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1. УВОД 

1.1.НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ  

Основно образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма за први 

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

одбор, по правилу сваке четврте године. 

Школски програм доноси се на основу плана наставе и учења. Школским програмом 

обезбеђује се остваривање принципа циљева  стандарда постигнућа, према потребама 

ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.  

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

радни документ који обухвата све садржаје, процесе и активности који су усмерени на 

остваривање циљева, задатака и исхода, а који су регулисани на националном и школском 

нивоу. 

 

1.2. ПРОГРАМ СЕ ОСТВАРУЈЕ НА  СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

Полазне основе за израду школског програма су: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 

88/17, 27/201- др.закон, 27/18(ии) – др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) – члан 61. и члан 

69. 

2. Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013, 

101/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 129/21, 129/21 – др.закон) – члан 23, члан 27. и члан 

28. 

3. Правилник о стандардима квалитета рада установа („Сл. гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 14/2018).  

4. Правилник о Плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први рзред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/2017. 

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

и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС –Пр. гласник“ бр. 6/2017, 8/2017. и 9/2017. )  
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6. Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести 

разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС –Просветни гласник“ 

бр. 3/2018.)  

7. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС –Просветни гласник“ бр. 15/2018.)  

8. Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2019.)  

9. Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2019, 1/20, 6/20, 8/20 и 

5/21),   

10. Правилник о програму наставе и учења за осми  разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2019, 1/20, 6/20,  и 5/21) 

11. Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први 

циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први  

разред основног образовања и васпитања  („Сл. гласник РС –Просветни гласник“ 

бр. 2/2020.)  

12. Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС – Просветни 

гласник“ бр.10/21.)  

13. Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред 

основног образовања и васпитања  (,,Сл.гласник РС – Просветни гласник“ 

бр.10/21) 

14. Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми  разред 

основног образовања и васпитања  (,,Сл.гласник РС – Просветни гласник“ 

бр.10/21) 
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1.2.3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан 

образовно-васпитни рад у школи.  

Школски програм представља основу и усмерава образвно-аспитни рад свих 

наставника и стручних сарадника, као и стручних органа школе.  

Школски програм се заснива на прописаним начелима датим у Закону о основном 

образовању и васпитању. У већем делу се израђује на основу планова и програма наставе и 

учења, а посебни прогрми су конципирани на основу потреба и специфичности рада школе. 

Школски програм доноси школски одбор, по првилу на период од четири године. 

Поједини делови Школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  

Школским програмом се обезбеђује остваривање принципа, циљева и стандарада 

постигнућа, према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.  

Циљеви школског програма су: 

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

ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима 

2. стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично 

остварење и развој, инклузију и запослење и стицање и развијање основних 

компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним 

језицима, математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији, 

дигиталне компетенције, компетенција учења како се учи, међуљудске и грађанске 

компетенције и културног изражавања 

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

4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија 

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

даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради 

унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја 

друштва 

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

образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и 

професионалне процесе 

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

свог мишљења 

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

занимања, сопственог развоја и будућег живота 

9. оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, 

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

здравља и безбедности, потреба неговања и развоја физичких способности 

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

средине, еколошке етике и заштите животиња 

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

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

пријатељства 

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

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

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

истине, слободе, поштења и личне одговорности 

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

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

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

националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине 

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

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости 

16. повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе 

засноване на знању 

 

1.2.4. ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама 

је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за 

различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.  

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се 

кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично 

остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење. Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и 

васпитања су:  

1. компетенција за учење;  

2. одговорно учешће у демократском друштву;  

3. естетичка компетенција;  

4. комуникација;  

5. одговоран однос према околини;  

6. одговоран однос према здрављу;  

7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  

8. рад са подацима и информацијама;  

9. решавање проблема;  
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10. сарадња;  

11. дигитална компетенција. 

 

1.2.5.  ИСХОДИ 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

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

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2. умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском 

и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се 

разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

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

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

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

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

за сопствено изражавање; 

6. бити оспособљени за самостално учење; 

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

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

креативно мишљење и релевантна знања; 

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

активностима; 

10. бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати 

усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 

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

учествују у њиховом остваривању; 

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

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13. знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни 

да сарађују са њиховим припадницима;  

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

организације и заједнице. 
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2. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

2.1. ПРВИ ЦИКЛУС 

 

План наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања 

  

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, 

изборни програми и активности 

 

Редни 

број  
A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  

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

2.  Страни језик – енглески језик 2  72  2  72  2  72  2  72  

3.  Математика 5  180  5  180  5  180  5  180  

4.  Свет око нас  2  72  2  72  -  -  -  -  

5.  Природа и друштво  -  -  -  -  2  72  2  72  

6.  Ликовна култура 1  36  2  72  2  72  2  72  

7.  Музичка култура 1  36  1  36  1  36  1  36  

8.  Физичко и здравствено васпитање 3  108  3  108  3  108  3  108  

9. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: A  20 720  21 756  20  720  20  720  

 

Редни 

број  

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ    

1  
Верска настава /Грађанско 

васпитање  
1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  
Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе  
2  72  2  72  2  72  2  72  

У К У П Н О: Б  
1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

У К У П Н О: A + Б 
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  
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Редни 

број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  

2.  Пројектна настава5        1 36  1  36  

3.  Допунска настава 1  36  1  36  1  36  1  36  

4.  Додатна настава                   1  36  

5.  Настава у природи**  
7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

 

 

Редни 

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Час одељенског старешине  1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Ваннаставне активности  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија  
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
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2.2. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ДРУГИ  ЦИКЛУС 

План наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитања 

 

Редни 

број  
A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД  

ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

СЕДМИ 

РАЗРЕД  

ОСМИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  

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

2.  Страни језик – енгкески језик 2  72  2  72  2  72  2  68  

3.  Историја 2 72  2 72 2 72 2 68 

4.  Географија 2  72  2  72  2 72 2 68 

5.  Биологија 2  72  2  72  2  72  2  68  

6.  Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

7.  Информатика и рачунарство 1  36  1  36  1  36  1  34 

8.  Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

9. Ликовна култура  2 72 1 36 1 36 1 34 

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

11. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
2 72+54 2 72+54 2 72+54 2 68+54 

12. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

13. Хемија - - - - 2 72 2 68 

У К У П Н О: A  24 918 25 954 26 1026 26 972 

 

Редни 

број  

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ    

1  
Верска настава /Грађанско 

васпитање  
1  36  1  36  1  36  1  34  

 Други страни језик – немачки  2 72 2 72 2 72 2 68 

2.  
Матерњи језик/говор са 

елементима националне културе  
- - - - - - - - 

У К У П Н О: Б  
1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

У К У П Н О: A + Б 
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  
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Редни 

број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД  

ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

ЕДМИ 

РАЗРЕД  

ОСМИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  24 918 25 954 26 1026 26 972 

2.  
Слободне наставне 

активности 
1 36 1 36 1 36 1 34 

3.  Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4.  Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Редни 

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД  

ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Час одељенског старешине  1  36  1  36  1  36  1  34 

2.  Ваннаставне активности  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  34-68  

3.  Екскурзија  
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

 

Слободне наставне активности (СНА), су део плана наставе и учења који школа планира 

Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до 

осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик 

током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита 

програма. Ученици и њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима. 

Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом и не 

утиче на општи успех. 

Слободне наставне активности су: 

за пети и шести разред : 

 

1.Животне вештине 

2.Медијска писменост 

3.Вежбањем до здравља  

4.Цртање, вајање и сликање 

5.Чувари природе 

6. Музиком кроз живот  

 

за седми и осми  разред : 

 

1.Моја животна средина 

2.Уметност 

3.Предузетништво 

4.Домаћинство 

5.Филозофија са децом

 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског план
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4.ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 

ТЕМЕ САДРЖАЈ  ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ И 

ЦИЉЕВИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Приредбе Пријем првака 

Нова година и 

пакетићи 

Свети Сава 

8. март 

Дан школе 

Јубилеји 

Крај школске године 

Увођење најмлађих у 

свет школе 

Обележавање важних 

датума кроз заједничке 

активности и сарадњу 

Упознавање с обичајима, 

историјом и религијом 

Схватање појма 

међународних и 

државних празника 

Август 

Децембар 

Јануар 

Март 

Мај 

Јун 

Сусрети Сусрети с песницима, 

писцима, 

преводиоцима и 

јавним личностима 

Развијање љубави према 

поезији и прози 

Идентификовање ученика 

с позитивним узорима 

Током школске 

године 

Посете Позоришта 

Биоскопи 

Музеји 

Изложбе 

Концерти 

Сајам књига 

Фестивали 

Развијање љубави према 

уметности, књижевности 

и позоришту 

Стицање навике посете 

културним дешавањима 

Током школске 

године 

Конкурси Ликовни конкурси 

Музички конкурси 

Еколошки конкурси 

Литерарни конкурси 

Калиграфија... 

Развијање такмичарског 

духа 

Подстицање 

стваралачких активности 

Развијање критичког 

мишљења 

Развијање љубави према 

вредностима израженим 

у делима свих облика 

уметности 

Током школске 

године 

Такмичења Рецитовање 

Певање („Златна 

сирена“) 

Свирање 

Песништво 

Рукотворине 

Глума... 

Подстицање и развијање 

учениковог стваралачког 

мишљења 

Развијање такмичарског 

духа 

Развијање критичког 

мишљења 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

Манифестације Радост Европе 

Дечја недеља 

Дани Београда 

Звездариште 

Вашари 

Развијање љубави, 

солидарности, дружења, 

гостопримства, пружања 

помоћи 

Октобар 

Април 

Током школске 

године 
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Изложбе дечјих 

радова 

Упознавање с културом 

сопственог и других 

народа 

Сарадња Сарадња с културним 

установама, 

библиотекама, 

музејима, Дечјим 

културним центром, 

Општином... 

Развијање љубави према 

уметности, књижевности 

и позоришту 

Током школске 

године 

Семинари Стручно 

усавршавање у вези с 

културним 

активностима 

Усавршавање наставника 

кроз семинаре чији су 

садржаји везани за 

организацију, планирање 

и реализацију културних 

активности у школи 

Током школске 

године 

Часописи Уређивање школског 

часописа 

Учешће ученика и 

наставника у другим 

часописима 

Развијање интересовања 

за штампане медије и 

увиђање едукативног и 

васпитног значаја дечјих 

новина 

Развијање заједништва и 

осећаја припадности 

школској заједници 

Током школске 

године 
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5. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Циљеви и задаци: Задовољење примарних мотива ученика за кретањем, игром и такмичењем, 

подстицање потребе ученика за личном афирмацијом и групном идентификацијом, развијање 

потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и доживљавању 

личног учинка у изабраној спортској грани, примена стеченог знања у систему школских 

спортских такмичења, развој и усавршавање моторичких способности, формирање морално-

вољних квалитета личности, стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом изабране спортске гране, усвајање етичких вредности: поштовање партнера – 

противника, правила такмичења и фер плеја. 

 

Наставна тема, 

област рада 
Садржај програма 

Образовно васпитни 

циљеви и задаци 

 

 

Школска спортска 

такмичења  

 

Организовање и учествовање на 

такмичењима у организацији 

Београдске асоцијације за 

школски спорт 

 

 

Промоција спорта за све 

ученике на Општини Звездара 

и промоција Општине 

Звездара 

 

 

 

 

 

 

Бесплатна 

школица спорта  

 

Два пута  недељно у школи се 

организују бесплатне спортске 

активности  у трајању од 45 

минута у сарадњи са 

Секретаријатом за спорт и 

омладину и Министарством 

омладине и спорта уз подршку 

Града Београда. 

 

Омогућити ученицима да се 

баве спортом, без обзира на 

матерјални статус. 

Подстицати ученике на 

дружење, вршњачку 

комуникацију. 

Развијати колективни дух, али 

и личну одговорност за успех 

екипе, поштовање и 

уважавање играча 

противничке екипе. 

Развијање свести о хуманости 

 

За ученике 1.- 4. 

