом 

-издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије 

-конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу и 

користи их даље у конструкцији  

- конструише нормалу на дату праву 

-преслика фигуру централном симетријом у односу на дату тачку у сложенијим 

примерима 

-преслика фигуру транслацијом за задати вектор у сложенијим примерима 
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-преслика фигуру осном симетријом  у односу на дату осу у сложенијим  примерима 

-угломером црта и мери углове 

-упореди, сабере и одузме више углова рачунски и конструктивно 

-израчуна комплементан и суплементан угао датом углу 

-користи особине суседних, упоредних и унакрсних углова као и углове са паралелним 

крацима и на трансверзали у сложенијим задацима 
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6. разред 
 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 6. разреда 

н 

е 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 (1) 

- Не испуњава захтеве за довољну оцену; 

- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 

- Не показује заинтересованост за учење, не сарађује; 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 (2) 

 

Ученик уме да: 

- прочита, запише, представи на бројевној прави цео број 

- одреди апсолутну вредност и супротан број сваког целог броја, упореди два цела 

броја 

- сабере, одузме, подели, помножи два цела броја 

- конструише углове од 60, 30, и 120 степени 

- класификује троуглове на основу њихових својстава (према страницама и према 

угловима) 

- прочита, запише, представи на бројевној првој рационалне бројеве 

- одреди супротан број и реципрочну вредност рационалног броја 

- сабере, одузме, подели и помножи два рационална броја  у истом запису 

- упореди рационалне бројеве чији су имениоци једнаки као и било која два  

децимална броја 

- прошири и скрати рационални број  датим бројем 

- Уме да прочита проценат и на  основу слике одреди проценат  неке целине 

- израчуна непознати члан из пропорције 

- правилно чита податке из табеле и са дијаграма 

- уцрта тачку са датим координатама у координатни систем и прочита кординате дате 
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тачке у координатном систему 

- разликује различите врсте четвороугла (паралелограм, правоугаоник, квадрат, ромб, 

трапез, делтоид) и уме да скицира исте  

- израчуна површину троугла, квадрата и правоугаоника када су сви потребни 

подаци непосредно дати 

д 

о 

б 

а 

р 

 

     (3) 

 

Ученик уме да : 

-упореди било која два рационална  броја у истом запису 

-сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима 

-израчуна вредност једноставнијег бројевног израза ако су бројеви дати у истом 

запису 

-израчуна вредност једноставнијег  бројевног израза са променљивом ако су бројеви 

дати у истом запису 

-састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност ако су бројеви 

дати у истом запису 

- реши једначину најједноставнијег облика у скупу рационалних бројева 

- Представља проценат  у различитим облицима(као  разломак или као   

децимални број) и уме да израчуна проценат  неке целине 

-подели величину на два дела у датој размери 

-нацрта, прочита и одреди удаљеност тачке од координатних оса  

-прикупљене податке прикаже табелом и дијаграмом 

-утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности у 

једноставнијим примерима 

-конструише углове 

- рачуна унутрашње и спољашње углове четвороугла и троугла ако су сви потребни 

подаци непосредно дати 

-израчуна средњу линију трапеза и троугла 

-израчуна површину сваког троугла и четвороугла када су сви потребни подаци 

непосредно дати 
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в 

р 

л 

о 

 

 д 

о 

б 

а 

р 

 

 (4) 

Ученик уме да : 

-упореди два рационална броја у различитим записима 

-израчуна вредност бројевног израза ако су бројеви дати у различитом запису 

-израчуна  вредност бројевног израза са променљивом ако су бројеви дати у 

различитом запису 

-састави бројевни израз и израчуна његову вредност ако су бројеви дати у 

различитом запису 

-реши једначину облика ax+b=c и ax-b=c у скупу рационалних бројева 

-реши неједначину основног облика у скупу рационалних бројева 

-састави једноставнију једначину (неједначину) на основу датог текста и реши је 

-Примени пропорцију и  проценат у једноставнијим  текстуалним задацима 

-подели величину у датој размери и примени  размеру у једноставним ситуацијама 

-графички приказује зависност међу величинама 

-нацрта и прочита тачку и дуж симетричну датој у односу на координатни почетаак и 

координатне осе 

-конструише троуглове на основу ставова подударности 

-примени својства четвороугла и троугла приликом рачунања унутрашњих и 

спољашњих углова 

-израчуна површину троугла и четвороугла у случајевима када неопходни подаци 

нису непосредно дати користећи познате обрасце 

- конструише четвороугао на основу задатих елемената (странице и углови) 

- сабира, одузима векторе и множи вектор датим бројем 

о 

д 

л 

и 

ч 

а 

н 

 (5) 

 Ученик уме да : 

-састави сложенији бројевни израз и израчуна његову вредност 

-рачуна вредност сложенијег израза за дату вредност променљиве 

-реши једначине и неједначине са сабирањем, одузимањм, множењем и дељењем 

рационалних бројева   

-реши примере из свакодневног живота помоћу израза, једначина и неједначина 

-Примени пропорцију и  проценат у реалним  ситуацијама 

-подели величину у датој размери и примени  размеру у реалним ситуацијама 

-тумачи податке приказане табелом и дијаграмом 

- конструише четвороугао на основу задатих елемената (странице, углови и 
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дијагонале) 

- израчуна површину троугла и четвороугла у случајевима када неопходни подаци 

нису непосредно дати користећи познате обрасце и особине различитих врста 

троуглова и четвороуглова 
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7. разред 

 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 7. разреда 

н 

е 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 

(1) 

- Не испуњава захтеве за довољну оцену; 

- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 

- Не показује заинтересованост за учење, не сарађује; 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 

(2) 

Ученик уме да: 

- израчуна степен датог броја и квадратни корен потпуног квадрата, зна основне 

операције са степенима 

- одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку 

- нацрта график функције y = kx, 

- дефинише Питагорину теорему и израчуна непознату страницу правоуглог троугла 

уколико су две странице познате 

- сабира, одузима и множи мономе, зна формуле за квадрат бинома и разлику квадрата 

- нацрта произвољан н-тоугао, обележи све његове елементе, одређује број дијагонала из 

једног темена у основним задацима, дефинише правилан многоугао и одреди збир 

унутрашњих углова истог 

- влада појмовима круг и кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да 

израчуна обим и површину круга датог полупречника) 

-израчуна аритметичку средину датих бројева и представи на бројевној правој дате 

бројеве и њихову аритметичку средину; за дате бројеве одређује медијану и мод 
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д 

о 

б 

а 

р  

 

(3) 

 

Ученик уме да у решавању једноставнијих задатака: 

-оперише са степенима и квадратним коренима у једноставнијим задацима 

- одреди бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима 

-одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку 

- нацрта график функције y = kx, примењује особине функције  

- примени продужену пропорцију 

- примени Питагорину теорему  

-сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља 

разлику квадрата, раставља полиноме на чиниоце, сређује полиноме 

- одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих 

углова многоугла, одреди тежишне дужи, висине и значајне тачке троугла, израчуна обим 

и површину плавилних многоуглова за n=3,4,6, искаже њихове особине и конструише 

исте 

-користи формуле за обим и површину круга  

-чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном 

критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности 

узорка са средњом вредношћу) 

-обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; одређује средњу 

вредност, медијану и мод. 

 

в 

р 

л 

о 

 

д 

о 

б 

а 

р 

 

Ученик уме да у задацима у којима се захтева разумевање: 

-оперише са степенима и квадратним коренима 

- на основу реалног проблема састави и израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза са реалним бројевима 

- одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку 

- нацрта график функције y = kx, примењује особине функције 

- састави и примени продужену пропорцију 

- препозна и примени Питагорину теорему 

-сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља 

разлику квадрата, раставља полиноме на чиниоце, сређује полиноме 

- одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих 

углова многоугла, одреди тежишне дужи и значајне тачке троугла, израчуна обим и 
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 (4) површину плавилних многоуглова за n=3,4,6, искаже њихове особине и конструише исте 

-користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена, дужину лука и 

површину кружног исечка и примењује их у задацима 

-чита дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. 

одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом 

вредношћу, одреди мод и медијану) 

 

о 

д 

л 

и 

ч 

а 

н  

 

(5) 

Ученик уме да: 

- да користи особине степена и квадратног корена у сложенијим задацима 

на основу реалног проблема састави и израчуна вредност једноставнијег бројевног израза 

са реалним бројевима 

-одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку 

- нацрта график функције y = kx, примењује особине функције у сложенијим задацима 

- састави и примени продужену пропорцију у сложенијим задацима 

- препозна и примени Питагорину теорему у сложенијим рачунским задацима као и у 

конструктивним задацима. 

- примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано трансформише 

алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик и решава једначине 

- одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих 

углова многоугла, одреди тежишне дужи и значајне тачке троугла, израчуна обим и 

површину плавилних многоуглова за n=3,4,6, искаже њихове особине и конструише исте 

-конструише ортоцентар и тежиште троугла; примени ставове подударности при 

доказивању једноставнијих тврђења и у конструктивним задацима; 

-примени својства централног и периферијског угла у кругу; израчуна обим и површину 

круга и његових делова;  преслика дати геометријски објекат ротацијом; 

- тумачи дијаграме и табеле 

- прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим 

представља 

међузависност величина 

- одређује средњу вредност, медијану и мод 
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8. разред 

 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 8. разреда 

н 

е 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 

 (1) 

- Знање које ученик показује не испуњава захтеве за довољну оцену; 

- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 

- Не показује способност репродукције и примене; 

- Не показује заинтересованост за учење, за учешће у активностима нити ангажовање; 

д 

о 

в 

о 

љ 

а 

н 

 

 (2) 

Ученик уме да:  

– примени Талесову теорему у једноставнијим примерима (уочи одговарајућу 

пропорцију); 

– покаже да су два троугла слична на основу података са слике и примени ставове 

сличности троуглова; 

– влада појмовима: тачка, права, раван. Уме да их нацрта и обележи; 

– зна да одреди међусобни положај тачке и праве, тачке и равни, праве и равни, две 

праве, две равни; 

– реши линеарну једначину у којој се непозната појављује у највише два члана; 

– реши линеарну неједначину у којој се непозната појављује у највише два члана; зна 

када се мења знак неједначине; 

– влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна 

њихове основне елементе и рачуна њихову површину и запремину у најједноставнијим 

примерима) 

- препозна моделе правилне четворостране призме, правилне тростране призме, правилне 

шестостране призме, нацрта их и израчуна површину и запремину правилне 
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четворостране призме у најједноставнијим задацима; 

– препозна моделе правилне четворостране пирамиде, правилне тростране пирамиде, 

правилне шестостране пирамиде, нацрта их и израчуна површину и запремину правилне 

четворостране пирамиде у најједноставнијим задацима; 

– препозна моделе ваљка, купе, лопте, нацрта их и израчуна површину и запремину ових 

тела у најједноставнијим примерима; 

– одреди вредност функције дате таблицом или формулом; 

– нацрта график линеарне функције у најједноставнијим примерима; 

– провери да ли дата тачка припада графику линеарне функције; 

прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди минимум или 

максимум зависне величине 

– податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто; 

– реши систем две линеарне једначине са две непознате методом замене и методом 

супротних коефицијената у најједноставнијим примерима; 

д 

о 

б 

а 

р 

 

 (3) 

Ученик који испуњава све захтеве за довољну оцену и још уме да: 

– примени Талесову теорему на примерима средњег нивоа;  

– на основу ставова сличности троуглова докаже да су два троугла слична; 

– одреди дужину дужи или дужину ортогоналне пројекције ако су тачке са исте или 

различитих страна равни; 

– реши линеарну једначину са рационалним бројевима;  

– реши неједначину користећи производ бинома; зна да представи решење на бројевној 

правој; 

– нацрта правилну призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену 

површину и запремину у једноставнијим примерима; 

– нацрта правилну пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна 

њену површину и запремину у једноставнијим примерима; 