разреда ОШ 

„Павле Савић“ 

организује се 

промоције  

спортова. 

 

У сарадњи са наставницима 

разредне наставе, наставницима 

Физичког и здравственог 

васпитања, бившим и садашњим 

ученицима, организовати 

промоције различитих спортова. 

 

 

Омогућити ученицима да 

изаберу спортску грану која 

одговара њиховим 

интересовањима и 

предиспозицијама. 
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Избор спортисте и 

спортисткиње 

генерације 

Свечана додела 

пехара, за спортисту и 

спортисткињу генерације 

поводом завршетка другог 

циклуса основног образовања и 

васпитања,  у складу са 

Правилником, по прибављеном 

мишљењу Наставничког већа 

ОШ Павле Савић 

 

Доделом пехара за допринос 

и постигнућа у спортским 

активностима додатно 

мотивисати ученике за 

бављење спортом. 

 

 

Дечја спортска 

недеља 

 

 

У оквиру Дечје недеље, 

организоваће се дечја недеља 

спорта за ученике 1. –  4. разреда 

где ће се ученици 

у мешовитим групама такмичити 

у фудбалу, кросу,  

између две ватре… 

  

Дечја недеља је уједно и 

најрадоснија седмица у 

години, обележена пуним 

учешћем деце у свим 

програмима који је прате и у 

којима деца имају прилику да 

покажу своје таленте, 

вештине и способности.  

 

 

Антропомоторички 

тестови 

 

У циљу унапређивања програма 

школског спорта и спортских 

активности у 

школи, два пута у години 

организоваћемо процене 

физичких способности 

ученика. 

На основу мерних резултата 

добијамо увид у 

индивидуалне 

способности ученика, што 

нам је један од битних 

фактора за планирање и 

реализацију програма у 

наредном периоду. 

 

 

Пројекти којима се 

задовољавају 

потребе и интереси 

грађана у области 

спорта 

 

 

У сарадњи са Општином 

Звездара сваке године се 

реализује пројекат везан за 

побољшање услова рада. 

Омогућити ученицима да 

кроз бављење спортом   

упореде своја постигнућа са 

вршњацима . 

Развијати толеранцију, 

такмичарски дух, али и 

потребу за сталним 

усавршавањем и 

напредовањем. 
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6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
   

Програм заштите од дискриминације 

 

Полазна основа за израду овог програма су следећи правилници: 

 

  -Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (Сл.гласник РС, бр. 46/19, и 104/2020) 

 - Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања (Сл.гласник РС, 

бр. 22/2016)  

- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања 

и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл.гласник РС, бр. 65/2018)  

Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, у смислу Закона и 

Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (65/2018-12) подразумева 

се понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, 

неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења 

(искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, 

као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји 

коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној 

припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, 

родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном 

пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 

инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 

чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, 

односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним 

законом којим се прописује забрана дискриминације. 

Извршилац дискриминације (ученик, запослени, родитељ или треће лице, као и школа, 

њени органи и тела) који својим чињењем или пропуштањем чињења врше 

дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим, у свим релацијама. 

Дискриминисано лице је оно које је претрпело дискриминацију у процесу образовања и 

васпитања или у вези са њим (ученик, запослени, родитељ и треће лице, група – ученика, 

запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и тела школе). 

Насиље и злостављање, у смислу овог акта, јесте сваки облик једанпут учињеног, односно 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика, запосленог 

и родитеља. 

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно 

јесте насилно. 

Вређање угледа, части или достојанства личности у школи јесте понашање лица или групе 

лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Kада 

се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, 

понашање се квалификује као дискриминација. 
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ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности јесу мере и активности које 

предузима школа да се предупреди сваки облик дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, 

част или достојанство личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим негативним 

последицама на лица, групу лица, односно установу. 

Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера 

сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности. 

Дужност установе је да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој сваког ученика, заштиту од свих 

облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности и социјалну реинтеграцију 

дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације. 

Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз једнакост и доступност 

права на образовање и васпитање, без дискриминације: 

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на све облике дискриминације и 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности; 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, спречавању и сузбијању 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности; 

3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње (спољашња 

заштита – породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих послова, центар за социјални рад, 

здравствена служба, министарство надлежно за послове образовања, Повереник, Заштитник грађана, Покрајински 

заштитник грађана – омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, ефикасно и координисано 

у спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања. 

 

Права, обавезе и одговорности лица у превенцији дискриминације и понашања којима се вређа углед, част и 

достојанство личности 

 

Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, садржаја, облика рада и активности, личним 

понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују недискриминаторно, подстицајно, инклузивно и безбедно образовно 

окружење за све ученике, за родитеље, запослене и за трећа лица у установи и својим понашањем не подстичу, не 

помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или достојанства личности. 
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Наставник, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих садржаја и начина рада са учесницима у 

образовању доприносе стицању знања, вештина и формирању ставова који утичу на промену понашања, који помажу 

превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању осетљивости на повреде осећања других лица и група по неком 

од заштићених личних својстава, развијању толеранције, прихватања и уважавања различитости, конструктивног 

превазилажења сукоба и др. 

Присутни запослени и дежурни наставник (сваки наставник), стручни сарадник, одељењски старешина, дужан је да на 

целисходан начин увек реагује и обезбеди заштиту ученика од сваког облика дискриминације и дискриминаторног 

понашања, заустављањем понашања које се непосредно врши и смиривањем дискриминисаног лица, извршиоца 

дискриминације и посматрача. 

Ученици и одрасли, као одговорни учесници у образовању, обавезни су да: уважавају и поштују личност и национални, 

полни, верски, родни, сексуални и све друге аспекте идентитета учесника у образовању, родитеља, запослених и трећих 

лица; поштују правила установе која се односе на забрану дискриминације и дискриминаторног понашања и принципа 

једнаких могућности; активно учествују у активностима које се остварују у установи – одељенској заједници, 

ученичком парламенту и органима и телима, а које су усмерене на превенцију дискриминације и дискриминаторног 

понашања; својим понашањем не подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања 

угледа, части или достојанства личности. 

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика 

дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених Правилником о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (65/2018-12). Програм 

превенције је део школског програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе. 

Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, распрострањености 

различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба ученика за додатном подршком, 

специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада 

установе, између осталог, опредељују се превентивне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања 

планираних активности. 

Програм превенције садржи: 

1) начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у свакодневном 

животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, одељење, ученички парламент, стручни 

органи и тимови, родитељски састанци, родитељи као појединци и група, савет родитеља); 

2) начине на које се пружа додатна подршка ученицима и њиховим родитељима из мањинских и осетљивих 

друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног 
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познавања српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и васпитања и др.; 

3) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и развијање културе 

људских права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда код учесника у 

образовању, рад у мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање инклузивног окружења, препознавање 

дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно понашање; 

4) начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и заштити 

од дискриминације и дискриминаторног понашања; 

5) облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и предрасуда, развијања 

свести о опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и разумевања, 

интеркултуралности, уважавања и поштовања различитости и др.; 

6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно понашање; 

7) начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе, надлежним органима, 

службама и др.; 

8) начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе Поверенику и кривичне 

пријаве надлежном органу због дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа углед, част или 

достојанство личности; 

9) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма спречавања 

дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на: 

 

(1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно кривичних пријава; 
(2) распрострањеност различитих облика дискриминације; 

(3) број лица изложених дискриминаторном понашању; 

(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака против 

запослених због дискриминаторног понашања; 

(5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању промовишу толеранцију, 

уважавање различитости, једнаке могућности и недискриминацију; 

(6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и др.; 

(7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног понашања и потребе даљег 

усавршавања. 

 

Ради континуираног праћења ефеката програма спречавања дискриминаторног понашања, школа врши анализу стања 

у остваривању равноправности и једнаких могућности. У припреми анализа учествују и представници ученика и 

родитеља. Анализа се разматра у одељењима (часови одељењског старешине и одељењских заједница), на родитељским 
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састанцима, ученичком парламенту, стручним органима и тимовима и на савету родитеља. Орган управљања разматра 

и питања дискриминације у оквиру доношења аката установе (развојни план, годишњи план рада, план стручног 

усавршавања запослених), усвајања извештаја о њиховом спровођењу и разматрања поштовања општих принципа, 

остваривања циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, најмање два пута годишње кроз извештаје 

директора о свом раду и раду школе. 

 

Школа има тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Осим надлежности 

поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, задаци тима за заштиту јесу да: 

1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности; 

2) припрема програм превенције; 

3) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима пружања подршке и помоћи; 

4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и поступање у случајевима 

дискриминаторног понашања; 

5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује консултације и учествује у 

доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање; 

6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног 

понашања; 

7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања и 

даје одговарајуће предлоге директору; 

8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и службама, ради 

спречавања и заштите од дискриминације; 

9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју пријава и притужби, 

броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др. 

 

Стални састав тима за заштиту чине: директор, стручни сарадници педагози и психолог, секретар школе, наставници 

разредне и предметне наставе, представник локалне самоуправе, а повремено се могу укључивати чланови за конкретне 

случајеве, из реда наставника, а из реда родитеља, ученичког парламента, односно стручњака за поједина питања. 

У планирању и спровођењу активности у овој области остварују пуну сарадњу и координисано делују тим за заштиту 

и други стручни органи у установи. 

Тим за заштиту делује у скалду са Законом, Правилником о протоколу и Правилником о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (65/2018-12) и 

друге подзаконске акте који прописују поступање установе у случајевима повреда Законом прописаних забрана и тежих 
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повреда обавеза ученика и одраслих. 

Тим за заштиту планира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на превенцији 

дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим тимовима – за инклузивно образовање, 

самовредновање и др. 

У ситуацијама када се примети да постоји одступање од прописаних принципа, тим за заштиту реагује у сарадњи 

са органима установе. 

Важно је да у школи постоји свест свих запослених да тим за заштиту не може сам да остварује планиране мере и 

активности. До резултата се долази само учешћем и одговорношћу сваког лица у стварању ненасилног и подстицајног 

окружења за живот и учење. Због осетљивости и сложености проблема, тиму за заштиту је неопходна стална подршка 

и ангажованост стручних органа и других тимова, директора, органа управљања, савета родитеља, општинског савета 

родитеља и локалне заједнице. За активности које тим за заштиту планира и предлаже на нивоу установе, директор 

задужује и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у превенцији дискриминације и насиља. 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности и 

дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, 

антисемитских, антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, 

слабијем, са сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји 

коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и 

претпостављеним или стварним личним својствима. 

Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа, части или 

достојанства личности (дискриминаторно понашање) зауставља, осигурава безбедност ученика у васпитном процесу 

(оних који трпе – дискриминисана лица, сведоче или чине – извршиоци дискриминације), смањује ризик од понављања, 

ублажавају последице за све учеснике и прате се ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, када се оно припрема, 

дешава или се догодило између: учесника у образовању ( ученик–ученик, одрасли–одрасли; учесник у образовању – 

запослени; учесник у образовању – родитељ; учесник у образовању – треће лице у установи); запосленог (запослени – 

учесник у образовању, запослени–родитељ, запослени– запослени, запослени – треће лице); родитеља (родитељ – 

учесник у образовању, родитељ–родитељ, родитељ–запослени, родитељ – треће лице); треће лице (треће лице учесник 

у образовању, треће лице – родитељ, треће лице – запослени; треће лице – треће лице). 
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Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и 

активности у установи према учеснику у образовању прописане Законом и Правилником. 

Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према запосленом, родитељу и трећем лицу 

као извршиоцу дискриминације и пријави дискриминацију надлежним државним органима, органима аутономне 

покрајине и локалне самоуправе. 

У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у дисциплинском поступку, у складу са 

Законом. 

Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог детета које је ученик школе 

утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају када је родитељ извршилац дискриминације, 

одговорност се утврђује пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом. 

Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у поступку пред Повереником или 

у судском поступку, у складу са законом. 

Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја. 