– нацрта график линеарне функције; 

– анализира график линеарне функције на основу коефицијената k и n; 

– претвори експлицитни у имплицитни облик линеарне функције и обрнуто; 

– обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; 

– одреди средњу вредност и медијану у једноставнијим примерима; 

– реши систем две линеарне једначине са две непознате графичком методом, методом 

замене и методом супротних коефицијената; 
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– провери да ли су системи са по две линеарне једначине са две непознате еквивалентни; 

– реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две 

непознате; 

– нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину; 

в 

р 

л 

о 

 

 д 

о 

б 

а 

р 

 

 (4) 

 

Ученик који испуњава све захтеве за добру оцену и још уме да: 

– примени Талесову теорему у сложенијим примерима; 

– користећи ставове сличности докаже сличност троуглова у сложенијим примерима; 

– реши једначину са једном непознатом користећи производ бинома, квадрат бинома, 

разлику квадрата;  

– реши неједначину користећи производ бинома, квадрат бинома, разлику квадрата; зна 

да представи решење на бројевној правој; зна да представи решење скупом решења;  

– нацрта праву призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену 

површину и запремину и у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; 

– нацрта пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену 

површину и запремину и у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; 

– уочи правоугли троугао у простору и примени Питагорину теорему како би израчунао 

неопходне елементе, који нису задати у задатку; 

– нацрта пресеке призме и пресеке пирамиде и израчуна њихове површине; 

– реши реалан проблем примењујући површину и запремину призме и пирамиде; 

– нацрта график линеарне функције и алализира особине линеарне функције (ток, нуле, 

монотоност, знак); 
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– реши једноставнији реалан проблем применом линеарне функције; 

– обради прикупљене податке и изабере пригодан приказ за представљање (графиконом 

или дијаграмом); 

– одреди средњу вредност и медијану; 

– одреди пресеке правих, ако су задате њихове једначине; 

– израчуна површину троугла који граде координатне осе и задата права; 

– реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две 

непознате; 

– нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину и 

у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; 

– нацрта пресеке ваљка, пресеке купе и пресеке лопте и израчуна њихове површине; 

– израчуна масу геометријског тела; 

 

о 

д 

л 

и 

ч 

а 

н 

 

 (5) 

 

Ученик који испуњава све захтеве за врло добру оцену и још уме да: 

– уочи у простору правоугли троугао са оштрим углом од 30° и једнакокрако-правоугли 

троугао и примени њихова својства; 

– реши сложенију једначину са једном непознатом; 

– реши сложенију неједначину са једном непознатом;  

– применом особина линеарне функције одреди непознати коефицијент или параметар; 

– примени услов паралелности и чињеницу да тачка припада правој у задацима; 

– реши реалан проблем применом линеарне функције; 

– примени процентни рачун и пропорционалност за представљање кружног дијаграма; 

– реши реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате; 

– реши реалан проблем примењујући површину и запремину геометријских тела. 

– одреди односе површина и запремина различитих геометријских тела; 

– израчуна површину и запремину сложених геометријских тела; 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Овим документом утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања постигнућа 

ученика из предмета информатика и рачунарство у V, VI, VII и VIII разреду. 

Сврха и принципи оцењивања ученика 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално 

праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика. 

Оцењивање је континуирана педагошка активност која позитивно утврђује однос 

према учењу и знању и подстиче мотивацију за учење. 

Оцењивањем се ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и 

постигнућа других ученика, за постављање личних циљева током процеса учења, развија 

се систем вредности и обезбеђује се поштовање општих принципа система образовања и 

васпитања утврђених законом којим се уређују основе система образовања и васпитања. 

Принципи оцењивања јесу: 

1) објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима; 

2) релевантност оцењивања; 

3) коришћење разноврсних техника и метода оцењивања; 

4) правичност у оцењивању; 

5) редовност и благовременост у оцењивању; 

6) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу; 

7) уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа 

ученика и тренутних услова у којима се оцењивање одвија. 

 

Формативно и сумативно оцењивање 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске 

године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање, јесте редовно праћење и процена напредовања у 

остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. 

Формативно оцењивање садржи повратну информацију о остварености прописаних 

исхода и стандарда постигнућа и ангажовања ученика. Формативне оцене се евидентирају 

у педагошкој документацији наставника и дневнику, и најчешће се односе на редовно 

праћење напретка постигнућа ученика, начина како учи, степена самосталности у раду, 

начина остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и другим подацима о 

ученику битним за праћење. 

Сумативно оцењивање, јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске 

целине или на крају полугодишта. Оцене добијене сумативним оцењивањем су бројчане и 

евидентирају се у дневнику. 

Оцена ученика 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 

ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. 

Образложење оцене садржи препоруку које активности ученик треба да предузме у даљем 

раду. 
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Оцена из предмета је бројчана. Бројчана оцена је: одличан (5), врло добар (4), добар 

(3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна. 

Бројчана оцена из информатике и рачунарства у току школске године, утврђује се на 

основу следећих критеријума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика. 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

− у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички 

рaсуђуje; 

− показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања. 

 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

− у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

− самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери 

критички рaсуђуje; 

− показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања. 

 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

− у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и 

делимично самостално решава поједине проблеме; 

− у довољној мери критички рaсуђуje; 

− показује делимични степен активности и ангажовања. 

 

Оцену довољан (2) добија ученик који: 

− знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену; 

− у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички 

рaсуђуje; 

− показује мањи степен активности и ангажовања. 

 

Недовољан (1) добија ученик који: 

− знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност 

репродукције и примене; 

− не изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− критички не рaсуђуje; 

− не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање. 

 

Закључна оцена  
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Закључна оцена из предмета утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на 

основу свих појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у 

складу са законом. 

Закључна оцена је бројчана. 

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од: 

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 

4,49; 

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. 

Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања 

аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

Начин и поступак оцењивања 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере 

постигнућа и практичног рада, а у складу са програмом предмета.  

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада. Постигнуће 

ученика из практичног рада, оцењује се на основу примене учениковог знања, 

самосталности и показаних вештина у коришћењу рачунара, у складу са програмом 

наставе и учења, односно школским програмом. 

Усмене и писмене провере, практичан рад 

Усмена провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. Усмена провера 

постигнућа се нe најављује. Усмена провера евидентира се у дневнику. На једном часу 

ученику може бити евидентирано више активности. Након 4 евидентиране активности 

ученика, у дневник се уноси бројчана оцена.  

Поред усмене провере, у активности које се евидентирају у дневник спадају и израда 

практичних задатака на часу, однос ученика према раду, активност ученика на часу и 

израда домаћих задатака.  

Критеријуми за оцењивање усмене провере постигнућа и практичног рада на часу: 

АКТИВНОСТ ОЦЕНА 

                 одличан (5) 

                 врло добар (4) 

                 добар (3) 

                 довољан (2) 

                 недовољан (1) 

 

Активност у дневнику означена са жутим смајлијем      најчешће служи као обавештење и 

не рачуна се при извођењу бројчане оцене.  
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Писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а 

спроводе се ради утврђивања остварености циља једног или више часова и савладаности 

дела реализованих програмских садржаја, односно остварености операционализованих 

исхода. 

Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у 

дневник, већ се евидентира се у педагошкој документацији наставника ради праћења 

постигнућа ученика на крају програмске целине или на крају полугодишта. Резултати 

писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута могу се узети у обзир приликом 

утврђивања закључне оцене ученика. 

После сваке писмене провере ради се њена анализа, ученицима се скреће пажња на 

грешке које су правили и дају им се упутства за њихово превазилажење. После примене 

упутстава за исправљање грешака и даљи рад ученци могу поново да раде писмену 

проверу да би поправили оцене. Писмена провера за поправљање оцена може да буде 

организована у оквиру одељења или, ако је мали број заинтересованих ученика, на нивоу 

разреда. Оцена са писмене провере за поправљање оцена се уноси у дневник. 

Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену 

проверу постигнућа. 

Критеријуми за оцењивање писмене провере постигнућа: 

ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

≥90% одличан (5) 

≥70% врло добар (4) 

≥50% добар (3) 

≥30% довољан (2) 

<30% недовољан (1) 

 

Изузетно, у интересу ученика, у случају отежаних услова рада и других објективних 

околности, наведени критеријум може бити и нижи.  

Пројектни задаци 

Пројектни задаци изводе се у складу наставним планом и програмом. Могу се изводити 

самостално или као тимски рад. 

При вредновању израде и презентовања самосталног рада, нпр. мултимедијалне 

презентације, оцењује се форма и садржај рада, начин презентовања, интеракција са 

слушаоцима као и поштовање задатих рокова за реализацију. 

Активности ученика које се прате при вредновању тимског рада: 

− Ученик сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала, представљању пројектних резултата и закључака; 

− користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери комуникације и сарадње; 

− креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате; 
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− вреднује процес и резултате пројектних активности. 

 

Критеријуми за оцењивање тимског рада: 

ОЦЕНА АКТИВНОСТ 

одличан (5) - Ученик је посебно мотивисан, креативан, одговоран у раду, поштује 

друге, редован у извршавању обавеза; 

- даје креативне примедбе и предлоге; 

- поштује правила рада; 

- у презентовању је јасан, тачан и уме да искаже суштину; 

- уочава битно и разликује га од небитног; 

- зна добро да организује и води рад у групи; 

- има високо развијено критичко мишљење. 

врло добар (4) - мотивисан је и редовно извршава задатке;  

- решава проблеме користећи научне садржаје, 

- поштује правила рада; 

- подржава рад групе и подстиче их на рад; 

- поуздан, марљив и одговоран; 

- презентује тачне податке. 

добар (3) - у подели задатака групе потребна помоћ наставника; 

- за рад потребна помоћ, постицај и усмеравање; 

- непрецизан у презентацији; 

- теже исказује своје мишљење; 

- није самосталан, прати друге; 

- научено градиво примењује погрешно; 

- не придржава се у потпуности установљених правила рада. 

довољан (2) - има потешкоће у практичној примени знања; 

- у групи почиње да ради на интервенцију наставника; 

- задатаке не завршава благовремено и има грешака у раду; 

- површан у раду и поштовању правила; 

- углавном је неактиван у групи. 
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недовољан (1) - незаинтересован за рад, омета друге; 

- потстицање и помоћ га не мотивишу на рад; 

- не поштује правила понашања у групи; 

 

Бројчана оцена на писаној провери знања се изводи према табели бодовања у процентима: 

25 – 45% - довољан 2 

46 – 65% - добар 3 

66 – 85% - врло добар 4 

86 – 100% - одличан 5 

 

2. Усмена провера знања 

Усмена провера знања се може, а и не мора најављивати, а оцена добијена на оваквом 

виду провере се уписује у дневник. Усменом провером се вреднују наставне јединице и 

теме које су претходно обрађене, провежбане и/или утврђене. Усмена провера 

подразумева: 

А) читање текста из уџбеника и превод текста у целости, појединачних реченица и/или 

појединачних речи  и фраза 

Б) познавање граматике и синтаксе 

В) одговоре на питања / конверзацију у вези са текстом или одговоре на лична питања са 

тематиком из текста 

Г) опис фотографије, табеле. графикона итд. 

 

Опис мерила и критеријума за бројчане оцене на усменој провери знања: 

Одличан 5: ученик/ца текст чита течно, поштујући правила читања, акценте и интонацију 

у потпуности; ученик/ца разуме текст у целости, схвата и у стању је да преведе како 

општи смисао текста, тако и појединачне реченице, покривајући тако све нивое 

разумевања и медијације текста као целине, али и њених делова и елемената у и ван 

контекста; ученик/ца је у стању да врши трансформације реченица по временима, изменом 

лица субјекта и осталих синтаксичких елемената, понекад користећи синониме, 

еквивалентне везнике и понеке фразе већином самостално; ученик/ца разуме постаљено 

питање, на питања одговара прецизно, самостално, граматички исправно, користећи без 

оклевања сложене/детаљније одговоре са исправним вокабуларом и акцентом; ученик је у 
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стању да наставнику или неком другу/другарици из одељења постави смислено и 

прецизно питање у вези са темом (ако је у питању конверзација) и да се на одговор 

надовеже краћим или дужим коментаром; ученик/ца је у стању да разуме графикон и 

табелу која приказује одређену статистику, да да кратак увод у тему статистике, изложи 

основне елементе и одговори на питања; ученик/ца је у стању да анализира фотографију 

особе или предмета/пејзажа/призора имајући иницијативу у опису али и одговарајући на 

потпитања, притом поштујући граматичка правила и користећи адекватан вокабулар. 

Врло добар 4: : ученик/ца текст чита течно, поштујући већину правила читања, већину 

акцената и интонацију у већини случајева; ученик/ца разуме текст у целости, схвата и у 

стању је да преведе како општи смисао текста тако и појединачне реченице, преводећи у 

њима већину речи покривајући тако разумевање и медијацију текста као целине али и 

већине њених делова и елемената; ученик/ца је у стању да врши неке трансформације 

реченица по временима, изменом лица субјекта и осталих синтаксичких елемената, 

правећи мањи број грешака и већином самостално, повремено захтевајући помоћ/подршку 

наставника; ученик/ца разуме већину постављених питања,  међутим понеко је потребно 

појаснити / превести, на питања одговара релативно прецизно, најчешће самостално, 

углавном граматички исправно, користећи одговарајући вокабулар; ученик је у стању да 

наставнику или неком другу/другарици из одељења постави смислено питање у вези са 

темом (ако је у питању конверзација) и да се на одговор надовеже краћим коменатаром од 

реч, две; ученик/ца је у стању да разуме графикон и табелу која приказује одређену 

статистику и да одговори на питања у вези са темом и појединим елементима статистике; 

ученик/ца је у стању да анализира фотографију особе или предмета/пејзажа/призора 

одговарајући на потпитања која се тичу основних елемената фотографије притом 

поштујући већину граматичких правила и користећи релативно адекватан вокабулар. 

Добар 3: ученик/ца чита текст релативно течно, правећи притом одређен број грешака у 

читању, изговору уз често неадекватну интонацију; ученик/ца разуме општи смисао 

текста, и неке реченице / елементе реченица; ученик/ ца је у стању да одговори на 

једноставније питање, најчешће уз подршку наставника (превод питања на српски језик), 

одговори су једноставни и повремено непрецизни, прилично уопштени у вези са општом 

темом (спорт, хобији, школа итд.), ученик разуме тему и смисао графикона, у стању је да 

одговори на веома мали број једноставних питања у вези са статистиком (да очита 

појединачни проценат итд.); ученик/ца не описује фотографију самоиницијативно, него 

одговара на једноставнија питања наставника, често захтевајући потпитање или елемент 

одговора. 

Довољан 2: ученик/ца чита текст „изломљено“, сегментисано или течно уз изузетно 

велики број грешака тако да слушалац има тешкоће да разуме реченице у целости, прави 

велики број грешака, али поштује најосновнија правила читања и акцентологије; схвата 

општи смисао текста водећи се у разумевању само кључним речима које су обично 

интернационализми; у стању је да на преведено питање одговори користећи једну-две 

речи (најчешће да/не, лична имена и именице, непотпуне реченице). 
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Ученици имају могућност да поправе оцену и на редовном и на допунском часу. 

3. Активности на часу 

Активност на часу оцењује се формативно (плусевима) и сумативно (оценом).  

Оцена на активности на часу има мотивациони карактер. Активност на часу 

подразумева активно учешће у часу, дискусији, корисне идеје и потпитања, тачне и 

креативне одговоре и позитиван став према предмету. Активност на часу оцењује се 

формативно плусевима који воде оцени одличан 5 када ученик/ца стекне 6 плусева. 

У случају да ученик не прати на часу, не пише у свеску или нема школски прибор у 

педагошку свеску наставника уноси се минус. Уколико ученик/ца континуирано не пише 

и не прати на часу и не носи школски прибор (4 минуса) бива оцењен оценом недовољан 

1 у педагошку свеску наставника. Наставник наставља да прати да ли је ученик/ца 

кориговао свој однос према школским обавезама. 

Предметни наставник може у току године прегледати свеске ученика, или давати 

разнолике задатке и задужења (наградне задатке, ученик-предавач, песмице, скечеве, 

илустрације, стрип, разумевање слушаног текста итд). које се могу оцењивати формативно 

или сумативно оценом која се уписује у педагошку свеску или дневник. Ове активности и 

оцене махом имају мотивациони карактер и нису обавезни део плана и програма. 

4. Домаћи задаци  

Наставник проверава сваки домаћи задатак ученика, када је ученик похађао наставу и о 

томе води своју евиденцију. Нередовна израда домаћих задатака се евидентира минусом 

који се брише из педагошке свеске наставника ако ученик на следећем часу донесе урађен 

домаћи задатак од претходног часа. Ако и упркос томе ученик сакупи 3 минуса ученик 

бива опоменут усмено и писано (у дневнику под активмостима) и бива оцењен оценом 

недовољан 1 у педагошкој свесци наставника. Наставник наставља да прати да ли је 

ученик/ца кориговао свој однос према школским обавезама.  

Редовна израда домаћих задатака може бити награђена на крају полугодишта/школске 

године оценом одличан 5, која се уноси у дневник. 

5. Практичан задатак и пројекат 

Оцена на пројекту може бити сумативна или формативна и уписује се у дневник. Оцена на 

пројекту и неким додатним видовима провера или вредновања има махом мотивациону 

улогу. Пројекти се пишу на унапред задате теме, поштујући унапред одређене визуелне и 

садржајне критеријуме, а то су: 

-тачан садржај, без материјалних грешака– теоријски, практично (примери), вокабулар, 

превод... 

-уредност и кохерентност текста 
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-богате илустрације  

-јасан оквир, тема и дидактичка сврха 

Ученици коју наставу похађају по ИОП1 или ИОП2 

Ученици који наставу предмета похађају по ИОП1 на прилагођен начин савлађују и бивају 

оцењивани из истих садржаја у сврху постизања веома сличних исхода као и остатак 

одељења. Оцењивање се спроводи по критеријумима који су у складу са прилагођеним 

садржајима и исходима, а на сличан начин као и код осталих ученика – писане и усмене 

провере знања. 

Ученици који наставу предмета похађају по ИОП2 имају индивидуално прилагођене теме, 

садржаје и исходе који могу умерено до веома да варирају од основног плана и програма 

по којем ради остатак одељења. У складу са индивидуалним карактеристикама ученика, 

материјали и начин рада и провере знања могу бити писани, усмени или комбиновани, или 

чак у форми активности на часу, израде домаћих задатака и слично. Оцењивање се 

спроводи по критеријумима који су у складу са прилагођеним садржајима и исходима као 

и индивидуалним карактеристикама детета. Основни критеријум подразумева да је оцена 

утолико виша уколико је ученик заинтересованији за сарадњу, лакше и комплетније 

обавља усмене / писане задатке и ако одговорно испуњава своје ђачке обавезе, укључујући 

школски и домаћи рад. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално 

праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика у току 

савладавања школског програма. Такође и за ученике ометене у развоју прилагођених 

стандарда и постигнућа у савладавању Индивидуалних оперативних планова (ИОП-а).  

Принцип оцењивања:    

1. објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима 

2. коришћење разноврсних техника и метода 

3. редовност и благовременост 

4. оцењивање без дискриминације по било ком основу 

5. уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа 

ученика и тренутних услова у којима се оцењивање одвија 

ФОРМАТИВНО оцењивање - редовно праћење напредовања у остваривању прописаних 

исхода. Евидентира се у педагошкој свесци и електронском дневнику ( упис зелених и 

црвених смајлића, док  наранџасти служе за праћење одсуства - прегледност и за 

наставника и родитеље) 

СУМАТИВНО оцењивање – оцењивање на крају програмске целине, тромесечја, 

полугодишта, закључна оцена. 
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Оцена је јавна и саопштава се одмах по добијању, са образложењем. Образложење треба 

да садржи афирмативну препоруку о даљем раду. 

 

Оц

ен

а  

Вештина 

изражавања(комуни

кација) 

Разумевање, 

примена 

научених 

поступака и 

процедура 

Рад са подацима Моторичке вештине, 

руковање прибором, алатом 

и технологијама за извођење 

радних задатака 

5 Уме да прилагођава 

писано, усмено и 

визуелно 

изражавање у 

различитим 

контекстима. 

Формулише, 

упоређује, 

вреднује 

различите 

начине 

долажења до 

решења. Изводи 

сложеније 

закључке и уме 

да их образложи 

Уме да 

проналази, 

користи, 

вреднује 

податке из 

различитих 

извора и 

различитих 

медија и да их 

повезује са 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота. 

Рукује различитим 

прибором, алатима и 

развијеним технологијама у 

целокупном технолошком 

процесу. Извршава радне 

задатке, компетентно и 

самостално показује 

иницијативу и прилагођава 

се новим захтевима и 

контексту. 

4 Уме да прилагођава 

писано, усмено и 

визуелно 

изражавање у 

различитим 

контекстима 

Уме да примени 

поступке који 

подразумевају 

долажење до 

решења у више 

корака. Разуме, 

повезује, 

објашњава 

појаве, процесе 

и односе који се 

испољавају у 

различитим 

ситуацијама 

Уме да 

проналази, 

користи, 

вреднује 

податке из 

различитих 

извора и 

различитих 

медија и да их 

повезује са 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота. 

Рукује различитим 

прибором, алатима и 

развијеним технологијама у 

целокупном технолошком 

процесу. Извршава радне 

задатке компетентно и 

самостално 

3 Уме усмено, 

писмено и визуелно 

да одговори на 

захтеве у познатим 

и једноставним 

ситуацијама 

Повезује и 

комбинује 

информације 

које су директно 

саопштене и на 

основу њих 

изводи закључке 

који су 

Разуме, користи 

и повезује 

податке 

представљене 

једноставним 

симболима који 

су 

карактеристични 

за одређене 

Рукује различитим прибором 

и алатима и примењује их у 

сложеним операцијама. 

Извршава радне задатке 

компетентно уз минимум 

помоћи надзора наставника. 
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очигледни наставне теме 

2 Са великом 

тешкоћама одговара 

на захтеве у 

једноставним 

ситуацијама 

Уме да 

закључује на 

основу 

информација 

које су 

једноставне и 

међусобно 

сагласне 

Уме да 

закључује на 

основу 

информација 

које су 

једноставне и 

међусобно 

сагласне 

Рукује различитим прибором 

и алатима у једноставнијим 

операцијама, извршава радне 

задатке у значајну помоћ и 

надзор наставника 

1 Не успева ни 

усмено, писмено, 

нити визуелно  да 

прати рад на часу 

не изводи 

закључке који се 

заснивају на 

подацима; 

критички не 

рaсуђуje 
не показује 

интересовање за учешће у 

активностима нити 

ангажовање. 

 

 

 

Начин и поступак оцењивања 

Ученик се оцењује на основу:  

1.  прегледа свеске и свих ученичких радова у њој    

2. писмене провере  ( 2 теста од 15 мин чине једну оцену) 

3. усмене провере (активност на часу приликом понављања градива) 

4. практичних радова ( самосталних радова, радом у пару или групи)    

1.Предлед свеске: теорија, технички цртежи, уредност при писању и цртању, ношење 

прибора за цртање 

На сваком двочасу врши се преглед свеске са претходног двочаса и уноси коментар, датум 

и верификује наставничким потписом. Тако се прати редовност у раду на часовима. 

Формативно се те провере уносе у педагошку свеску и електронски дневник (преко 

зелених и црвених смајлија), а сумативно пред тромесечје и крај полугодишта. 