 

Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника у образовању 

 

Дискриминација у области образовања и васпитања уређена је Законом, а ближи критеријуми за препознавање облика 

дискриминације прописани су Правилником и обавезују све учеснике у образовном и васпитном процесу на дужност 

поштовања те забране и уздржавања од свих аката чињења или нечињења који могу да доведу до кршења исте. 

Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног понашања учесника 

у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање 

сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног понашања, у зависности од: 

1) узраст учесника у образовању; 

2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања; 

3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће поступање; 

4) последица дискриминаторног понашања. 

Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према наведеној матрици, место и 
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време извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности које се предузимају у интервенцији. 

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од стране учесника у 

образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. 

Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору установе у време образовно-васпитног рада и других 

активности, предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће, води и окончава васпитно-дисциплински поступак, 

у роковима и на начин утврђен Законом. 

 

 

Елементи матрице јесу: 

 

1. узраст учесника у образовању 

Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: лице у односу на друго лице 

истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу и групе лица према лицу, односно групи лица, 

и то: 

(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (ученик–ученик, одрасли–одрасли), 

као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво; 

(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем лицу, квалификује се 

као други ниво; 

(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој групи, квалификује се као 

трећи ниво. 

 

2. интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања 

Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, односно лица са сличним 

или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској припадности или етничком пореклу, полу, 

родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у 

развоју и инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Поновљена дискриминација, у смислу овог акта, подразумева више пута поновљено понашање лица или групе лица, 
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односно поступање установе, њених органа или тела које је засновано на повређивању личних својстава лица или групе 

лица, а продужена – која се чине у дужем временском периоду према истом лицу или групи лица. 

 

3. облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће поступање 

Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних порука или предузимање 

радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са сигурношћу може закључити да вређају њихово 

достојанство на основу личног својства, проузрокују осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх 

или непријатељство, односно ствара понижавајуће и увредљиво окружење. 

Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, односно дуже траје, овакво 

дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација другог нивоа. 

Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво 

окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања или одбацивања лица или групе лица, 

дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација трећег нивоа. 

 

4. последица дискриминаторног понашања 

 

Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до угрожавања физичког, односно 

психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена служба, установа социјалне 

заштите, полиција, Министарство, надлежна школска управа Министарства, јединица локалне самоуправе, Повереник, 

правосудни органи и др.) тим за заштиту га увек квалификује као трећи ниво дискриминације. 
 

Покренут прекршајни или судски поступак, не утиче на предузимање интервентних мера и активности. 

 

Примери појединих типичних ситуација дискриминаторног понашања учесника у образовању, су: 

– омаловажавање учесника у образовању или групе по основу њиховог личног својства; излагање подсмеху 

учесника у образовању по основу његове националности 

– имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху учесника у образовању са 

сметњама у развоју или инвалидитетом; 

– ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, запосленог или родитеља – припадника 
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одређене групе; 

– изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе; 

– причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене групе; 

– промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и достигнућима девојчица и 

дечака; 

– певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе; 

– слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном лицу или групи лица путем СМС-а, ММС-а или 

друштвених мрежа; 

– вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и прекомерним похвалама; 

– неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха  

 припадника мањинске групе; 

– игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог личног својства; 

– одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања због његовог личног својства; 

– омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства. 

  

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Имајући у виду актуелно стање, циљеве и задатке предвиђене Програмом заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања, а у циљу постизања нулте толеранције на насиље и сталног унапређења безбедности у школи, као један од 

главних развојних циљева, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и ове школске године 

израдио је Годишњи план заштите од насиља, злостављања и занемаривања. Увидом у евиденцију, годишњег извештаја Тима 

за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика, Тима за инклузивно образовање и Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе, али и специфичности школе, направљена је анализа стања и потреба за 

унапређењем у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања. Планиране су бројне превентивне активности у циљу 

спречавања свих облика насиља, злостављања и занемаривања, које подразумевају учешће свих актера школе, наставника, 

ученика и родитеља.  

Тако је предвиђено да се на часовима одељењског старешине реализују радионице посвећене темама Бонтон на 

друштвеним мрежама и Дигитално насиље. Циљ радионица је да ученици стекну знање о кодексу комуницирања и 

понашања на друштвеним мрежама и вештине за превенцију и препознавање дигиталног насиља, као и адекватно реаговање у 

случајевима када се насиље догоди. У оквиру наставе информатике обележава се Дан безбедности на интернету сваке 

школске године у фебруару.  
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У плану је упознавање свих актера школе са националном платформом за превенцију и сузбијање насиља у 

школама под називом "Чувам те". Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате 

за сузбијање насиља у школама. Ту ће ученици, родитељи и наставници моћи да пронађу све информације које се тичу врсте 

насиља, поступања у различитим ситуацијама, и да путем платформе пријаве насиље. Посебно важан сегмент који се налази 

на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања планира да и у овој школског години упозна све актере школе са постојањем платформе и мотивише их да се 

пријаве на неку од обука које платформа нуди. Обавештавање ће ићи електронским путем, слањем личног мејла свим 

ученицима, родитељима и запосленима у школи, и оглашавањем на школском сајту и огласној табли у холу школе. На часовима 

одељењске заједнице намењеним теми насиље и дискриминација ученици ће имати прилике да се боље упознају са садржајима 

платформе.  

Трговина људима /децом, породично насиље, експлоатација, насилни екстремизам,... само су неке од тема којима ћемо 

се ове године интензивније бавити, кроз интерне едукације намењене запосленима (Упознавање са са листом индикатора за 

прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима), али и кроз предавања спољних 

сарадника, стручњака из области од интереса (МУП, здравствени радници, Центар за заштиту жртава трговине људима, и 

слично). Водиће се рачуна да се у интервентне активности више укључе ученици као вршњачки медијатори, а да се у 

превентивне активности уврсти и помоћно особље школе, које у неким случајевима може бити важан ресурс у препознавању 

ученика који су под ризиком да постану жртве насиља.   

 

Превентивне активности 

 
Носиоци активности 

Време реали-

зације 

-Реализовање Програма превентивних 

радионица - на ЧОЗ /по програму 

,,Школа без насиља’’ 

 

 

 

Одељенске старешине – са 

предходним инструкцијама и 

материјалом добијеним од 

чланова тима за заштиту 

ученика и тима ,,школа без 

насиља’’ 

Септембар 

Октобар 

 

-упознавање ученика са процедуром 

пријаве случајева насиља, охрабривање 

да се одлуче  на такав корак; 

Одељенске старешине, 

чланови тима, педагог 

Септембар 

Октобар 
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Материјал: пано за ученике (у холу 

школе) са детаљним упутствима 

- Утврђивање школских правила и 

уградња у Правилник о дисциплинском 

поступању  

Одељенске старешине – са 

предходним инструкцијама и 

материјалом добијеним од 

чланова тима за заштиту 

ученика и ,,школа без 

насиља’’  

Према плану 

ЧОС-а 

Планирање и организација (ШТ и 

ментор)  избора за ВТ,  даљег рада са 

родитељима и укључивање ЛЗ у програм 

Одељ.старешине,  

Чланови тима 

1. полу-

годиште 

- Успостављање евиденције  насилног 

понашања. 

   

Чланови тима 

Новембар  

-  укључивање ученика у ваннаставне 

активности; вођење евиденције о броју 

ученика обухваћеним ваннаставним 

активностима. 

 

Наставници, одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

-  Родитељи укључени у поштовање 

правила и примену реституције. 

 Препознавање и дефинисање улоге 

Савета родитеља (ШТ)  

СР, родитељи и чланови 

тима 

 

Припрема и извођење форум представа 

са ученицима. 

  

Наставници 

Друго 

полугодиште 

Промоција и примена разних 

стратегија превенције (кроз наставу и 
Чланови тима, наставници 

Током године 
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кроз тематске групе, сандуче поверења, 

СОС телефон...)  

Организовање акција ВТ-а за промоцију 

ненасиља уз подршку ШТ-а   

Организовање Дана игре и сарадње – 

дана када се окупљају учесници целе 

школе, организују  кооперативне игре и 

активности.  

 

- Реализације једномесечних акција 

вршњачких група и/или подтимова 

(новинари, фоторепортери, промотери...)    

   

Ученици  

Током године 

-  ђачки парламент – предлози/идеје за 

примену програма 

- израда „Кодекса лепог понашања“ 

Ђачки парламент 

Током 

школске 

године 

 

 

Интервентне активности 

 
Носиоци активности 

- реаговање према упутсву из Протокола (у случајевима 

насиља међу ученицима, од стране запосленог или од стране 

одрасле особе која није запослена у школи ) 

▪ прекидање насиља 

▪ прикупљање информација 

▪ консултације 

▪ информисање родитеља/надлежних служби 

▪ договор о заштитним мерама 

▪ праћење ефеката мера 

Чланови тима 
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- постављање на видно место детаљне кораке упутства 

процедуре за пријављивање и интервенцију у случају насиља, 

у холу школе за ученике и родитеље, у зборници за 

наставнике 

- упућивање ученика да сваки случај насиља пријаве 

Чланови тима, 

одељенске старешине 

- евидентирање случајева пријаве насиља у посебне 

евидентационе картоне (пријаве од стране ученика, родитеља 

и наставника) 

- евидентирање процедуре настале након пријаве (према 

Посебном протоколу) 

- зависно од процене ризика, захтевати да пријаву 

родитељ/ученик/наставник попуни писмено у евидентациони 

картон 

ППС, наставници – 

чланови тима 

 

 

 

 

ППС, директор 

- доследна примена Правилника о понашању ученика Одељенске старешине, 

одељенска већа 

- саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше 

насиље и са посматрачима насиља 
ППС, тим 

- сарадња са установама које могу бити од помоћи- 

▪ Центар за социјални рад Звездара 

▪ школска амбуланта и Дом зрдавља Звездара  

▪ Завод за психофизиолошке поремећаје 

Тим, ППС 
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7. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
  

 

Садржај  

 

 

Образовни и васпитни циљеви и задаци  

 Договори о начину реализације програма са разредним 

старешинама осмих разреда а уз сарадњу са осталим 

наставницима  

 

- Избор модела за извођење професионалне оријентације 

 

- Креирање модела професионалне оријентације према 

могућностима школе 

 

- Организација радионица у односу на потребе ученика 

 

- Договори са наставницима из гимназија и средњих 

стручних школа о реализацији и презентацији тих 

установа ученицима осмог разреда 

 

- Договори са стручњацима из разних институција због 

презентација разних занимања  

 

- Организација посета институција 

 

- Организовање трибина и реалних сусрета везаних за 

професионалну оријентацију 

 

- Сарадња са родитељима и утицај на пружање подршке 

ученицима у избору даљег образовања 

 

- Анкетирање професионалних интересовања ученика 

 

Циљеви 

 – Развијање спремности ученика за стицање знања 

и искустава везаних за рад, за доношење 

самосталних одлука  у даљем образовању и 

опредељивању 

- Испитивање општих и специфичних 

способности ученика 

 

Задаци  

– Упознавање, праћење и подстицање развоја 

индивидуалних карактеристика личности ученика 

значајних за усмеравање њиховог професионалног 

развоја и подстицање самосталних одлука које 

утичу на лични и  професионални развој 

 

- Упознавање ученика са светом рада и занимања, 

системом средњег образовања и васпитања 

 

- Формирање правилних ставова о раду 

 

- Оспособљавање ученика за планирање свог 

професионалног развоја и доношење реалних и 

зрелих одлука у вези са избором занимања и 

правцима стручног оспособљавања 

 

- Успостављање сарадње са родитељима ученика и 

њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у 
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- Тестирање општих и специфичних   интелектуалних 

способности ученика 

 

- Психолошко професионално саветовање ученика на 

основу резултата тестирања, праћења и познавања 

ученика током школовања 

- Психолошка припрема осмака за средњу школу. 