2.Писмене провере: 15.мин тестови који прате сваку наставну целину, у току 1 

полугодишта одаберу се 2 наставне теме 2 теста чине једну оцену. Оцена се уноси после 

прегледа 2. теста и уноси просечна. 

Критеријуми за оцењивање писмене провере постигнућа: 

ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

≥90% одличан (5) 

≥70% врло добар (4) 

≥50% добар (3) 
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≥30% довољан (2) 

<30% недовољан (1) 

 

3.Ученик се оцењује и на основу активности на сваком часу приликом обнављања градива, 

што се бележи формативно преко зелених смајлија. 3 скупљена смајлија чине одличну 

оцену. Ученици који нису задовољни тренутним оценама могу да усмено одговарају и 

поправе оцене на сваком двочасу. 

4.Практични радови – ученици користе конструкторске комплете од 6. разреда. У  петом 

разреду доносе задате материјале и просте алате и кроз цртање техничких цртежа и узраду 

једноставних радова добијају оцене за самосталан рад. Практични радови могу се 

изводити и у пару и тимски ( израда пројекта). 

Од 6. Разреда купују се конструкторски комплети и ученици према упутству и уз 

наставничку помоћ, праве разноврсне моделе кроз задати план и програм. Оцењује се 

самосталност, уредност, планирање, вештина у руковању алатима и материјалима за 

израду модела.  

Тренутна ситуација утиче на континуитет у изради практичних радова на часу, јер су 

ученици подељени на групе. 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Начин  праћења  остварености  програма: 

 

У настави физичког и здравственог васпитања се прати и вреднује: 

- Стање моторичких способности - спроводи се у простору координације, статичке, 

репетативне и експлозивне снаге, гипкости и издржљивости. Мерење се врши помоћу 

мерних инструмената (тестова) ваљаних и поузданих мерних карактеристика.  
Мерење се спроводи уз увежбавање одређеног програмског задатка, како се не би губило 

расположиво време за вежбање, а динамика је утврђена упутством.  

- Достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика - спроводи се према 

утврђеним минималним образовним захтевима.  

- Однос ученика према раду - прати се током целе школске године и то: кроз контролу 

уредности ношења и хигијене опреме за вежбање, редовног присуствовања на часовима 

физичког васпитања, доследног извршавања радних задатака, ангажовања у спортском 

животу школе. 

Уважавање  индивидуалних  разлика  приликом  оцењивања  

Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и 

умешности. Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на 

прилагођен и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на 

основу остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу 

ангажовања. Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у 

развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању 
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и васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућа према 

плану индивидуализације или у току савладавања индивидуалног образовног плана. 

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не 

испуњава захтеве по прилагођеним циљевима и исходима образовно-васпитног рада, 

ревидира се индивидуални образовни план. 

Евиденција  о  успеху  ученика  

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој 

педагошкој документацији. Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, 

сматра се писана или електронска документација наставника која садржи: личне податке о 

ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о 

провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању 

ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци 

унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе информисања 

родитеља, приликом одлучивања по приговору или жалби на оцену и у процесу 

самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. Стручно веће 

наставника предмета из области рада физичког васпитања је у целости сагласно са 

критеријумом оцењивања који је дефинисан и усклађен са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС". 

Формативно  и  сумативно  оцењивање:  

 
Редовно проверавање постигнућа и праћење напредовања које се обавља полазећи од 

ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, приликом оцењивања узимају се у обзир индивидуално 

напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа, могућности и ангажовање 

ученика у наставном процесу. Формативно се евидентира у педагошкој документацији 

наставника, а сумативно у дневник. 
 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5.  до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 

4 

ОДЛИЧАН 5 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ  

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Уме да примени 

једноставне, 

двоставне 

општеприпре- 

мне вежбе 

Уме правилно 

да изводи 

вежбе, 

разноврсна 

природна и 

изведена 

кретања. 

Правилно 

одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима. 

Ученик 

користи висок 

ниво техничко-

тактичких 

знања, 

демонстрира 

сложеније 

комплексе 

вежби и 

кретања. 

 

 

*Атлетика  

 

Ученик 

показује мањи 

степен 

Ученик 

показује 

делимични 

Ученик 

показује 

велику 

Ученик 

показује 

изузетну 
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*Спортска   

  гимнастика 

 

 

 

 

*Основе  

  тимских, 

  спортских и  

  елементарних 

  игара 

 

*Плес и  

  ритмика 

 

*Полигони 

активности и 

ангажовања, уз 

велику помоћ 

наставника 

успева да 

примени 

одређене вежбе, 

односно захтеве 

који су 

утврђени у 

већем делу 

основног нивоа 

постигнућа, 

одређени 

индивидуалним 

образовним 

планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа и 

ангажовање 

ученика добија 

оцену довољан 

(2) 

степен 

активности и 

ангажовања, уз 

велику помоћ 

наставника 

успева да 

примени 

одређене вежбе, 

односно захтеве 

који су 

утврђени и на 

основном  и 

већим делом на 

средњем нивоу 

стандарда 

постигнућа, 

одређеним 

индивидуалним 

образовним 

планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа,уз 

ангажовање 

ученик добија 

оцену добар (3) 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања, уз 

мању помоћ 

наставника у 

потпуности, 

самостално 

испуњава 

захтеве који су 

утврђени и на 

основном и на 

средњем 

нивоу,као и 

део захтева са 

напредног 

нивоа 

посебних 

стандарда 

постигнућа, 

одређеним 

индивидуални

м образовним 

планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, уз 

висок степен 

ангажовања 

добија оцену 

врло добар (4) 

самосталност 

уз изузетно 

висок степен 

активности и 

ангажовања, 

где ученик у 

потпуности 

самостално, 

без помоћи 

наставника 

испуњава 

захтеве који су 

утврђени на 

основном и 

средњем 

нивоу, као и у 

већини захтева 

са напредног 

нивоа 

посебних 

стандарда 

постигнућа, 

одређеним 

индивидуа-  

лним обра-  

зовним планом 

и прилагође-

ним 

стандардима 

постигнућа,уз 

веома висок 

степен 

ангажовања, 

добија оцену 

одличан (5) 
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ВЕРСКА НАСТАВА  -  5. - 8. Р А З Р Е Д А 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика  у Верској настави се реализује  у 

складу са важећим законима и прописима - Законом о основама система образовања и 

васпитања , Закон о основном образовању и васпитању ,Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 

садржајима тема. У остваривању савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор, 

организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу. У току реализације 

ставља се нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености 

задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 

 • процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

 • провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;  

      Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

       • усмено испитивање; 

       • посматрање понашања ученика; 

       Оцене су  на три нивоа: истиче се, добар, задовољава. Прати се: начин на који ученик 

учествује у активностима, како прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза 

међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују 

чињенице од интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Наставник, такође, прати и вреднује како 

ученици међусобно  сарађују  , како решавају задатке и превазилазе њихове тешкоће, како једни 

другима помажу, да ли испољавају иницијативу, да ли показују критичко мишљење или 

критицизам, колико су креативни. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода  предмета, као и напредак других ученика. 

 

ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ПРЕМА ИСХОДИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Правилник о 

програму наставе и учења за други разред основног образовања и 
васпитања(,,Службени гласник РС – Просветни гласник'', број 3/2019) 

Истиче 

се 

- Ученик сарађује са свим члановима групе 

- Пажљиво слуша друге  

- Своје обавезе извршава на време и тачно 

- Ученик поседује знања, показује спремност да прикупља нове информације,                               

- Активно подстиче размену идеја и знања са члановима групе и уважава њихове 

идеје                                                                                                                                                                                                                                                             

-Често поставља питања која се односе на тему                                                               

-Ученик је у потпуности посвећен решавању задатка. Даје предлоге како 

решавати задатак                                                                                                       

-Одговорно приступа изради задатака и задужењима                                                                   

-Даје конструктивне предлоге за успешно решавање задатака                                                    
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- Својим активностима доприноси решавању задатака                                                 

Добар 

 

- Ученик сарађује са члановима групе уз мање потешкоће                                                          

- Своје обавезе извршава уз подсећање и опомињање                                                   

- Ученик поседује извесна знања и повремено учествује у размени идеја                          

- Повремено поставља питања која се односе на тему                                             

 - Ученик уз помоћ наставника и/или осталих чланова групе учествује у 

решавању задатка                                                                                                         - 

Ретко има предлоге како решавати задатак али кад га добије ради по њему        

 - Повремено има активности које не доприносе решавању задатка                        

Задовољ

ава                                          

- Своје обавезе извршава ретко и делимично                                                                      

 - Ученик поседује мало знања и показује малу спремност да прикупља нове 

информације                                                                                                                   - 

Ретко учествује у размени идеја                                                                                       

 - Ретко поставља питања  која се односе на тему                                                                   

- Минимално доприноси решавању задатака.                                                           

 - Нема предлоге како решавати задатке и када добије предлоге слабо их 

реализује 

 
 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ:  се остварује у складу са Правилником о оцењивању у 

основној школи, постигнуће ученика се вреднује описном оценом, а користимо следеће 

показатеље:  

Ниво постигнућа Рад у групи Познавање тематике Решавање задатка 

 

 

 

ИСТИЧЕ СЕ 

Ученик сарађује са 

свим члановима 

групе, уважава 

њихове потребе, 

пажљиво слуша 

друге, поштује 

договоре групе, не 

касни, своје обавезе 

извршава на време и 

тачно 

Ученик поседује 

знања, 

показује спремност 

да 

прикупља нове 

информације, 

активно подстиче 

размену идеја и 

знања са члановима 

групе и уважава 

њихове идеје, често 

поставља питања 

која се односе на 

тему. 

Ученик поседује 

знања, показује 

спремност да 

прикупља нове 

информације, 

активно подстиче 

размену идеја и 

знања са члановима 

групе и уважава 

њихове идеје, често 

поставља питања 

која се односе на 

тему. 

 

 

ДОБАР 

Ученик сарађује са 

члановима групе уз 

мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

Ученик поседује 

извесна знања и 

повремено учествује 

у размени идеја, 

повремено поставља 

Ученик уз помоћ 

наставника и/или 

осталих чланова 

групе учествује у 

решавању задатка. 
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комуникацији али 

их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава уз 

подсећање и 

опомињање. 

питања која се 

односе на тему. 

Ретко има предлоге 

како решавати 

задатак али кад 

га добије ради по 

њему. Повремено 

има активности 

које не доприносе 

решавању задатка. 

 

 

ЗАДОВОЉАВА 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, када му се 

на то укаже није 

склон да промени 

понашање, своје 

обавезе извршава 

ретко и делимично 

Ученик поседује 

мало знања и 

показује малу 

спремност да 

прикупља нове 

информације, 

ретко учествује у 

размени идеја, ретко 

поставља питања 

која се односе на 

тему 

Ученик минимално 

доприноси 

решавању задатака. 

Нема предлоге како 

решавати задатке и 

када добије 

предлоге слабо их 

реализује 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  
 

  V разред 
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  Оцену одличан 

(5) добија ученик 

који показује 

изузетну 

самосталност 

уз веома висок 

степен активности  

и ангажовања. 

Изузетно је 

одговоран у  

односу према  

раду, себи и  

другима и у 

потпуности 

самостално  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену врло добар 

(4) добија ученик  

који показује 

велику самосталност 

и висок степен 

активности и 

ангажовања. 

Веома је  

одговоран  

у односу према  

раду, себи и  

другима и у 

великој мери  

остварује 

прописане 

исходе: 

 

Оцену добар 

(3) добија ученик  

који показује 

делимични степен 

активности  

и ангажовања. 

У знатној мери 

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У 

довољној мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену довољан 

(2) добија ученик 

који  показује мањи 

степен активности  

и ангажовања. 

У мањој мери  

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У  

мањој мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену недовољан  

(1) добија ученик  

који не показује 

одговорност, 

интересовање 

за учешће у 

активностима 

нити ангажовање.  