подстицању и усмеравању њиховог 

професионалног развоја 

 

- Успостављање сарадње са установама и 

институцијама које могу допринети успешнијем 

развоју ученика 

 

- Континуирано праћење, подстицање и 

усмеравање општег и професионалног развоја 

ученика 

 

 

 8.ПРОГРАМ ЗДРАСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ЗАШТИТЕ 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, 

ставовима и вредностима у области здравства кроз учење засновано на искуству. Задаци су: развијање здраве личности, 

одговорне према сопственом здрављу; стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења; васпитавање 

ученика за рад и живот у здравој средини; стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања 

здравља; промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља; подстицање сазнања о себи, свом телу и 

сопственим способностима; развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама; 

мотиивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог здравља; развијање навика, истраживачких 

способности, критичког мишљења, креативности; развијање свести и потребе чувања здравља у оквиру циља у политици 

Светске здравствене организације ''Здравље за све у 21. веку''; формирање и развијање потребе за сталним бављењем спортом 

и рекреацијом; развијање хуманих, толерантних односа међу људима; примењивање знања и искуства у промовисању здравог 

стила живљења; развијање емпатијског пдноса према болеснима и спремност да се помогне; формирање свести о ризичном 

понашању, здравственим и психосоцијалним потребама; мотивисање ученика за акционо понашање; упознавање физиолошких 

процеса репродукције као основе за стицање знања о репродуктивном здрављу. 
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САДРЖАЈИ: 

1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Улога школе у екосистему; Однос појединца и друштва 

према животној средини; Хигијена школске средине и њен утицај на здравље човека; Образовање у функцији и 

заштити животне средине. 

2. ПУБЕРТЕТ: Раст и развој; Психоемотивни развоој; Примарне и секундарне полне карактеристике; Хумани односи 

међу половима; Васпитавање за одржавање личне хигијене; Орално здравље; Хигијена спорта; Ментална хигијена. 

3. ИСХРАНА: Васпитавање за правилну исхрану; Исхрана деце; Хранљиве материје; Болести неправилне исхране; 

Анорексија; Превенција и лечење гојазности; Контаминација хране. 

4. КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА И ЉУДСКЕ ПОТРЕБЕ: Злоупотреба и манипулација људским потребама; Социјални 

притисак вршњака и проблеми понашања; Култура исхране, становања, одевања; Утицај породице и психосоцијални 

развој детета; Алкохолизам у породици; Насиље у породици; Злостављање деце у породици и заједници; Култура 

рада; Средства масовне комуникације и њихов утицај на здравље; Утицај информатичке технологије на здравље деце; 

''Компјутерска'' зависност. 

5. БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ: Ризично понашање у дечјем узрасту; Превенција алкохолизма; Пушење и здравље; 

Злоупотреба дроге; Превенција наркоманије. 

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: предметни наставници и одељенске старешине; педагог и психолог школе; директор школе; стручни 

сарадници и лекари Дома здравља ''Звездара'' – Школског и Стоматолошког диспанзера, Развојног саветовалишта; сарадници 

здравствених , стручних и научних института и институција, Градског завода за јавно здравље, Института за ментално здравље, 

Института за превенцију болести зависности, центра за социјални рад; стручних органа и организација Управе полиције за 

град Београд и МУП Звездаре. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА: 

- на часовима редовне наставе у оквиру наставних предмета: Биологија, Хемија, Српски језик, Географија, Свет око нас, 

Природа и друштво, Ликовна култура, Физичко васпитање;  

- на часовима одељенских заједница и одељенских старешина; 
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- у току реализације програма секција и слободних ученичких активности; 

- на посебно планираним тематским разговорима са педагогом и психологом школе; 

- на предавањима стручњака за одређене области (лекари; сарадници института; стручњаци у области превенције; 

радници органа МУП-а); 

- на посебно организованим семинарима за обуку ученика и наставника за рад у области превенције болести зависности 

и превенције преступништва; 

-  у оквиру активности Ученичког парламента и Ђачког тима за вршњачку медијацију; 

- У оквиру програма у организацији Министарства здравља и Министарства просвете.. 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Превентивно деловање на здравље ученика врши се едукацијом и прегледима педијатра и стоматолога из Дома здравља 

„Миријево“. 

 

9.ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Активност Време 

реализације 

Носиоци активности 

Идентификација социјално угрожене 

деце 

Септембар Одељенске старешине 

Организација бесплатне исхране 

ученика 

Током године Одељенски старешина и 

васпитачи 

Приликом склапања уговора са 

агенцијом инсистирати на гратисима 

за ученике 

У току године Директор, савет родитеља 

„Један пакетић, много љубави“, 

хуманитарна акција 

Децембар Одељенске старешине 

Информисање ученика и родитеља о 

бесплатним програмима за ученике на 

нивоу општине 

У току године Сајт школе, одељенске 

старешине 

„Деца деци“ – хуманитарне акције и 

акције дечје солидарности 

Октобар Током године 
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Појачан рад одељенског старешине и 

одељенске заједнице 

У току године Одељенски старешина, 

одељенска заједница 

Индивидуални разговори са 

родитељима и ученицима 

У току године Психолог школе 

Константна сарадња с Центром за 

социјални рад 

У току године Стручна служба, 

одељенски старешина 

 

 

 

10. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕКОЛОШКУ ЗАШТИТУ 
 

Месец Активност Носиоци активности 

Септембар 

 

 

 

 

Октобар 

-договор о раду 

-формирање еколошке патроле 

-акција бирамо најуређенију учионицу 

-наставак сарадње  са Рецан Фондом   

 

-обележавање месеца здраве исхране 

-дан здраве ужине(1.недеља) 

-обележавање дечије недеље 

(дечији вашар) 

сви чланови, ученици 

 

 

 

 

сви чланови, ученици 

школе,предметни 

наставници, учитељи 
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Новембар 

 

 

Децембар 

-јесење чишћење и уређење школског 

дворишта 

 

-укључивање у хуманитарну акцију 

Црвеног крста 

-сви чланови тима као и сви 

запослени школе , ученици 

и родитељи 

-сви запослени као и 

ученици и њихови 

родитељи 

Јануар 

 

Фебруар 

-обележавање Светског дана 

образовања о заштити животне 

средине 26.1. 

радионица ,,отпад није смеће,, 

-акција ,,чеп у џеп,, 

-чланови тима, секције 

техничког, ученици 

-сви запослени, ученици и 

њихови родитељи 

Март  -пролећно уређење школског 

дворишта, жардињера и саксијског 

материјала 

-обележавање Светског дана воде 22.3 

-сви запослени, ученици и 

њихови родитељи 

Април -обележавање Дана планете Земље 

22.4. 

-сви чланови тима, 

ученици, наставници и 

учитељи 

Мај -програм рециклаже-изложба накита 

од рециклираног материја и 

обележавање Дана одрживог развоја 

10.5.  

-сви запослени, ученици и 

родитељи 
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Обележавање Дана биодиверзитета 

22.5. 

Јун  -Обележавање светског дана заштите 

животне средине (5.6.) 

-сви чланови тима 

 

 

11. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

Градска општина Звездара у сарадњи са васпитно образовним институцијама на територији своје општине развија и негује 

подстицајно окружење за раст и развој младих. У том смислу повезује институције, установе и удружења грађана да 

програмским активностима допринесу квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања дефинисаним Законом о 

основама система образовања и васпитања и другим законима и подзаконским актима који регулишу ову област.  

Заштита од пожара 

Програм се реализује у сарадњи са Добровољним ватрогасним друштвом Звездара, са циљем подизања свести код деце о 

важности заштите од пожара. За заинтересоване школе предвиђено је квалификационо квиз такмичење ватрогасног 

подмлатка – ученика  основних школа са територије општине Звездара  под називом „Покажи шта знаш из  области заштите 

од пожара“. 

Припреме ученика и избор представника за финално Квиз такмичење обавиће се у школама, а обуку ученика извршиће 

инструктори Добровољног ватрогасног друштава Звездара. 

Учешће на ликовном и литерарном конкурсу на тему „Мој ватрогасац“. 

Безбедност у саобраћају 

Програм се реализује у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај,  Агенцијом за безбедност саобраћаја и удружењима које делују 

у области унапређења безбедности у саобраћају у складу са Програмом унапређења саобраћајне безбедности на путевима ГО 

Звездара. Циљеви програма су: унапређење безбедности учесника у саобраћају, развијање и неговање саобраћајне културе код 
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ученика, њихових родитеља и наставника, подстицање активнијег учешћа ученика у промоцији саобраћајне културе и неговање 

саобраћајне културе у школском амбијенту и локалном окружењу. 

Програмске активности се реализују током школске године и обухватају интерактивна предавања, радионице, такмичења, 

конкурсе, показне вежбе... за ученике различитог узраста, родитеље и наставнике.  

Програм здравственог васпитања 

У сарадњи са стручњацима Дома здравља «Звездара», Клиничко болничког центра Звездара, Црвеним крстом «Звездара» 

реализација предавања, семинара, трибина,  округлих столова... са циљем развијања здравих стилова живота и здравствених 

навика.  

Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе психоактивних супстанци и других 

облика ризичног понашања код деце и адолесцената) 

У оквиру Програма заштите деце од насиља, школе ће реализовати програме којим су конкурисале за доделу средстава. у 

складу са могућностима реализовати програме Канцеларије УН за борбу против криминала:  

-Вештине за адолесценцију који има за циљ развијање социјално-емоционалних вештина и одговорног понашања код деце и 

младих, прихватање позитивних вредности, ставова и понашања и превенцију злоупотребе алкохола, дувана и дрога и других 

облика ризичног понашања; 

-Оснаживање породица, са циљем да родитељи развијају технике добре комуникације у у породици, уводе правила и 

последице, негују породичне вредности и буду подршка својој деци, а млади стекну знања и унапреде вештине како да 

постављају мале и велике животне циљеве, како да се одупру негативним притисцима вршњака, поправе лош успех у школи, 

управљају сопственим емоцијама, разумеју родитеље и неке њихове одлуке и ставове;  

као и друге превентивне програме, трибине, предавања и радионице са циљем информисања деце и младих и унапређења 

њихове безбедности. 

Градска општина Звездара ће пратити реализацију посебних програма у области унапређења безбедности ученика, који се 

финансирају из буџета ГО Звездара.. 
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Програми у области културе 

Школске секције, у складу са могућностима, учествују у програмима који се организују на територији Градске општине 

Звездара, а који имају за циљ стварање могућности за интензиван и усклађен културни развој, стварање услова за подстицање 

културног и уметничког стваралаштва, као и дечијег стваралаштва.  

Програм школског спорта и спортских активности 

Савез за школски спорт Звездара, уз подршку Градске општине Звездара, организује школска спортска такмичења, у складу са 

Календаром такмичења града Београда.  Градска општина Звездара подржава програме спортских организација који обухватају 

активности бесплатне спортске активности за ученике основних школа, у складу са Законом о спорту. Програм ће бити 

реализован у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама Тима за ванредне ситуације РС. 

Основне школе организују бесплатне спортске ваннаставне активности и општини достављају податке (назив секције, узраст 

и број учесника), у складу са Програмом развоја спортa. Општина подржава годишње програме школа у области спорта из 

буџета ГО Звездара. 

Програм у области екологије 

Основне школе различитим програмима (изложбе, акције уређивања, предавања, конкурси, трибине, округли столови...) 

подстичу развијање еколошке свести код ученика и грађана Звездаре. Посебно се обележавају дани: 4. октобар – Светски дан 

заштите животиња, 4. новембар – Дан климатских промена, 22. март - Светски дан вода, 22. април – Дан планете земље, 5. јун 

– Светски дан заштите животне средине 

Дечја недеља 

Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иницијативу организације Пријатељи деце Србије, 

која је дугогодишњи актер ове манифестације, дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се 

традиционално одржава у првој седмици октобра, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на потребе и права деце 

и младих у породици, друштву и локалној заједници, на њихова права да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе 

за развој и остварење свих својих потенцијала.  

Програм - Путујем, упознајем душу планете 

Програм доприноси реализацији циљева образовања и васпитања и обогаћивању садржаја ваннаставних активности.  
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Општи циљ програма:  

• Развијање свести о расној, националној, верској и културној равноправности, развој толеранције и уважавања 

различитости кроз подизање нивоа знања о различитим деловима Србије, другим земљама, нацијама, религијама и 

културама  

Специфични циљеви програма: 

• Развој критичког мишљења код ученика 

• Развој истраживачког духа и подстицање радозналости  

• Развој вештина истраживачког рада и коришћење различитих извора знања 

• Развој вештина презентације и тимског рада 

• Развој вештина комуникације 

• Примена страног језика у комуникацији и истраживачком раду 

• Сарадња и размена добре праксе међу школама 

• Развој дигиталних компетенција код ученика 

Циљна група: ученици основних школа  

Учесници у програму: звездарске основне школе, школе сарадници, амбасаде и Одељење за друштвене делатности Градске 

општине Звездара 

Опис активности: 

Школа бира земљу/регион/град које ће представити. Може се представити и село/град/регион из Србије Школа може да изабере 

за сарадника школу из земље/града коју представља, за заједничко представљање. Може се представити земља детета које 

похађа школу, уколико дете води порекло или долази из друге земље.  
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Градска општина Звездара медијски промовише активност и обавештава амбасаде о догађају, уколико се представља страна 

земља која има амбасаду у Београду. 

У очекивању манифестације, кроз истраживање и тимски рад, ученици звездарских школа (ученици географске, туристичке, 

библиотечке, ликовне, литерарне, музичке, спортске и/или неке друге секције или једног заинтересованог одељења), уз 

подршку наставника, родитеља и других, могу да: 

 ступе у контакт са школом из земље коју представљају и њих укључе у реализацију програма,  

 проучавају географске карактеристике земље, климатске специфичности, флору и фауну, 

 истражују историјске и културне знаменитости,  

 изучавају еколошке проблеме те земље и начине на које их решавају, 

 упознају се са знаменитим личностима и њиховим достигнућима – књижевници, научници, уметници, глумци, певачи, 

спортисти...,  

 упознају кухињу и традиционална јела, 

 уз помоћ апликације Youtube  науче традиционалне песме и плесове, игре... 

Школе треба да осмисле начин представљања – филм, позоришна представа, изложба ликовних радова, плаката, колажна 

манифестација, радио емисија... и пријаве Градској општини Звездара учешће у програму до краја септембра. Представљању 

присуствује ученици звездарских основних и средњих школа.  

Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу 

Са циљем размене искустава и упознавања организоваће се састанци представника ученичког парламента. Ученички 

парламент школе домаћина ће представити своју школу. 

У сарадњи са Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, учествоваће у реализацији програма за младе, у областима 

које се односе на њихов узраст. 
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Упознавање ученика са радом локалне самоуправе и Волонтерског сервиса  

Током целе школске године, у договору са школама, у Општини и Волонтерском сервису Звездаре биће реализовани 

часови/интерактивни сусрети за ученике на којима ће их представници Општине упознати са радом Управе ГО Звездара и 

Волонтерског сервиса Звездаре. 

Подршка образовању ученика ромске националности  

У сарадњи са Мобилним тимом за инклузију Рома Звездаре, обезбедиће се подршка васпитно образовним установама и 

ученицима ромске националности са циљем укључивања све деце у образовни систем, обезбеђивања редовности у похађању 

наставе и спречавања раног напуштања образовања.  

Основне школе ће учествовати у реализација планираних активности након завршетка програма „Повећање обухвата деце 

припремним предшколским програмом и првим разредом основне школе“, који се реализовао у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја и организацијама  Црвени крст Србије и УНИЦЕФ и пројекта „Међусекторски 

механизам за спречавање напуштања и смањење раног напуштања школе у ГО Звездара“  

Организација додатне наставе из српског језика и математике 

Градска општина Звездара, ће у складу са могућностима, организовати подршку у реализацији додатне наставе из српског 

језика и математике као део припреме за полагање завршног испита, као и наставу из других предмета, ако се укаже могућност 

и потреба.  

Општински савет родитеља 

Општински савет родитеља чине представници родитеља Савета родитеља Предшколске установе Звездара, основних и 

средњих школа на Звездари. Формиран је са циљем унапређења рада васпитно-образовних установа, локaлне заједнице и 

других друштвених сервиса који су одговорни за безбедно и правилно одрастање и развој деце и младих. Током године ће се 

реализовати састанци на којима ће представницима школских одбора, на којем ће се разматрати питања од значаја за 

унапређење квалитета образовања и васпитања. 

се разматрати питања од значаја за унапређење квалитета образовања и васпитања. 

Сарадња са члановима школских одбора 
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12. РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Активности Носиоци активности Временска оријантација 

Формирање базе података за 

социјалну структуру, 

образовну структуру 

породица 

Одељенске старешине Септембар 

Термини отворених врата за 

родитеље ученика 

Учитељи, предметни 

наставници, стручни 

сарадници 

Септембар – јун, истакнути 

на огласној табли и на  сајту 

школе 

Информативни разговори Разредне старешине, 

учитељи 

Током године 

Укључивање родитеља у 

побољшање услова за 

успешнији рад школе 

Учитељи, одељенске 

старешине, Савет родитеља 

Током године 

Хуманитарни базар Чланови савета родитеља Април – мај 

Берза уџбеника Ученици Јун, септембар 

Упис ученика у средњу 

школу – договор, 

информације 

Директор школе Мај 

Укључивање родитеља у 

програм професионалне 

оријентације за ученике 

седмог и осмог разреда 

Психолог школе У току године 

Укључивање родитеља у рад 

тимова 

Руководиоци тимова У току године 
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13. ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 

 

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. 

Екскурзије су део школских активности које се остварују ван школе и у зависности од услова, а на основу сагласности 

Савета родитеља школе, односно одлуке родитеља да њихово дете учествује у овим активностима. 

Општи циљеви ових програма су: 

o потврђивање и продубљивање сазнања из области опште културе, уметности, књижевности, историје, географије и 

биологије (у млађим разредима: Света око нас, односно Природе и друштва); 

o неговање естетских мерила и опште културе; неговање и уважавање споменика прошлости и народне традиције;  

o  неговање и развијање дружења, слободе игре, самосталности и личне одговорности и међусобног уважавања, 

поштовања и солидарности; 

o забава и рекреација у функцији физичког и менталног здравља; 

o стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног 

времена ; 

o развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе; 

 

 

   ПРОГРАМ И САДРЖАЈИ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА 

Програм наставе у природи и екскурзија изводи се као факултативан  наставни рад у зависности од испуњености 

услова и сагласности родитеља да се програм изведе. Потребно је да се за конкретан програм изјасни најмање 60 % 

родитеља ученика сваког разреда, односно одељења. Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе у 

природи, који доставља Наставничком већу ради разматрања и усвајања.  Одељењска и стручна већа школе предлажу 

програм екскурзије, који достављају Наставничком већу, ради разматрања и усвајања.  
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       Настава у природи и екскурзија могу да се реализују, ако је Савет родитеља дао сагласност на програм наставе у 

природи, односно екскурзије. Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда организује се са 

истим садржајем, по правилу истовремено. 

       Настава у природи се изводи у објектима који имају услове да ученицима омогуће испуњавање свих садржаја 

програма (учење, рекреација, забава, дружење), да задовољавају стандарде смештаја и боравка деце, да су безбедни и 

удобни. 

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

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

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

упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада. 

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

школе. 

      Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-васпитног рада и саставни 

су део школског програма и годишњег плана рада школе. 

      Садржаји наставе у природи и екскурзија  имају : 

а) образовни карактер: учење у природи, упознавање карактеристика подручја, области и места, упознавање културних и 

историјских обележја, традиције, обичаја, културе; практично проверавање наученог у учионици на локацијама које 

омогућавају примену и препознавање наученог и проширивање стеченог знања; 

б) васпитни значај: деца спознају и развијају однос према природи, другој или другачијој култури и обичајима; стичу 

самосталност, развијају своје стваралачке способности, негују међусобне односе на позитиван начин, друже се, играју, 

забављају, заједно живе и деле своје радости и проблеме; 

в) забавну улогу, јер деци омогућују да кроз игру и забаву лакше уче, развијају своје способности и оплемењују свој духовни 

свет; 
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г) објективну оправданост да се остваре у циљу поспешивања здравственог стања деце јер је боравак у природи и спознаја 

природе делотворна за здравље у целини, а физичке активности су доминантне у остваривању свих сегмената наставних 

садржаја и програма. 

      Настава у природи може да се реализује у трајању од седам до 10 дана.  У складу са циљем и задацима екскурзије одређују 

се путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели у којима се реализује екскурзија. Екскурзија се изводи 

искључиво на територији Републике Србије. За ученике седмог и осмог разреда основне школе, екскурзија се може 

организовати и у Републици Српској. 
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  ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ У НАРЕДНОМ ЦИКЛУСУ  

    На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у основној школи ( “Службени гласник 

РС” бр.30 – 2019.г.), Наставничко веће и директор школе предлажу следећи план реализације излета и екскурзија: 

 

Разред Врста наставе Дестинације Време реализације 

Први Излет  
Свилајнац (Природњачки центар) – 

Јагодина 
мај - јун 

Други Излет  
Фрушка Гора – Петроварадин – 

Сремски Карловци септембар -јун 

Трећи Излет  
 манастир Троноша – Тршић, или : 

Бранковина – Ваљево - Петница 
септембар -јун 

Четврти Излет  
Орашац – Топола (Опленац) - 

Аранђеловац 
септембар - јун 

 

Разред Врста наставе Дестинације Време реализације 

Пети Излет  
Смедерево – Виминацијум – Сребрно 

језеро 
септембар - јун 

Шести Екскурзија  
Крушевац – Врњачка Бања – 

Љубостиња – Жича - Крагујевац 
септембар - јун 

Седми Екскурзија  
Зрењанин – Бечеј – Суботица – Палић 

- Петроварадин 
септембар - јун 

Осми Екскурзија 
Сирогојно – Златибор  – Мећавник – 

манастир Рача - Перућац 
септембар - јун 
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У складу са искуствима стеченим на поменутим излетима и екскурзијама, специфичностима школе (велики број ученика) и 

условима који владају на одређеним локалитетима (недоступност или немогућност посете), могућа су и одређена одступања 

од присутног плана, уз поштовање Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у основној 

школи.   

Настава у природи (потенцијалне дестинације): Копаоник, Златибор, Златар, Тара, Дивчибаре, Рудник , Букуља, Сокобања, 

Врњачка Бања, Бања Врујци, Сребрно језеро, Палићко језеро, Лепенски вир, Кушићи, Орашац, Грза, Борско језеро и Гоч . 

Време реализације је у току школске године. 

Општи циљеви програма излета и екскурзија: 

     - Потврђивање и продубљивање сазнања из области опште културе, уметности, књижевности, историје, географије и 

биологије.  

    - Савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној 

средини.  

    - Упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са наставним садржајима; рекреативни програм 

физичких активности; дружење и забавни садржаји који подстичу колективне активности ученика. 

    - Јачање естетских мерила и опште културе; неговање и уважавање споменика прошлости и народне традиције; развијање 

љубави и одговорног понашања према природи и животном окружењу. 

    - Неговање и развијање дружења, слободе игре, самосталности и личне одговорности и међусобног уважавања, поштовања, 

солидарности. 

    - Забава и рекреација у функцији физичког и менталног здравља. 

     

Општи задаци остваривања програма  екскурзија: 

      - Проучавање објеката и појава у природи, њихових карактеристика, потврђивање наученог, откривање непознатог и 

новог. 

      - Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима. 

      - Подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке. 

       - Развијање интересовања за природу и изграђивање и развијање еколошких навика. 
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- Успостављање, подстицање и неговање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота. 

- Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

ОБАВЕЗЕ АГЕНЦИЈА КОЈЕ  РЕАЛИЗУЈУ НАСТАВУ У ПРИРОДИ, ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

Избор агенције за реализацију наставе у природи и екскурзије спроводи се у складу са законом који уређује јавне набавке. 