Већим делом 

не остварује 

прописане 

исходе: 

о
б

л
ас

т/
те

м
а
 

Р
и

та
м

 

- описује ритам који уочава у природи, окружењу и уметничким делима; 

- пореди утисак који на њега остављају различите врсте ритма; 

- гради правилан, неправилан и слободан визуелни ритам, спонтано или са одређеном намером; 

- користи одабране садржаје као подстицај за стварање оригиналног визуелног ритма; 

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду; 

- разматра, у групи, као је учио о визуелном ритму и где та знања може применити; 

- прави, самостално, импровизовани прибор од одабраног материјала; 

- исказује своје мишљење о томе зашто људи стварају уметност. 

и
сх

о
д

и
 у

ч
ењ

а 

Л
и

н
и

ја
 

- описује линије које уочава у природи, окружењу и уметничким делима; 

- пореди утисак који на њега остављају различите врсте линија; 

- гради линије различитих вредности комбинујући материјал, угао и притисак прибора/материјала; 

- користи одабране садржаје као подстицај за стварање оригиналних цртежа; 

- црта разноврсним прибором и материјалом изражавајући замисли, машту, утиске и памћење опаженог; 

- повезује стечена знања са осталим наставним садржајима и примењује их у решавању лик. проблема;  

- производи и интерпретира разноврсне и оригиналне идеје; 

- разматра, у групи, као је учио изражајна својства линије и где та знања примењује; 

- исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао на развој уметности. 
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VI разред 

  Оцену одличан 

(5) добија ученик 

који показује 

изузетну 

самосталност 

уз веома висок 

степен активности  

и ангажовања. 

Изузетно је 

одговоран у  

односу према  

раду, себи и  

Оцену врло добар 

(4) добија ученик  

који показује 

велику 

самосталност 

и висок степен 

активности и 

ангажовања. 

Веома је  

одговоран  

у односу према 

Оцену добар 

(3) добија ученик  

који показује 

делимични степен 

активности  

и ангажовања. 

У знатној мери 

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У 

Оцену довољан 

(2) добија ученик 

који  показује 

мањи степен 

активности  

и ангажовања. 

У мањој мери  

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У  

Оцену недовољан  

(1) добија ученик  

који не показује 

одговорност, 

интересовање 

за учешће у 

активностима 

нити ангажовање.  

Већим делом 

не остварује 

прописане 

О
б

л
и

к
 

- пореди облике из природе, окружења и уметничких дела према задатим условима; 

- гради апстрактне и фантастичне облике користећи одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад; 

- слика реалне облике у простору самостално мешајући боје да би добио жељени тон; 

- труди се да прикаже реалне облике у простору, одабирајући средства и начине; 

- машта, осмишљава и ствара оригинална, креативна решења у ликовном раду; 

- комбинује ритам, линије и облике стварајући оригиналан орнамент за одређену намену; 

- повезује стечена знања са осталим наставним садржајима и примењује их у решавању лик. проблема;  

- обликује препознатљиве тродимензионалне облике одабраним материјалом и поступком; 

- преобликује предмет за рециклажу дајући му нову употребну вредност; 

- објашњава зашто је дизајн важан и ко дизајнира одређене производе; 

- разматра, у групи, како је учио о облицима и где та знања примењује; 

- објашњава зашто је уметничко наслеђе важно. 

В
и

зу
ел

н
о

 с
о

р
аз

у
м

ев
ањ

е
 

- пореди различите начине комуницирања од праисторије до данас; 

- обликује убедљиву поруку примењујући знања о ритму, линији, облику и материјалу; 

- тумачи једноставне визуелне информације; 

- изражава исту поруку писаном, вербалном, невербалном и визуелном комуникацијом; 

- примењује стечена знања из различитих области у решавању проблемских задатака; 

- машта, осмишљава и ствара оригинална, креативна решења у ликовном раду; 

- објашњава и исказује своје мишљење о томе зашто је наслеђе културе важно. 
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другима и у 

потпуности 

самостално  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

раду, себи и  

другима и у 

великој мери  

остварује 

прописане 

исходе: 

 

довољној мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

мањој мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

исходе: 

о
б

л
ас

т/
те

м
а
 

Б
о

ја
 

- користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 

- изражава своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником; 

- описује свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела; 

- повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и примењује их у ликовном раду; 

- комуницира и изражава своје ставове, мисли и осећања, вербално и путем ликовних медија; 

- примењује одабране ликовне технике, експериментише и истражује њихове изражајне могућности у сопственом раду;   

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду; 

- уочава, упоређује, именује и анализира основне, изведене, хроматске и ахроматске боје; 

- уочава, упоређује, именује и анализира различите контрасте светлина у окружењу и уметности; 

- уочава, упоређује, именује и анализира различите примере градације светлости и волумена у окружењу и уметности; 

- примењује стечена знања о својсвима и врстама боја, њиховим међусобним односима и дејству светлости на боју и 

карактер  

  облика, приликом решавања проблемских задатака. 

и
сх

о
д

и
 у

ч
ењ

а 

     

К
о

м
у

н
и

к
ац

и
ја

 

- користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 

- описује свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела; 

- идентификује теме у одабраним уметничким делима и циљеве једноставних визуелних порука; 

- повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и примењује их у ликовном раду; 

- изражава своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником; 

- наводи примере из области примењене уметности и графичког дизајна, тумачи их, упоређује и анализира значења; 

- примењује стечена знања о различитим темама и мотивима приликом решавања проблемских задатака; 

- уочава, упоређује и анализира комуникацијску улогу ликовних дела у свакодневном животу; 

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду; 

- користи и комбинује ликовне технике, експериментише и истражује њихове изражајне могућности. 

Т
ек

ст
у

р
а 

- именује, описује и показује сензитивност за различите врсте текстура; 

- опажа, уочава, упоређује и анализира различите врсте текстура у природи и уметности; 

- примењује стечена знања о текстури и врстама текстура приликом решавања проблемских задатака; 

- повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и примењује их у ликовном раду; 

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду; 

- примењује и комбинује технике и материјале, експериментише и истражује њихове изражајне могућности у раду; 

- посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите врсте фактура уметничких дела; 

- упоређује, анализира и процењује сопствени рад, радове других и одабрана ликовна дела. 



1238 

 

У
о

б
р

аз
и

љ
а 

- описује свој рад, естетски доживљај простора и уметничких дела; 

- наводи примере употребе маште, фантазије и уобразиље у ликовним делима и тумачи их; 

- описује, упоређује и анализира различите мотиве из митологије и легенди, и њихову улогу уметничким делима; 

- примењује стечена знања о машти, фантазији и уобразиљи у уметности приликом решавања проблемских задатака; 

- трансформише облике одабраним материјалом и поступком; 

- повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и примењује их у ликовном раду; 

- користи, експериментише и истражује изражајне могућности различитих класичних и савремених медија,  

  техника и материјала визуелне уметности;  

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду; 

- показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних односа, одступа од постојећег и тежи променама; 

- проналази необичне, смешне, парадоксалне углове посматрања познатих појава. 

П
р

о
ст

о
р
 

- описује свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела; 

- повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и примењује их у ликовном раду; 

- примењује стечена знања о ентеријеру, амбијенту и обликовању простора решавајући проблемске задатке; 

- именује и описује појмове: амбијент, архитектура и дизајн ентеријера; 
- комуницира и изражава своје ставове, мисли и осећања, вербално и путем ликовних медија; 

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду, одабраним материјалом и поступком; 

- преобликује предмет за рециклажу дајући му нову ликовну вредност; 

- упоређује, анализира и процењује сопствени рад и радове других; 

- разматра шта и како је учио и где та знања може применити. 

 

 

 

  VII разред 

  Оцену одличан 

(5) добија ученик 

који показује 

изузетну 

самосталност 

уз веома висок 

степен активности  

и ангажовања. 

Изузетно је 

одговоран у  

односу према  

раду, себи и  

другима и у 

потпуности 

самостално  

остварује  

прописане 

исходе: 

Оцену врло добар 

(4) добија ученик  

који показује 

велику 

самосталност 

и висок степен 

активности и 

ангажовања. 

Веома је  

одговоран  

у односу према 

раду, себи и 

другима и у 

великој мери  

остварује 

прописане 

исходе: 

Оцену добар 

(3) добија ученик  

који показује 

делимични степен 

активности  

и ангажовања. 

У знатној мери 

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У 

довољној мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену довољан 

(2) добија ученик 

који  показује мањи 

степен активности  

и ангажовања. 

У мањој мери  

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У  

мањој мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену недовољан  

(1) добија ученик  

који не показује 

одговорност, 

интересовање 

за учешће у 

активностима 

нити ангажовање.  

Већим делом 

не остварује 

прописане 

исходе: 
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о

б
л
ас

т/
те

м
а
 

П
р

о
ст

о
р

 и
 к

о
м
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- користи одабране изворе, податке и информације као подстицај за стваралачки рад;  

- уочава и формулише ликовни проблем; 

- повезује стечена знања са осталим наставним садржајима и примењује их у стваралачком раду;  

- описује и тумачи простор који уочава у природи, окружењу и уметничким делима;  

- примењује знања, оригиналне идеје, вештине и различите методе у практичном раду;  

- тумачи уметничка остварења у складу са задатим критеријумима и са личним доживљајем; 

- спретно и прецизно манипулише прибором, средствима и материјалима у практичном раду;  

- користи, експериментише и истражује изражајне могућности различитих класичних и савремених медија,  

  техника и материјала визуелне уметности;  

- изражава, одабраним ликовним елементима, емоције, стање или имагинацију;  

- обликује композиције примењујући основна знања о: пропорцијама, перспективи, стилизацији, орнаменту  

  или арабески;   

- именује и описује значење кључих појмова у лекцији; 

- објашњава процедуре и значења и изводи закључке; 

- процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других; 

и
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- користи одабране изворе, податке и информације као подстицај за стваралачки рад; 

- комуницира и изражава одабраним ликовним елементима своје ставове, мисли и осећања; 

- исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао на развој уметности; 

- користи традиционалне технике и одабрана савремена средства за ликовно истраживање и стварање; 

- именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције;  

- повезује стечена знања са осталим наставним садржајима и користи их у ликовном раду; 

- проналази и систематизује информације из различитих извора; 

- креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама; 

- изводи ликовне радове са одређеном намером, трудећи се да буде оригиналан;  

- преобликује познате форме и осмишљава нове функције и значења; 

- представља и процењује усмено своје и радове других, кратко, аргументовано и афирмативно; 

- разговара, тумачи и анализира одабране идеје, теме или мотиве у уметничким остварењима различитих   

  култура  и епоха. 
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- обликује ликовне композиције примењујући основна знања о њима; 

- креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама; 

- учествује у заједничком креативном раду који обједињује различите уметности и/или уметност и 

технологију;  

- тумачи уметничка остварења у складу са задатим критеријумима и са личним доживљајем; 

- производи и интерпретира разноврсне, маштовите и оригиналне идеје; 

- преобликује познате форме и осмишљава нове функције и значења; 

- повезује стечена знања са осталим наставним садржајима; 

- разматра уметничка занимања, пројекте и продукте; 

- исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао на развој уметности; 

- представља и процењује усмено своје и радове других, кратко, аргументовано и афирмативно. 

 

 

  VIII разред 
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Оцену одличан 

(5) добија ученик 

који показује 

изузетну 

самосталност 

уз веома висок 

степен активности  

и ангажовања. 

Изузетно је 

одговоран у  

односу према  

раду, себи и  

другима и у 

потпуности 

самостално  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену врло добар 

(4) добија ученик  

који показује 

велику 

самосталност 

и висок степен 

активности и 

ангажовања. 

Веома је  

одговоран  

у односу према 

раду, себи и 

другима и у 

великој мери  

остварује 

прописане 

исходе: 

 

Оцену добар 

(3) добија ученик  

који показује 

делимични степен 

активности  

и ангажовања. 

У знатној мери 

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У 

довољној мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену довољан 

(2) добија ученик 

који  показује 

мањи степен 

активности  

и ангажовања. 

У мањој мери  

је одговоран у 

односу према  

раду, себи  

и другима. У  

мањој мери  

остварује  

прописане 

исходе: 

 

Оцену недовољан  

(1) добија ученик  

који не показује 

одговорност, 

интересовање 

за учешће у 

активностима 

нити ангажовање.  

Већим делом 

не остварује 

прописане 

исходе: 
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- примењује знања о елементима и принципима компоновања у стваралачком раду и свакодневном 

животу; 

- показује сензитивност за ритам, доминанту, равнотежу, хармонију, контраст, градацију, јединство, 

пропорције 

  и перспективу; 

- користи, експериментише и истражује изражајне могућности различитих класичних и савремених медија,  

  техника и материјала визуелне уметности;  

- уочава и формулише ликовни проблем; 

- именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције; 

- активно посматра, опажа и уочава предмете, бића и појаве и њихове међусобне односе; 

- исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао на развој уметности; 

- осмишљава и ствара креативна решења, маштовите и оригиналне идеје у ликовном раду користећи 

стечена знања  

  и вештине; 

- повезује стечена знања и остале наставне садржаје и примењује их у решавању ликовног проблема; 

- разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким остварењима различитих култура и 

епоха.  

и
сх

о
д

и
 у

ч
ењ

а 

 

Н
ас

л
еђ

е
 

- исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао на развој уметности; 

- разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким остварењима различитих култура и 

епоха; 

- производи и интерпретира разноврсне, маштовите и оригиналне идеје; 

- комуницира и изражава своје ставове, мисли и осећања вербално и путем ликовних медија; 

- сарађује у тиму и показује кооперативност у раду; 

- именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције; 

- бира одговарајући прибор, материјал, технику, уређај и апликативни програм за изражавање идеја,  

  имагинације, емоција, ставова и порука; 

- прави презентације усклађујући слику и текст и приказујући кључне податке и визуелне информације; 

- тумачи садржаје одабраних уметничких дела и одабрану визуелну метафорику; 

- разговара о значају културне баштине за лични развој, развој туризма и очувању културног идентитета 

земље.   
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- комуницира и изражава своје ставове, мисли и осећања вербално и путем ликовних медија; 

- производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје користећи стечена знања из области визуелне 

комуникације; 

- сарађује у тиму и показује кооперативност у раду; 

- именује и описује значење кључих појмова у лекцији; 

- уочава и формулише ликовни проблем; 

- бира одговарајући прибор, материјал, технику, уређај и апликативни програм за изражавање идеја, 

имагинације,  

  емоција, ставова и порука; 

- тумачи садржаје одабраних уметничких дела и одабрану визуелну метафорику; 

- примењује знања, различите вештине и методе у практичном раду; 

- разуме контекст културног наслеђа различитих епоха. 

 

Оцењивање из предмета ликовна култура обавља се полазећи од ученикових способности, 

степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, 

приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена 

претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

      Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске 

године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

      Формативно оцењивање је редовно праћење и процена напредовања у остваривању 

прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. Формативне 

оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине, 

активности или на крају полугодишта. Сумативне оцене се евидентирају у дневнику и 

педагошкој документацији наставника.  

Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника, које наставник бира у 

складу с критеријумима оцењивања и прилагођава потребама и развојним 

специфичностима ученика. Провера постигнућа ученика може се обављати на сваком      

 Ученик се оцењује на основу: практичног рада, aнгажовањa, односa према раду и усмене 

провере постигнућа. 

      У складу са Правилником оцењивања ученика у основном образовању и васпитању, 

број оцена у V разреду је минимум четири оцене у полугодишту, док је број оцена у VI, 

VII и VIII разреду минимум две оцене. 

      Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих 

појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају 

музичке предиспозиције. 

Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу 

оцењивања су индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког 

ученика. 

Оцењивање из предмета музичка култура обавља се полазећи од ученичких 

способности, степена спретности и умешности. Битни фактори за праћење 

музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен 
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ангажованости,кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али 

и напредовање у односу на претходна постигнућа. 

Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима 

се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствено претходно 

постигнуће, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године 
обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање је редовно праћење и процена напредовања у остваривању 

прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. Формативне 

оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине 

или на крају полугодишта. Сумативне оцене се евидентирају у дневнику и педагошкој 

документацији наставника. Оцене добијене сумативним оцењивањем су по правилу 

бројчане. 

Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника, које наставник бира у 

складу с критеријумима оцењивања и прилагођава потребама и развојним 

специфичностима ученика. Провера постигнућа ученика може се обављати на сваком часу. 

Ученик се оцењује на основу: практичног рада, стваралачког aнгажовањa, односa према 

раду и усмене / краће писане провере постигнућа. 

У складу са Правилником оцењивања ученика у основном образовању и васпитању, 

број оцена у V разреду је минимум четири у полугодишту, док је број оцена у VI, VII и 

VIII разреду минимум две. 

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих 

појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године. 

 

Ангажовање ученика обухвата: 

 

- одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у 

настави, сарадња са другима и исказано интересовање и мотивација за учење 

и напредовање. 
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Елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

 

- однос према раду (припремљен је за час; има потребан прибор – нотна свеска, уџбеник, 

свеска за школски рад , албум композитора) 

- однос према себи (истрајан је у раду ; истражује информације; труди се ; поставља 

питања; предлаже; креативан је; показује изузетно интересовање; прихвата одговорност за 

своје понашање; поштује себе ; учи на грешкама; активан је и има жељу да тражено научи...) 

- однос према другима (слуша друге са уважавањем; спреман је да помогне и да 

сарађује; поштује договорена правила понашања; уважава туђу културу, начин 

размишљања, изражавања , доживљавања, опажања...) 

- разумевање (разуме постављене задатке, појмове и информације; разликује, описује, 

интерпретира...) 

- анализирање ( објашњава, упоређује, издваја, изводи закључке...) 

- повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, идеје, дела...) 

- оригиналност (компонује, импровизује, креативно размишља...) 

- вербално изражавање (аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, 

опажање, емоције; учтиво комуницира...) 

 

                  У зависности од области и теме, постигнућа ученика се оцењују: 

 

1. усменом провером: 

- одговарање - свеобухватност у одговарању, прецизност, самосталност - анализа песама, 

читање текста у ритму са тактирањем, читање нота (солмизација) у ритму са тактирањем, 

ритам, аналитичко слушање музике, препознавање, опажање и анализирање слушних 

примера, кроз активно праћење ( музички инструменти, извођачки састави, музички 

жанрови...) ; теоријско (познавање основа музичке писмености, веза између музичких 

елемената и израза...) и теоретско знање (музички жанрови, историјско - стилски периоди, 

музички инструменти...). 

- певање/ свирање песама ( по слуху и из нотног текста) - оцењује се у складу са 

могућностима ученика и његовим трудом и залагањем. 

- активност на часу – прати се кроз читав ток часа, током школске године: залагање, труд, 

постигнуће, напредак, активно учествовање и ангажовање на часу. У току школске године 

ученици раде: у свескама (нотној и свесци за школски рад) , на слушању музике, на албуму 

композитора - оцењују се спрам залагања и труда ученика, тимског рада, рада у пару, 

посвећености у раду, извршавања задатака који је додељен ученику, начину излагања. 

2. краћим писаним проверама (до 15 минута) и 

3. проценом практичног рада и уметничког и стваралачког ангажовања. 

 

* Наставник своја запажања води у електронском дневнику рада и својој педагошкој свесци. 
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                      Наставни предмет музичка култура обухвата следеће области: 

 

1. Човек и музика 

2. Музички инструменти 

3. Слушање музике 

4. Извођење музике 

5. Музичко стваралаштво 

 
                      Бројчана оцена из предмета музичка култура у току школске године, утврђује се на основу 

                      следећих критеријума: 

(оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика) 

 

 

ПЕТИ разред 

Оцену 
одличан (5) 

Оцену врло 
добар 

Оцену добар 
(3) 

Оцену довољан (2) 
добија 

Оцену недовољан 
(1) 

добија ученик 

који 

(4) добија 

ученик 

добија ученик 

који 

ученик који показује 

мањи 

добија ученик 

који не 

показује 

изузетну 

који показује 

велику 

показује 

делимични 

степен активности и показује 

интересовање 

самосталност 

уз 

самосталност 

и 

степен 

активности и 

ангажовања. за учешће у 

веома висок 

степен 

висок степен ангажовања. - У мањој мери 

логички 

активностима 

нити 

активности и активности и Труди се према повезује чињенице и ангажовање. 

ангажовања и 

у 

ангажовања и 

у 

сопственим појмове и 

искључиво уз 

- Знања која је 

остварио 

потпуности великој мери. могућностима. подршку наставника 

изводи 

нису ни на нивоу 

извршава - У великој 

мери је 

- У довољној 

мери 

закључке који се 

заснивају 

препознавања и 

не 

постављене 

задатке 

способан да критички 

расуђује и 

на подацима. 

Остварио је 

показује 

способност 

самостално, уз функционално већим делом минимална знања 

која не 

репродукције и 

примене. 

иницијативу и користи 

теоријско - 

показује 

способност 

уме да повезује. - Не изводи 

закључке 

прилагођавањ

е 

теоретска 

знања, 

употребе Знања која је 

остварио су на 

који се заснивају 

на 

новим 

захтевима. 

повезује и сам информација. нивоу репродукције, 

уз 

подацима. 

- Поседује 

теоријско 

доноси 

закључке. 

У знатној мери минималну 

примену. 

- Критички не 

расуђује. 

и теоретско, Самостално 

изводи 

логички 

повезује 

- Понекад је 

самосталан у 

- Нема основно 

функционално закључке који 

се 

чињенице и 

појмове и 

решавању проблема 

и у 

познавање 

појмова и 

знање, које му заснивају на користи 

информације 

недовољној мери 

критички 

већим делом не 

омогућава да подацима. из теоријско - расуђује. остварује 
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прописане 

анализира, - Зна 

самостално и у 

теоретског 

знања. 

- Зна да пева и свира исходе: 

класификује, групи да пева 

и 

- Визуелно поједине делове 

песама, без 

 

логички 

повезује, 

свира 

одређене 

препознаје 

поједине 

поштовања 

музичких 

 

примени и песме, 

поштујући 

инструменте. елемената, али уз 

помоћ 
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самостал

но изведе 

закључке

, који се 

заснивају 

на 

подацима

. 

- Лако 

логички 

повезује 

чињенице и 

појмове. 

Повезује 

градиво из 

различити

х области и 

даје 

примере из 
живота. 

- Зна 

самостално 

или у групи 

да пева и 

свира 

одређене 

песме, 

поштујући 

све 

елементе 

музике, зна 

текстове 

тражених 

песама. 

- Анализ

ира 

самостал

но нотни 

текст, 

мелодиј

у, 

слушано 

дело. 

- Зна 

основе 

музичке 

писмености

. 

- Увек 

се 

труди, 

активан 

све 

елементе 

музике. Зна 

текстове 

тражених 

песама и уз 

малу помоћ 

наставника 

способан је 

да 

анализира 

нотни текст, 

мелодију , 

слушано 

дело. 

- Има 

основна 

знања из 

музичке 

писмености

, али не зна 

увек да их 

употреби 

правилно и 

повезано. 

- Труди 

се и има 

жељу да 

тражено 

научи, 

али му је 

неопходн

а мања 

помоћ 

наставни

ка. 

- Решава 

поједине 

проблеме 

на нивоу 

стваралач

ког 

мишљења 

и у 

знатној 

мери 

критички 

расуђује. 

- Веома је 

одговоран у 

односу 

према раду, 

- Зна 

самосталн

о да пева и 

свира 

само 

делове 

тражених 

песама без 

поштовања 

ритма и 

музичких 

елемената. 