Наставу у природи, односно екскурзију, може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу 

за организовање туристичког путовања. 

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. Комисија има најмање три члана, од којих је 

најмање један представник Савета родитеља разреда за које се организује настава у природи, односно екскурзија и 

најмање један наставник који ће реализовати наставу у природи, односно екскурзију, при чему се на сва остала питања у 

вези са саставом комисије сходно примењују одредбе закона којим се уређује област јавних набавки. Предлог одлуке о 

додели уговора комисија утврђује применом законом прописаних критеријума, посебно водећи рачуна о квалитету 

програма путовања (квалитет смештаја, исхране, превоза и садржај програма), цени путовања и условима плаћања. 

Уз програм излета и екскурзија, агенција је дужна да достави: 

• доказе о испуњавању законом утврђених стандарда (лиценца; општи услови путовања- према утврђеним стандардима 

и законским одредбама); 

• конкретно приказане све садржаје путовања (места и локације које се обилазе, улазнице, факултативне садржаје...) 

• прецизне податке и описе смештајних капацитета (структура соба у односу на укупан капацитет који се користи, услуге 

које се користе, исхрана); 

• опис услуга стручног водича, аниматора, лекара; 

• податке о осигурање ученика; 

• податке о начину  организовања превоза ученика; 

• појединачну и укупну цену за предвиђен број путника (у нето износу и са обрачунатим износом за ПДВ); 

• начин плаћања (број рата); услове задржавања износа гаранције; 
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• број гратиса за ученике по одељењу;  

• спецификацију свих елемената који чине цену услуге. 

 

ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ У ПРИРОДИ, ИЗЛЕТИМА И ЕКСКУРЗИЈАМА 

•   Школа је у обавези да благовремено утврди садржаје, маршруте и програме излета, екскурзија и наставе у природи (на 

предлог одељенских већа), прибави сагласност Савета родитеља и донесе одговарајуће одлуке на седницама Наставничког 

већа и Школског одбора о усвајању и реализацији поменутих програма. 

• Прибављање писмене сагласности родитеља о прихватању програма излета, екскурзије или наставе у природи и 

одобрења да ученик путује. 

• Прибављање понуда за реализацију програма обавља се путем јавног позива у складу са прописима о спровођењу 

поступка јавних набавки. Јавни позив садржи све релевантне елементе који прецизно дефинишу садржај понуде, цену (са 

свим елементима који је чине), обавезе агенција, начин остваривања програма. 

• Директор школе обезбеђује потребну документацију за реализацију програма (садржај програма, време трајања, 

задужења наставника и одељенских старешина, путни налог); обавештава надлежни орган унутрашњих послова о 

путовању; организује рад Комисије за избор понуда; припрема потребне извештаје које разматрају Наставничко веће, Савет 

родитеља и Школски одбор; сарађује са агенцијама које изводе програме и утврђује конкретне обавезе, даје упутства и 

налоге наставницима и ученицима; извештава стручне ргане и орган управљања о реализацији програма. 

• Директор проверава све услове за реализацију програма ; координира активности у току реализације програма; 

неодложно интервенише и обавештава надлежне службе и органе о евентуалним пропустима, проблемима или 

непоштовању утврђених задатака и обавеза. 

• Директор школе закључује уговор о извођењу програма излета, екскурзија и наставе у природи после прибављене 

сагласности Савета родитеља, мишљења Наставничког већа и на основу одлуке Школског одбора о избору агенције којој 

се поверава извођење конкретног програма. 
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Уз испуњење свих прописаних услова и захтева, програм излета и екскурзија може да се реализује уколико се пријави 

најмање 60% ученика истог разреда, односно 60% ученика истог одељења за наставу у природи (уз писмену сагласност 

родитеља и прибављене доказе о испуњености  здравствених услова за путовање ученика -  за екскурзије и наставу у природи). 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОГРАМА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 

Носиоци припреме, организације и извођења програма наставе у природи су директор школе, стручни вођа путовања, 

наставник разредне наставе, односно други наставник кога одреди директор школе и који је добио сагласност стручног већа за 

разредну наставу. 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни вођа путовања, 

одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор школе и који је добио сагласност одељењског већа. 

Стручни вођа путовања може бити директор школе или лице које он овласти, а које је из реда наставника разредне 

наставе, односно наставника који остварују план и програм наставе и учења. Ради обезбеђивања веће сигурности ученика на 

настави у природи и екскурзији, директор може да одреди да, поред наставника разредне наставе, односно одељењског 

старешине, наставу у природи, односно екскурзију прати још највише један наставник који изводи наставу ученицима тог 

одељења. 

Стручни вођа путовања прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних 

циљева и задатака и одговарајућих садржаја наставе у природи и екскурзије. Стручни вођа путовања и наставник разредне 

наставе, односно одељењски старешина координирају остваривање садржаја и активности предвиђених програмом наставе у 

природи, односно екскурзије, старају се о безбедности и понашању ученика. 

Задатак свих учесника је, да у складу са законом, Правилником, школским програмом, Годишњим програмом рада 

школе, програмом и садржајима излета, екскурзија и наставе у природи, зимовања и летовања, спроведу све поступке и 

активности како би се испунили сви услови за квалитетну реализацију програма, почев од утврђивања садржаја, планирања, 

испуњености услова за реализацију (објекти, садржаји, улазнице, гратиси, начин и организација путовања, начин плаћања, 

здравствена заштита, осигурање...) до самог тока реализације, извештавања о остваривању програма, до оцене квалитета 

испуњености програма. 

Директор школе дужан је да од свих учесника захтева испуњење свих услова и задатака за квалитетну реализацију 

програма, односно, обавезан је да оспори и заустави реализацију планираног путовања уколико неки од утврђених елемената 

није испуњен. 
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Непосредни носиоци садржаја и самог тока реализације програма су одељенске старешине и други задужени наставници 

који све своје задатке морају да испуне на највишем нивоу и у пуној сарадњи са родитељима ученика, са ученицима и у 

међусобној сарадњи. О свим потребама, запажањима и ситуацијама које нису у складу са уговореним програмом дужни су да 

неодложно известе директора школе. 

Родитељи ученика непосредно одлучују да ли своје дете упућују на неки од планираних програма и о томе дају писмену 

сагласност и обезбеђују здравствени лист. 

Школа је дужна да испуњење захтева за здравствени надзор обезбеди у сарадњи са Школским диспанзером Дома 

здравља ''Звездара'', односно здравственом установом у месту путовања и боравка деце. 
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14. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ТЕМЕ САДРЖАЈ  ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНИ 

ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

Финансирање 

и буџет 

библиотеке 

Да би се осигурао планирани део 

финансијских средстава школе за 

библиотеку, потребно је познавање 

процеса прављења буџета и временског 

распореда буџетског циклуса. 

- Сума за набавку нових извора 

- Сума за промотивни материјал 

- Сума за канцеларијски и 

административни материјал 

- Сума за промотивна догађања 

- Трошкови коришћења информационо-

комуникационе опреме 

- Трошкови за компјутерске програме и 

лиценце 

Циљеви школске 

библиотеке: 

 

- школска библиотека 

је саставни део 

образовног система 

- пружање основних 

услуга школске 

библиотеке за 

унапређивање 

писмености, 

информативне 

писмености, 

подучавања, учења и 

за подизање 

културног нивоа 

- подршка и 

побољшање 

образовних циљева у 

наставном плану и 

програму 

У току школске 

године 

Смештај и 

простор 

библиотеке 

Библиотека заузима средишњи положај 

школе у приземљу. 

Има доступност и близину. 

Води се рачуна о утицају буке и о 

природном осветљењу. 

Одговарајућа температура је у 

просторијама, што омогућава добре 

радне услове и очување колекције. 
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Библиотека треба да има одговарајућу 

величину за смештај колекције књига, 

часописа, некњижевне грађе, простор за 

смештај материјала, простор за учење, 

читаоницу, рачунаре, изложбени 

простор, радни простор за запослене и 

пријемни пулт. 

Треба да има простор за учење и 

истраживање, простор за смештај 

референтних дела и основне колекције. 

- развијање и 

неговање навике 

читања и коришћења 

библиотеке 

- пружање прилике да 

се искуси стварање и 

коришћење 

информација у циљу 

стицања знања и 

развијања маште 

- подстицање ученика 

да користе вештине 

вредновања и 

коришћења 

информација и да 

овладају начинима 

друштвене 

комуникације 

- обезбеђивање 

приступа локалним, 

регионалним, 

националним и 

глобалним изворима и 

могућностима, 

довођење у додир с 

различитим идејама, 

искуствима и 

ставовима 

- организовање 

активности које јачају 

друштвену и културну 

свест 

Ресурси / 

намештај и 

опрема 

Естетски изглед школске библиотеке 

доприноси да се посетилац осети 

добродошлим и повећава жељу да 

проводи време у библиотеци. 

Библиотека мора да буде добро 

осветљена и безбедна. Мора да има 

чврст, издржљив и функционалан 

намештај 

Ресурси / 

електронска и 

аудио-

визуелна 

опрема 

Компјутери 

Штампач 

Пројектор 

Извори / 

физичке 

збирке 

Умерена колекција књижевних извора 

(5–10 књига по ученику). 

Најмање 60% фонда треба да чине 

књижевни извори који се односе на 

наставни програм матерњег језика и 

књижевности. 

Библиотечке јединице потребне за 

наставу других предмета износе 40% 

фонда. 
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Библиотека треба да поседује материјале 

за разоноду, уџбенике, приручнике за све 

предмете, приручну литературу општег 

типа (речнике и енциклопедије). 

Наставничка библиотека у свом фонду 

може имати и дела белетристике. 

Наставничка библиотека мора да има 

тежиште на литератури која се односи на 

образовање, васпитање и наставу. 

То су дела из области историје школства, 

педагогије, педагошке психологије и 

социологије и методике наставе. 

Обнављање фонда садржи број 

приновљених књига на годишњем нивоу 

који треба да буде већи од броја 

отписаних књига. 

Збирке се обнављају куповином и 

поклоном. Куповина садржи школску 

лектиру, литературу која прати наставни 

програм, референтну литературу у 

штампаном и електронском облику. 

У библиотечки фонд се годишње 

набавља 0,5 нових књига по ученику, 

наставнику и стручном сараднику. 

Код поклона се прихватају само 

одговарајући. 

Библиотечки фонд у школској 

библиотеци смештен је систематски и 

приступ му је слободан. 

Лектира у школској библиотеци је 

разврстана и смештена одвојено по 

разредима. 

- сарадња с 

ученицима, 

наставницима, 

управом и 

родитељима да би се 

остварили циљеви 

школе 

- заступање начела да 

су слобода мишљења 

и приступ 

информацијама 

неопходни 

предуслови за 

одговорно учешће у 

грађанском 

демократском 

друштву 

- промоција читања и 

услуга школске 

библиотеке у 

школској и широј 

друштвеној заједници 

 

Задаци школске 

библиотеке: 

 

- нуди помоћ при 

учењу, књиге и изворе 

који ученицима 

омогућавају да 

развију критичко 

мишљење и да 
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Извори / 

електронски 

извори 

Обавезан је приступ електронским 

изворима информација који прате 

наставни програм. 

Електронски извори треба да обухвате 

приступ интернету. 

делотворно користе 

информације у свим 

облицима и на свим 

медијима 

- школске библиотеке 

се повезују у ширу 

библиотечко-

информациону мрежу, 

у складу с 

принципима 

Унесковог Манифеста 

за јавне библиотеке 

- библиотечко особље 

омогућава коришћење 

књига и других извора 

информација 

- ти извори допуњују 

и обогаћују садржај 

уџбеника, наставних 

материјала и 

методику наставе 

- сарадња 

библиотекара и 

наставника доприноси 

да ученици достигну 

виши ниво 

писмености, боље 

овладају вештинама 

читања, учења, 

решавања проблема, 

као и информационим 

Кадровска 

политика и 

дужности 

школског 

библиотекара 

Способност да позитивно и без 

предрасуда комуницира с децом и 

одраслима. 

Способност да сагледава потребе 

корисника. 

Способност за сарадњу. 

Разумевање културне разноликости. 

Познавање теорије и методологије 

учења. 

Поседује вештину коришћења 

информација. 

Познаје материјал који чини 

библиотечку колекцију. 

Познаје књижевност. 

Анализира потребе за информацијама и 

изворима свих учесника у образовном 

процесу. 

Формулише и изводи програме 

побољшања услуга. 

Израђује програме набавке библиотечких 

извора. 

Каталогизује и класификује библиотечку 

грађу. 

Упућује кориснике у коришћење 

библиотеке. 

Помаже ученицима и наставницима при 

коришћењу библиотечких извора. 
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Промовише програме читања и културне 

догађаје. 

Учествује у планирању и извођењу 

наставног програма. 

Учествује у припремању, извођењу и 

вредновању наставних активности. 

Залаже се да вредновање библиотечких 

услуга буде део општег процеса 

вредновања школе. 

Гради партнерства с другим 

организацијама. 

Припрема и реализује буџет. 

Осмишљава стратешко планирање. 

и комуникационим 

вештинама 

- школска библиотека 

треба да пружи услуге 

подједнако свим 

учесницима 

образовног процеса у 

школи, без обзира на 

узраст, расу, пол, 

националност, језик, 

професионални или 

друштвени статус 

- коришћење услуга и 

колекција заснива се 

на Општој 

декларацији 

Уједињених нација о 

људским правима и 

слободама и не сме да 

подлеже било каквој 

идеолошкој, 

политичкој или 

верској цензури, као 

ни комерцијалним 

притисцима 

Коришћење 

библиотеке / 

активности 

школске 

библиотеке у 

оквиру 

школске 

заједнице 

Библиотека служи свим корисницима 

унутар школе. 

Задовољава потребе различитих циљних 

група. 

Програми и активности школских 

библиотекара осмишљавају се у сарадњи 

с директором, руководиоцима актива 

предметних наставника, наставницима, 

ученицима. 

Ученици су главна циљна група 

библиотеке. 

Школска библиотека је отворено 

слободно окружење за ученике. 

Коришћење 

библиотеке / 

Ученичке 

активности у 

библиотеци 

Израда домаћих задатака. 

Израда пројектних задатака и 

проблемских задатака. 

Тражење и коришћење информација. 

Израда презентација. 
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Промоција / 

маркетинг 

библиотеке 

Односи с јавношћу укључују: 

Писање новинских вести, текстова, 

говора и чланака. 

Писање извештаја о раду, пословне 

преписке, писама захвалности. 

Комуницирање са запосленима. 

Комуницирање с креаторима јавног 

мњења. 

Успостављање односа с друштвеном 

заједницом. 

Успостављање односа с финансијерима и 

добротворима библиотека, издавачима, 

медијима, професионалним удружењима, 

произвођачима опреме и материјала за 

библиотеке, различитим еколошким 

групацијама и невладиним 

организацијама. 

План рада 

школског 

библиотекара 

Делатност библиотекара се састоји од 

пет области: 

Библиотечко-информациона 

Образовно-васпитна 

Културно-јавна 

Сарадња с наставницима, директором, 

стручним сарадницима 

Стручно усавршавање 
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15.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ    

УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
 

У оквиру развојног плана школе, образовно васпитни рад се остварује кроз десет области: 

1. Мере унапређивања образовно- васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 

2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

4. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних 

предмета 

5. План припреме за завршни испит 

6. План укључивања школе у националне и међународне пројекте 

7. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника, директора и напредовање у струци 

8. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

9. План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

10. План сарадње  и умрежавања са другим школама и установама 

 

У оквиру сваке области постављени су циљеви и задаци, који се реализују кроз активности током целе године, а по плану 

рада са дневним редом за сваки месец.  

План рада стручног актива за развојно планирање подразумева : 

- праћење реализације развојног плана школе;  

- доношење мера за унапређење реализације ШРП;  

- сарадња са тимовима, наставницима, директором, стручним сарадницима и осталим носиоцима активности из 

развојног плана школе. 

Носиоци активности из развојног плана школе који доприносе реализацији постављених циљева су сви 

запослени у оквиру својих области ангажовања, при чему се планира период активности и начин евалуације 

активности. 
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16. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 
 

16.1.ПРВИ РАЗРЕД 

 

1. Наставни предмет  СРПСКИ ЈЕЗИК – први рзред 

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

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

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

  

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

-разликује 

изговорени глас 

и написано 

слово; 

изговорене и 

написане речи и 

реченице; 

 

-влада основном 

техником читања 

и писања 

ћириличког 

текста; 

 

 

 

 

 

1CJ.1.2.1. влада основном техником читања 

ћириличког и латиничког текста 

1CJ.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.) 

1CJ.2.2.4. успоставља везу између 

информација исказаних у линеарном и 

 

 

 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

(глас, слово, реч, 

реченица, диктат) 

Компетенција 

за учење 

 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

 

Комуникација 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

обрада утврђ

. 

свег

а 

45 45 90 
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-разуме оно 

што прочита; 

нелинеарном тексту (нпр. проналази 

део/детаљ који је приказан на илустрацији, у 

табели, или на дијаграму) 1CJ.1.3.1. пише 

писаним / и штампаним/ словима ћирилице 
1CJ.1.3.2. уме да се потпише 

 

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. 

Естетичка 

компетенци

ја 

 

Решавањ

е 

проблем

а 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенци

ја 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
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  Све врсте текстова који 

су написани штампаним 

или писаним словима. 

Језичке игре. 

Аналитичко-

синтетичка вежбања; 

лексичка и 

синтаксичка 

вежбања; моторичке 

вежбе. 

Писање (преписивање, 

самостално писање и 

диктат). Читање 

(шчитавање / глобално 

читање, гласно и тихо 

читање); питања којима се 

проверава разумевање 

прочитаног. 

Изговор и писање гласова 

који ученицима 

причињавају тешкоће (нпр. 

ћ, ђ; џ, ч; ј, љ). 

 евалуације и 

самоевалуациј

е 
 

Појединачно шчитавање и 

логичко читање 

 

Читање хорски, само 

повремено ( у циљу 

подстицања ученика који 

заостају у савладавању 

читања ) 

 

Гласно читање уз 
аналитичку и 
критичку процену; 

-активно слуша и 

разуме садржај 

књижевноуметни

чк ог текста који 

му се чита; 

-препозна 

песму, причу и 

драмски текст; 

-одреди главни 

1CJ.1.2.8. процењује садржај текста на основу 

задатог критеријума: да ли му се допада, да ли 

му је занимљив; да ли постоји сличност 

између ликова и ситуација из текста и особа и 

ситуација које су му познате; издваја речи 

које су му непознате 

1CJ.2.2.8. износи свој став о садржају 

текста и образлаже зашто му се допада/не 

допада, због чега му је 

 
КЊИЖЕВНОСТ 

( поезија, проза, текст, 

лик ) 

Компетенција 

за учење 
 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

 

Комуникација 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 
 

Користити 

методе/технике и 

обрада утврђ. свега 

35 10 45 
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догађај, време 

(редослед 

догађаја) и место 

дешавања у вези 

са прочитаним 

текстом; 

-уочи ликове и 

прави разлику 

између 

њихових 

позитивних и 

негативних 
особина; 

занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не 

слаже са поступцима ликова 

1CJ.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.1.5.4. одређује време и место 

дешавања радње у књижевноуметничком 

тексту 1CJ.2.5.2. одређује фолклорне 

форме (кратке народне умотворине - 

пословице, загонетке, брзалице) 
1CJ.2.5.6. разликује приповедање од 
описивања и 

 
Књижевни појмови: 

песма; прича; догађај; 

место и време збивања; 

књижевни лик – изглед, 

основне особине и 

поступци; драмски текст за 

децу; шаљива песма; басна; 

загонетка 
 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 
 

Естетичка 

компетенци

ја 

 

Решавањ

е 

проблем

а 

Сарадња 

Дигитал

на 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 
 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

 

-изрази своје 

мишљење о 

понашању ликова 

у књижевном 

делу; 

-препозна 

загонетку и 

разуме њено 

значење; 

-препозна басну 

и разуме њено 

значење; 

дијалога 

1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и ликове 

(који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту 1СЈ.1.5.2. 

препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и 

поступке ликова позивајући се на текст 

Проза 

Драмски текстови 

Популарни и 

информативни текстови 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

компетенција Постављање 

ученика у различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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разликује слово, 

реч и реченицу; 

правилно 

изговори и 

напише кратку и 

потпуну 

реченицу 

једноставне 

структуре са 

одговарајућом 

интонацијом 

односно 

интерпункцијски

м знаком на 

крају; правилно 

употреби велико 

слово; 

 

 

 

1CJ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, 
завршава је одговарајућим интерпункциј ским 
знаком 

1CJ.1.3.4. употребљава велико слово 

приликом писања личних имена, назива 

места (једночланих), назива школе 

1CJ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама 

једноставне структуре 

 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и 

одричне) 

 

 

1CJ.2.4.6. одређује врсте реченица по 

комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности 
/одричности (потврдне и одричне) 

 

1CJ.2.4.7. саставља реченице различите по 

комуникативној функцији и облику 

ЈЕЗИК 

(глас, слово, реченице по 

значењу, употреба 

великог слова, тачка, 

упитник, узвичник) 

 

 

Компетенциј

а за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

Комуникација 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенц

ија 

 

Решава

ње 

пробле

ма 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенц

ија 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање 

ученика у различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 

обрада утврђ. свега 

7 3 10 

 

Реченица; реч; слово. Улога 

гласа/слова у разликовању 

значења изговорене односно 

написане речи. 

Реченице као обавештење, 

питање и заповест. 

Велико слово на почетку 

реченице, у писању 

личних имена и 

презимена, имена насеља 

(једночланих) и назива 

места и улице у којој 

ученик живи, као и назив 

школе коју похађа. 

Правилно потписивање 

(име, па презиме). 

Тачка на крају реченице; 

место и функција упитника 

и узвичника у реченици. 
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учтиво учествује 
у вођеном и 
слободном 
разговору; 
обликује усмену 
поруку служећи 
се одговарајућим 
речима; 

усмено прича 

према 

слици/сликама и 

о доживљајима; 

усмено описује 

ствари из 

непосредног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1CJ.0.1.1. познаје основна начела вођења 

разговора: уме да започне разговор, учествује 

у њему и оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

(порука, текст, 

описивање, богаћење 

речника, изражајно 

казивање и читање, 

правописна правила) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција 

за учење 

 

Рад са подацима 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

обрада утврђ

. 

свега 

14 21 35 
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окружења; 

бира и користи 

одговарајуће 

речи у говору; на 

правилан начин 

користи нове 

речи у 

свакодневном 

говору; 

напамет говори 

краће 

књижевне 

текстове; 

- учествује у 
сценском 
извођењу 
текста; 

 

1CJ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања 

 

1CJ.0.1.3. казује текст природно, поштујући 

интонацију реченице/стиха, без тзв. 

„певушења" или „скандирања" 

 

1CJ.0.1.4. уме да преприча изабрани 

наративни или краћи информативни текст на 

основу претходне израде плана текста и 

издвај ања значај них делова или занимљивих 

детаља 

 

1CJ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и 

заврши своје причање 

 

 

Говорење 

Вођени и слободни 

разговор. Говорни 

предлошци. 

Усмена порука. Причање 

и описивање. Казивање 

књижевног текста. 

Драмски, драматизовани 

текстови, сценска 

импровизација. 
Сценско извођење текста 

(драмско и луткарско). 

Богаћење речника: 

лексичке и синтаксичке 

вежбе. 

Разговорне, 

ситуационе и језичке 

игре. 