Текстове 

тражених 

песама не 

зна у 

целости и 

нема 

основна 

знања из 

музичке 

писмености

. 

- Повезује 

знања из 

живота уз 

помоћ 

наставник

а. 

- У знатној 

мери је 

одговоран 

према раду, 

себи и 

другима. У 

довољној 

мери 

остварује 

прописане 

исходе: 

наставника. 

Поседује 

минимална 

знања текстова 

песама, које уз 

помоћ 

наставника 

може да 

репродукује. 

- Визуелно 

препознаје 

мали број 

инструмената. 

- Може да 

изводи 

закључке и 

примени 

теоријско – 

теоретско знање 

уз значајну 

помоћ и 

ангажовање 

наставника. 

- У мањој мери 

је одговоран 

према раду, 

себи и другима. 

У мањој мери 

остварује 

прописане 

исходе: 
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је и има 

жељу да 

тражено 

научи, 

чиме 

на

до

кн

ађ

ује 

еве

нт

уа

лн

и 

недостатак 

талента. 

- У 

потпунос

ти 

критички 

расуђује. 

- Изузетно 

је 

одговоран 

према раду, 

себи и 

другима и у 

потпуности 

самостално 

остварује 

исходе: 

себи и 

другима у 

великој 

мери 

остварује 

прописан

е исходе: 



1249 

 

Т
ем

а
/ 

о
б
л

а
ст

 

Ч
о
в

ек
 и

 м
у
зи

к
а
 

- наводи начине и средства музичког изражавања у 
праисторији и античком добу 

- објашњава како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања 

- исказује 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.). 

М
у
зи

ч
к

и
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
и

 - класификује инструменте по начину настанка 
звука 

- описује основне карактеристике удараљки 

- препознаје 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). 

С
л

у
ш

а
њ

е 
м

у
зи

к
е
 

- изражава се покретима за време слушања 
музике 

- вербализује свој доживљај музике 

- идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања 

- анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте 

- илуструје примере коришћења плесова и музике према намени у свакодневном 

животу (војна музика, 

обредна музика, музика за 

забаву...) 

- критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље 

- понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона 

- користи могућности ИКТ-а за слушање 

музике. 

И
зв

о
ђ

ењ
е 

м
у
зи

к
е 

- пева / свира сaмoстaлнo и у групи 

- исказује своја осећања у току извођења 

музике 

- примењује правилну технику певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација) 

- развија сопствену координацију и моторику кроз 

свирање и покрет 

- користи: различита средства изражајног певања/ свирања и у зависности 

од врсте, намене и карактера композиције; могућности ИКТ-а у 

извођењу музике (коришћење матрица, караоке програма, аудио 

снимака...) 

- примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању. 
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М
у
зи

ч
к

о
 

ст
в

а
р

а
л

а
ш

т
в

о
 

- користи: музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт; 

могућности ИКТ-а за 

музичко стваралаштво 

- 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 
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ШЕСТИ  разред 

Оцену одличан 
(5) 

Оцену врло 
добар 

Оцену добар (3) Оцену довољан (2) 
добија 

Оцену недовољан 
(1) 

добија ученик 

који 

(4) добија 

ученик 

добија ученик 

који 

ученик који показује 

мањи 

добија ученик 

који не 

показује изузетну који показује показује 

делимични 

степен активности и показује 

интересовање 

самосталност уз 

веома 

велику степен 

активности и 

ангажовања. за учешће у 

висок степен самосталност 

и 

ангажовања. - У мањој мери 

логички 

активностима 

нити 

активности и висок степен Труди се према повезује чињенице и ангажовање. 

ангажовања и у активности и сопственим појмове и искључиво 

уз 

- Знања која је 

потпуности 

извршава 

ангажовања и 

у 

могућностима. подршку наставника 

изводи 

остварио нису ни 

на 

постављене 

задатке 

великој мери. - У довољној 

мери 

закључке који се 

заснивају 

нивоу 

препознавања и 

самостално, уз - У великој 

мери 

критички 

расуђује и 

на подацима. 

Остварио је 

не показује 

способност 

иницијативу и је способан 

да 

већим делом минимална знања која 

не 

репродукције и 

прилагођавање 

новим 

функционалн

о 

показује 

способност 

уме да повезује. примене. 

захтевима. користи употребе Знања која је 

остварио су на 

- Не изводи 

закључке 

- Поседује 

теоријско и 

теоријско - информација. нивоу репродукције, 

уз 

који се заснивају 

на 
теоретско, теоретска 

знања, 
У знатној мери минималну примену. подацима. 

функционално 
знање, 

повезује и 
сам 

логички повезује - Понекад је 
самосталан у 

- Критички не 

које му омогућава 

да 

доноси 

закључке. 

чињенице и 

појмове и 

решавању проблема и 

у 

расуђује. 

анализира, Самостално користи 

информације 

недовољној мери 

критички 

- Нема основно 

класификује, 

логички 

изводи 

закључке 

из теоријско - расуђује. познавање 

појмова и 

повезује, примени 

и 

који се 

заснивају 

теоретског 

знања. 

- Зна да пева и свира већим делом не 

самостално 

изведе 

на подацима. - Визуелно поједине делове 

песама, без 

остварује 

прописане 

закључке, који се - Зна 

самостално 

препознаје 

поједине 

поштовања музичких исходе: 

заснивају на 

подацима. 

и у групи да 

пева 

инструменте. елемената, али уз 

помоћ 

 

- Лако логички и свира 

одређене 

- Зна самостално 

да 

наставника. Поседује  

повезује песме, пева и свира минимална знања  
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чињенице и поштујући само текстова 

појмове. све елементе делове тражених песама, које уз помоћ  

Повезује градиво 

из 

музике. Зна песама без наставника може да  

различитих 

области и 

текстове поштовања 

ритма и 

репродукује.  

даје примере из тражених 

песама 

музичких 

елемената. 

- Визуелно препознаје 

мали 

 

живота. и уз малу 

помоћ 

Текстове 

тражених 

број инструмената.  

- Зна самостално 

или у 

наставника песама не зна у - Може да изводи 

закључке 

 

групи да пева и 

свира 

способан је 

да 

целости и нема и примени теоријско 

– 

 

одређене песме, анализира 

нотни 

основна знања 

из 

теоретско знање уз 

значајну 
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поштујући све 

елементе 

музике, зна 

текстове 

тражених 

песама. 

- Анализир

а 

самостално 

нотни 

текст, 

мелодију, 

слушано 

дело. 

- Зна основе 

музичке 

писмености. 

- Увек се труди, 

активан је и има 

жељу да тражено 

научи, чиме 

надокнађује 

евентуални 

недостатак 

талента. 

- У 

потпуности 

критички 

расуђује. 

- Изузетно је 

одговоран према 

раду, себи и 

другима и у 

потпуности 

самостално 

остварује 

исходе: 

текст, 

мелодију , 

слушано 

дело. 

- Има 

основна 

знања из 

музичке 

писмености, 

али не зна 

увек да их 

употреби 

правилно и 

повезано. 

- Труди се и 

има жељу 

да тражено 

научи, али 

му је 

неопходна 

мања помоћ 

наставника. 

- Решав

а 

поједин

е 

проблем

е на 

нивоу 

стварал

ачког 

мишље

ња и у 

знатној 

мери 

критичк

и 

расуђује

. 

- Веома 

је 

одговор

ан у 

односу 

према 

раду, 

себи и 

другима 

у 

великој 

мери 

остваруј

музичке 
писмености. 

- Повезује 

знања из 

живота уз 

помоћ 

наставника. 

- У знатној 

мери је 

одговоран 

према раду, 

себи и 

другима. У 

довољној мери 

остварује 

прописане 

исходе: 

помоћ и 

ангажовање 

наставника. 

- У мањој мери је 

одговоран према 

раду, себи и 

другима. У мањој 

мери остварује 

прописане исходе: 
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е 

прописа

не 
исходе: 
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Т
ем

а
/ 

о
б
л

а
ст

 

Ч
о
в

ек
 и

 м
у
зи

к
а

 

- повезује различите видове музичког изражавања са друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали 

- наводи изражајна средстава музичке уметности карактеристична за 

период средњег века и ренесансе 

- уочава: основне карактеристике музичког стваралаштва у средњем веку и 

ренесанси; разлике између духовних и 

световних вокалних композиција средњег 

века и ренесансе 

- описује улогу музике у средњовековној 

Србији 

- издваја начине коришћења изражајних средстава у одабраним 

музичким примерима 

- објашњава како је музика повезана са другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија, 

технологија записивања,штампања 

нота). 

М
у
зи

ч
к

и
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
и

 

- објашњава извођачке и техничке могућности 
инструмената 

- одређује врсту музичког инструмента са диркама по 

изгледу и звуку 

- описује разлику у начину добијања звука код 

иснтрумената са диркама 

- препознаје инструмент или групу према врсти композиције у 

оквиру датог музичког стила 

- разликује вокално-инструменталне и инструменталне облике средњег 

века и ренесансе 

- коментарише слушано дело у односу на извођачки састав и инструменте. 

С
л

у
ш

а
њ

е 

м
у
зи

к
е 

- идентификује: репрезентативне музичке примере најзначајнијих 

представника средњег века и ренесансе; елементе средњовековне музике 

као инспирацију у музици савременог доба 

- уочава сличности и разлике између православне и (римо)католичке 

духовне музике. 

И
зв

о
ђ

ењ
е 

м
у
зи

к
е 

 

- изводи музичке примере користећи глас,покрет и традиционалне и/ или 

електронске инструменте, сaмoстaлнo и у групи 

- примењује: правилну технику певања, различита средства изражајног певања и 

свирања у зависности од врсте, намене и карактера композиције; 

принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком 

музицирању 

- развија координацију и моторику кроз свирање и 

покрет 

- користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт 

- комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом. 
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М
у
зи

ч
к

о
 

ст
в

а
р

а
л

а
ш

т
в

о
 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и 
пројеката 

- изражава доживљај музике језиком других уметности (плес,глума, писана или 

говорна реч, ликовна уметност) 

- 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. 



1257 

 

 

 

 

 

 СЕДМИ разред 

Оцену одличан 
(5) 

Оцену врло Оцену добар (3) добија Оцену довољан (2) 
добија 

Оцену 
недовољан 

добија ученик 

који 

добар (4) 

добија 

ученик који показује ученик који 

показује 

(1) добија 

ученик 

показује 

изузетну 

ученик који делимични степен 

активности 

мањи степен 

активности 

који не 

показује 

самосталност уз 

веома 

показује 

велику 

и ангажовања. и ангажовања. интересовање 

за 

висок степен самосталнос

т и 

Труди се према 

сопственим 

- У мањој мери 

логички 

учешће у 

активности и висок степен могућностима. повезује чињенице 

и 

активностима 

нити 

ангажовања и у активности 

и 

- У довољној мери 

критички 

појмове и 

искључиво уз 

ангажовање. 

потпуности 

извршава 

ангажовања 

и у 

расуђује и већим делом подршку 

наставника 

- Знања која је 

постављене 

задатке 

великој 

мери. 

показује способност 

употребе 

изводи закључке 

који се 

остварио нису 

ни 

самостално, уз - У великој 

мери 

информација. заснивају на 

подацима. 

на нивоу 

иницијативу и је способан 

да 

У знатној мери 

логички 

Остварио је 

минимална 

препознавања 

и не 

прилагођавање 

новим 

функционал

но 

повезује чињенице и 

појмове 

знања која не уме 

да 

показује 

захтевима. користи и користи информације 

из 

повезује. способност 

- Поседује 

теоријско и 

теоријско - теоријско - теоретског 

знања. 

Знања која је 

остварио су 

репродукције 

и 
теоретско, теоретска - Визуелно препознаје на нивоу 

репродукције, уз 
примене. 

функционално 
знање, 

знања, 
повезује 

поједине инструменте. минималну 
примену. 

- Не изводи 

које му 

омогућава да 

и сам доноси - Зна самостално да 

пева и 

- Понекад је 

самосталан у 

закључке који 

се 

анализира, закључке. свира само делове 

тражених 

решавању проблема 

и у 

заснивају на 

класификује, 

логички 

Самостално песама без поштовања 

ритма 

недовољној мери подацима. 

повезује, 

примени и 

изводи и музичких елемената. критички расуђује. - Критички не 

самостално 

изведе 

закључке 

који 

Текстове тражених 

песама не 

- Зна да пева и 

свира 

расуђује. 

закључке, који се се заснивају 

на 

зна у целости и нема 

основна 

поједине делове 

песама, 

- Нема 

основно 

заснивају на подацима. знања из музичке 

писмености. 

без поштовања 

музичких 

познавање 

појмова 
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подацима. - Зна - Повезује знања из 

живота уз 

елемената, али уз 

помоћ 

и већим делом 

не 

- Лако логички самостално 

и у 

помоћ наставника. наставника. 

Поседује 

остварује 

повезује 

чињенице и 

групи да 

пева и 

- У знатној мери је 

одговоран 

минимална знања прописане 

исходе: 

појмове. свира 

одређене 

према раду, себи и 

другима. У 

текстова песама, 

које уз 

 

Повезује градиво 

из 

песме, довољној мери 

остварује 

помоћ наставника 

може 

 

различитих 

области и 

поштујући 

све 

прописане исходе: да репродукује.  

даје примере из елементе  - Визуелно 

препознаје 

 

живота. музике. Зна  мали број 

инструмената. 

 

- Зна самостално 

или 

текстове  - Може да изводи  

у групи да пева и тражених  закључке и примени  
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свира одређене 

песме, 

поштујући све 

елементе 

музике, зна 

текстове 

тражених 

песама. 

- Анализир

а 

самостално 

нотни текст, 

мелодију, 

слушано 

дело. 

- Зна основе 

музичке 

писмености. 

- Увек се труди, 

активан је и има 

жељу да 

тражено научи, 

чиме 

надокнађује 

евентуални 

недостатак 

талента. 

- У 

потпуности 

критички 

расуђује. 

- Изузетно је 

одговоран 

према раду, себи 

и другима и у 

потпуности 

самостално 

остварује 

исходе: 

песама и уз 

малу помоћ 

наставника 

способан је 

да 

анализира 

нотни текст, 

мелодију 

, слушано 

дело. 

- Има 

основна 

знања из 

музичке 

писмености

, али не зна 

увек да 

их 

употре

би 

правил

но и 

повезан

о. 

- Труди се 

и има жељу 

да тражено 

научи, али 

му је 

неопходна 

мања помоћ 

наставника. 

- Решава 

поједине 

проблем

е на 

нивоу 

стварала

чког 

мишљењ

а и у 

знатној 

мери 

критичк

и 

расуђује. 

- Веома 

је 

одговора

н у 

односу 

према 

 теоријско – 

теоретско знање уз 

значајну помоћ и 

ангажовање 

наставника. 

- У мањој мери 

је одговоран 

према раду, 

себи и 

другима. 

У мањој мери 

остварује 

прописане 

исходе: 
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раду, 

себи и 

другима 

у 

великој 

мери 

остваруј

е 

прописа

не 
исходе: 
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Т
ем

а
/ 

о
б
л

а
ст

 

Ч
о
в

ек
 и

 

м
у
зи

к
а

 

- повезује различите видове музичког изражавања са друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали 

- наводи изражајна средстава музичке уметности карактеристична за 

период барока и класицизма 

- уочава основне карактеристике музичког стваралаштва у 

бароку и класицизму. 
М

у
зи

ч
к

и
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
и

 
- препознаје: врсту жичаних инструмента по изгледу; српске народне музичке 

инструменте ; инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила 

- описује: начин добијања тона код жичаних инструмената и српских народних 

музичких инструмената 

- објашњава како је музика повезана са другим уметностима и областима ван 

уметности - музика и религија, технологија записивања, штампања нота; 

извођачке и техничке могућности инструмената. 

С
л

у
ш

а
њ

е 

м
у
зи

к
е 

- разликује музичке форме барока и класицизма 

- идентификује: репрезентативне музичке примере најзначајнијих 

представника барока и класицизма; елементе 

музике барока и класицизма као инспирацију у 

музици савременог доба 

- препознаје по звуку: српске народне музичке инструменте и врсту 

жичаних инструмената 

И
зв

о
ђ

ењ
е 
м

у
зи

к
е 

- изводи музичке примере користећи глас, покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у 
групи 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката 

- изражава доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана 

или говорна реч, ликовна уметност) 

- примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

- понаша се у складу са правилима музичког бонтона у 

различитим музичким приликама 

- критички просуђује утицај музике на 

здравље 

- користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, 

извођење. 

М
у
зи

ч
к

о
 

ст
в

а
р

а
л

а
ш

т
в

о
 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја, 
пројеката и манифестација 

- примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

- користи могућности ИКТ-а за стваралаштво и музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт 

- комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом 

- критички просуђује лош утицај музике на здравље. 
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ОСМИ разред 

Оцену одличан 
(5) 

Оцену врло 
добар 

Оцену добар (3) Оцену довољан (2) 
добија 

Оцену недовољан 
(1) 

добија ученик 

који 

(4) добија 

ученик 

добија ученик 

који 

ученик који показује 

мањи 

добија ученик 

који не 

показује 

изузетну 

који показује 

велику 

показује 

делимични 

степен активности и показује 

самосталност уз самосталност и степен 

активности и 

ангажовања. интересовање за 

веома висок 

степен 

висок степен ангажовања. - У мањој мери 

логички 

учешће у 

активности и активности и Труди се према повезује чињенице и активностима 

нити 

ангажовања и у ангажовања и у сопственим појмове и искључиво 

уз 

ангажовање. 

потпуности великој мери. могућностима. подршку наставника 

изводи 

- Знања која је 

извршава - У великој мери 

је 

- У довољној 

мери 

закључке који се 

заснивају 

остварио нису ни 

на 

постављене 

задатке 

способан да критички 

расуђује и 

на подацима. 

Остварио је 

нивоу 

препознавања 

самостално, уз функционално већим делом минимална знања која 

не 

и не показује 

иницијативу и користи 

теоријско - 

показује 

способност 

уме да повезује. способност 

прилагођавање теоретска знања, употребе Знања која је остварио 

су на 

репродукције и 

новим 

захтевима. 

повезује и сам информација. нивоу репродукције, 

уз 

примене. 

- Поседује 

теоријско 

доноси 

закључке. 

У знатној мери минималну примену. - Не изводи 

закључке 

и теоретско, Самостално 

изводи 

логички повезује - Понекад је 

самосталан у 

који се заснивају 

на 

функционално закључке који се чињенице и 

појмове и 

решавању проблема и 

у 

подацима. 

знање, које му заснивају на користи 

информације 

недовољној мери 

критички 

- Критички не 

омогућава да подацима. из теоријско - расуђује. расуђује. 

анализира, - Зна 

самостално и у 

теоретског 

знања. 

- Зна да пева и свира - Нема основно 

класификује, групи да пева и - Визуелно поједине делове 

песама, без 

познавање 

појмова и 

логички 

повезује, 

свира одређене препознаје 

поједине 

поштовања музичких већим делом не 

примени и песме, 

поштујући 

инструменте. елемената, али уз 

помоћ 

остварује 

прописане 
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самостално 

изведе 

све елементе - Зна самостално 

да 

наставника. Поседује исходе: 

закључке, који 

се 

музике. Зна 

текстове 

пева и свира 

само 

минимална знања 

текстова 

 

заснивају на тражених 

песама и 

делове тражених песама, које уз помоћ  

подацима. уз малу помоћ песама без наставника може да  

- Лако логички наставника поштовања 

ритма и 

репродукује.  

повезује 

чињенице и 

способан је да музичких 

елемената. 

- Визуелно препознаје 

мали 

 

појмове. анализира нотни Текстове 

тражених 

број инструмената.  

Повезује 

градиво из 

текст, мелодију , песама не зна у - Може да изводи 

закључке 

 

различитих 

области 

слушано дело. целости и нема и примени теоријско –  

и даје примере 

из 

- Има основна 

знања 

основна знања из теоретско знање уз 

значајну 

 

живота. из музичке музичке 

писмености. 

помоћ и ангажовање  

- Зна 
самостално 

писмености, али 
не 

- Повезује знања 
из 

наставника.  
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или у групи да 

пева и свира 

одређене 

песме, 

поштујући све 

елементе 

музике, зна 

текстове 

тражених 

песама. 

- Анализира 

самостално 

нотни текст, 

мелодију, 

слушано 

дело. 

- Зна 

основе 

музич

ке 

писме

ности. 

- Увек се 

труди, 

активан је 

и има 

жељу да 

тражено 

научи, 

чиме 

надок

нађује 

евенту

ални 

недостатак 

талента. 

- У 

потпуности 

критички 

расуђује. 

- Изузетно 

је 

одговоран 

према раду, 

себи и 

другима и у 

потпуности 

самостално 

остварује 

исходе: 

зна увек да их 

употреби 

правилно и 

повезано. 

- Труди се и 

има жељу да 

тражено 

научи, али 

му је 

неопходна 

мања помоћ 

наставника. 

- Решава 

поједине 

проблеме на 

нивоу 

стваралачког 

мишљења и 

у знатној 

мери 

критички 

расуђује. 

- Веома је 

одговоран у 

односу према 

раду, себи и 

другима у 

великој мери 

остварује 

прописане 

исходе: 

живота уз 

помоћ 

наставник

а. 

- У знатној 

мери је 

одговоран 

према раду, 

себи и другима. 

У довољној 

мери остварује 

прописане 

исходе: 

- У мањој мери је 

одговоран према 

раду, себи и 

другима. У мањој 

мери остварује 

прописане исходе: 
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Т
ем

а
/ 

о
б
л

а
ст

 

Ч
о
в

ек
 и

 м
у
зи

к
а

 
- повезује различите видове музичког изражавања са друштвено- историјским 

амбијентом у коме су настали 

- уочава: основне карактеристике музичког стваралаштва у романтизму, 

импресионизму и савременом добу; основне карактеристике музике у Србији између 

два века. 

- препознаје националне игре у делима уметничке 

музике 

- наводи изражајна средства музичке уметности карактеристична за период 

романтизма, импресионизма и савременог доба 

- разликује музичке форме романтизма, импресионизма и 

савременог доба 

- идентификује: репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника 

романтизма, импресионизма и савременог доба; елементе 

музике ранијих епоха као инспирацију у музици савременог 

доба. 

М
у
зи

ч
к

и
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
и

 

- препознаје: врсту дувачких инструмента по изгледу и звуку, инструмент или 

групу према врсти композиције у 

оквиру датог музичког стила 

- описује начин добијања тона код дувачких 

инструмената 

- објашњава: како је музика повезана са другим уметностима и областима ван 

уметности - музика и религија, технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке могућности 

инструмената 

- идентификује дувачке народне музичке 

инструменте. 

С
л

у
ш

а
њ

е 

м
у
зи

к
е 

- разликује: музичке форме романтизма, импресионизма и савременог доба, дувачке 
народне инструменте 

- идентификује: репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника 

романтизма, импресионизма и савременог доба; световну и духовну музику 

романтизма, импресионизма као и савременог доба 

- препознаје: звук дела традиционалне народне музике; врсту дувачких инструмената; 

инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог музичког стила; 

националне игре у делима уметничке музике. 

И
зв

о
ђ

ењ
е 
м

у
зи

к
е 

- 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 

- изражава доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна уметност). 
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М
у
зи

ч
к

о
 

ст
в

а
р

а
л

а
ш

т
в

о
 - примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у комуникацији и 

заједничком музицирању 

- понаша се у складу са правилима музичког бонтона у различитим 

музичким приликама 

- критички просуђује утицај музике на здравље 

- користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво. 
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