информацијама 

 

Комуникација 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенци

ја 

 

Решавањ

е 

проблем

а 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенци

ја 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 
наставника за часове, 
водећи рачуна о 
особеностима одељења 

 

Постављање 

ученика у различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуације пажљиво и 
културно 

слуша 

саговорнике; 

слуша, разуме 

и парафразира 

поруку; 

слуша 

 

Слушање 

Стварне и 

симулиране 

ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

 
интерпретативно  Игре за развијање слушне   
читање и казивање пажње. 
књижевних  
текстова ради  
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разумевања и  
доживљавања;  
примењује основна    
правописна  
правила; Писање 

пише читко и Питања о сопственом 
уредно; искуству, бићима, 
писмено одговара предметима, појавама, 
на постављена сликама, о књижевном и 
питања; некњижевном тексту. 
спаја више Писана порука. 
реченица у краћу Kраћа текстуална целина: о 
целину; сопственом искуству, о 
пише реченице по доживљају, о сликама, 
диктату поводом књижевног текста. 
примењујући Реченице/кратак текст 
основна погодан за диктирање. 
правописна  
правила;  
гласно чита,  
правилно и са Читање 

разумевањем; Књижевни текстови. 
тихо чита (у себи) Текстови са практичном 
са разумевањем наменом: позивница, 
прочитаног; упутство, списак за 

куповину и 
пронађе др. 
информације Нелинеарни текстови: текст 

у 
експлицитно табели, распоред часова, 
изнете у тексту. стрип, улазница и др. 

 Информативни текстови: 

 1. уџбенички 

 2. вануџбенички 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

 

 

процењују се: 

 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на часу у свеску 

 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  

 

 вештине 

изражавања и 

ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања  

 

 саопштавања; -Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор – запис датума  

Степен разумевање, - Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по  

оствареност
и 

примена и  месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   
исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 

прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  
прилагођени

х 
са подацима и -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда рад на   Пресек стања по 

постигнућа 
у 

различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 

току врстама    
савладавања текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 

 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, 
процена 

За редовно доношење домаћег  

  осталих ученика) задатка +  
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 вештине,    

 руковање - Рад у пару Сарадња у групи  

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 
процена 

(сви чланови су укључени, сви  

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологијама и  свескама...)  

 извођење    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  

   групе  

   
Процена резултата рада група 

 

   (пано, табела...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

одговоран однос  

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, сарадњу 

са другима 

 

Вођење евиденције од стране наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 

 
-Израда паноа 

 

 

 

 

 

-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа 
у разним наставним и 
ваннаставним активностима 

 

 

 

 

 

Пресек стања 
по 
тромесечјима 
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2. Наставни предмет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ РАЗРЕД 

Циљ – Научи основне појмове из одређених области  

 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

-поздрави и 
отпоздрави, 
примењујући 
најједноставнија 
језичка средства; 
-представи себе и 
другог; 
-разуме јасно 
постављена 
једноставна питања 
личне природе и 
одговара на њих; 
-разуме кратка и 
једноставна упутства и 
налоге и реагује на 
њих ; 
-даје кратка и 
једноставна упутства и 
налоге; 
-разуме позив и 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.15. 1.2.1.  1.2.4.   1.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.10. 1.1.11.  
1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22.  1.2.1.  1.2.4. 1.3.1. 1.3.1. 2.1.1.  
2.1.3. 2.1.12.   
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.21. 
1.1.22. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1. Лични идентитет 
 
-поздрављање; представљање 
себе и других, давање основних 
информација о себи, давање и 
тражење основних информација 
о другима, употреба заменица у 
комуникацији;  
 
2. Породица и уже друштвено 
окружење  
-представљање чланова 
породица и пријатеља; 
 
3.Школа и школски прибор 
- идентификација и именовање 
школског прибора 
- бројеви до 10 
- боје 
 

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  
8. Одговоран однос 
према здрављу  
9. Одговоран однос 
према околини  
10. Естетичка 
компетенција  
11. 

Комуникативна настава 

посматра jезик као средство 

комуникациjе. 
– циљни jезик употребљава 

се у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике у 

атмосфери заjедништва и 

међусобне сарадње;  
– говор наставника 

прилагођен jе узрасту и 

знањима ученика;  
– наставник мора бити 

сигуран да jе схваћено 

значење поруке, укључуjући 

њене културолошке и 

васпитне елементе, као и 

елементе социjализациjе;  
– битно jе значење jезичке 

поруке;  
– знања ученика мере се jасно 

одређеним релативним 

критериjумима тачности и 

зато узор ниjе изворни 

говорник;  
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реагује на њега ; 
-упути позив на 
заједничку активност; 
- разуме кратке и 
једноставне молбе и 
реагује на њих; 
-упути кратке и 
једноставне молбе ; 
-именује намештај; 
-искаже и прихвати 
захвалност и 
извињење на 
једноставан начин; 
- разуме једноставно 
исказане честитке и 
одговара на њих; 
-упути једноставне 
честитке; 
-препозна и именује 
жива бића, предмете и 
места из непосредног 
окружења; 
- разуме једноставне 
описе живих бића, 
предмета и места; 
- опише жива бића, 
предмете и места, 
користећи једноставна 
језичка средства -
разуме свакодневне 
исказе у вези са 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  
1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12.   
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  
1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12.   
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15.  1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.3. 1.2.4.  1.3.1. 
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2.  2.1.3. 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.21. 
1.1.22. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1. 1.2.4.  
1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12. 
 

4. Моје играчке 
- идентификација и именовање 
играчака 
- изражавање допадања и 
недопадања 
 
5. Становање – форме, навике  
 
-слушање и давање упутстава и 
реаговање на њих; 
-просторије у кући и намештај,; 
 
6. Живи свет – природа, 
љубимци, очување животне 
средине  
-животиње; 
-природна станишта животиња; 
-изражавање допадања и 
недопадања 
 
7. Млади – живот деце и 
омладине  
 
позив, прихватање или одбијање 
позива на игру/заједничку 
активност 
- решавање проблема и сарадња 
-живот и навике деце на 
енглеском говорном подручју; 
 
8. Исхрана и гастрономске навике  

Предузимљиво
ст и 
оријентација ка 
предузетништв
у 

– са циљем да се унапреди 

квалитет и обим jезичког 

материjала, настава се 

заснива и на социjалноj 

интеракциjи; рад у учионици 

и ван ње спроводи се путем 

групног или индивидуалног 

решавања проблема, као и 

решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са 

jасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  
– наставник упућуjе ученике 

у законитости усменог и 

писаног (од трећег разреда) 

кода и њиховог међусобног 

односа;  
- сви граматички садржаjи 

уводе се индуктивном 

методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере 

у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких 

обjашњења, осим уколико 

ученици на њима не 

инсистираjу, а њихово 

познавање се вреднуjе и 

оцењуjе на основу употребе у 

одговараjућем 

комуникативном контексту.  
Комуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних jезика 

укључуjе и следеће 

категориjе:  
– усваjање jезичког садржаjа 

кроз циљано и осмишљено 
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непосредним 
потребама, осетима и 
осећањима и реагује 
на њих 
-изрази основне 
потребе, осете и 
осећања кратким и 
једноставним 
језичким средствима 
-разуме једноставна 
обавештења о 
положају у простору и 
реагује на њих 
-тражи и пружи кратка 
и једноставна 
обавештења о 
положају у простору  
-разуме једноставне 
исказе којима се 
изражава 
припадање/неприпад
ање,      -
поседовање/непоседо
вање и регује на њих 
тражи и даје 
једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприпад
ање, 
поседовање/непоседо
вање 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.21. 
1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 2.1.1. 2.1.2.  
2.1.3. 2.1.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13 1.1.15. 1.120. 
1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.12. 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13 1.1.15. 1.120. 
1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.12. 
 
 
 
 
 
 

- храна и традиционалне 
кухиње земаља света 

 
9. Уметност за децу (нарочито 
модерна књижевност за децу; 
пригодне традиционалне и 
модерне песме) 
Обичаjи и традициjа,фолклор, 
прославе 
 
-кратке приче и песме, 
прилагођене теми, новогодишње 
песме; 
- празници и прославе у 

земљама енглеског говорног 
подручја 

- о6ичаји и традиције народа 
у свету 

-рођендани и посе6ни дани у 
породици 
 
10. Музика, инструменти 
-  позив, прихватање или 

одбијање позива на 
игру/заједничку активност 
- глагол МОЋИ 

 
11. Делови тела 
- идентификација и именовање 
делова тела 
 

учествовање у друштвеном 

чину;  
– поимање програма као 

скупа динамичних, 

заjеднички припремљених и 

прилагођених задатака и 

активности;  
– наставник треба да омогући 

приступ новим идеjама и 

њихово прихватање, као и 

креирање нових идеjа;  
– ученици се посматраjу као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину;  
– наставни материjали 

представљаjу jедан од извора 

активности и мораjу бити 

праћени употребом додатних 

аутентичних материjала;  
– учионица jе простор коjи jе 

могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у 

дан;  
– рад на проjекту као задатку 

коjи остваруjе корелациjу са 

другим предметима и 

подстиче развоj когнитивних 

способности ученика 

(запажање, анализа, 

закључивање итд.);  
– за увођење новог лексичког 

материjала користе се 

познате граматичке 

структуре и обрнуто, а 

нарочито на нижем узрасту 

треба користити 

интернационализме и речи 
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- разуме једноставне 
исказе за изражавање 
допадања/недопадањ
а и реагује на њих  
- тражи мишљење и 
изражава 
допадање/недопадањ
е једноставним 
језичким средствима 
 

 
 
 
 
 

коjе су им познате, као и 

визуализациjу као средство 

семантизациjе. 
Технике/активности   
Слушање и реаговање на 

упутства наставника на 

страном jезику или са аудио-

записа (слушаj, пиши – од 

трећег разреда, повежи, 

одреди, пронађи, али и 

активности у вези са радом у 

учионици: нацртаj, исеци, 

обоj, отвори/затвори свеску, 

итд.)  

 
 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

Степен остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , односно 

прилагођених 

стандарда постигнућа 

у току савладавања 

програма предмета 

  

- Усмена провера кроз игру, 

песму, испитивање 

- Писмена провера путем 

диктата у сликама или тестова 

 

- Усмена презентација 

- Игра улога 

- Тестови 

- Цртежи 

 

  

У току целе 

школске године 

 

 

Ангажовање ученика у 

настави 

 

  

- Вођење евиденције о 

ангажовању ученика 

 

- Ученик прати активности 

на часу и у њима учествује 

у већој или машој мери -  

лична процена наставника 

 

У току целе 

школске године  

 

 

Напомена: Општи стандарди постигнућа за наставу енглеског језика налазе се у прилогу ШП. 
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3.Наставни предмет МАТЕМАТИКА – први разред 

 

Циљ наставе 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. 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

 

 

  

НАСТАВН

А ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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- 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 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Геометрија – предмети 

у простору и односи 

међу њима 

 

 

ОБРАДА 5 

УТВРЂИВАЊЕ 5+2 

СВЕГА 12 

 

- 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 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 
 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

75 

 

 

 

- разликује праву, 

криву, изломљену, 

отворену и затворену 

линију; 

- уочава тачку; 

 -спаја тачке правим и 

кривим линијама 

- црта праву линију и 

дуж помоћу лењира 

 

 

 

1.МА.1.2.1. уме да именује геометријске 

објекте у равни (квадрат, круг, правоугаоник, 

тачка, дуж); 

1.МА.2.2.1. уочав међусобне односе 

геометријских објеката у равни 

 

 

 

 

Геометрија – линија и 

област 

 

ОБРАДА 4 

УТВРЂИВАЊЕ 5+1 

СВЕГА 10 

 

 

- 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 

 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 
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- групише предмете и 

бића са заједничким 

својствима; 

- упореди предмете и 

бића по висини и 

дужини; 

- упореди предмете и 

бића по ширини 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Геометрија – 

класификација 

предмета према 

својствима 

 

ОБРАДА 3 

УТВРЂИВАЊЕ 3+1 

СВЕГА 7 

 

- 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 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 
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- групише предмете и 

бића са заједничким 

својствима; 

- упореди предмете и 

бића по висини и 

дужини; 

- упореди предмете и 

бића по ширини 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

Природни бројеви до 

100 

 

ОБРАДА 54 

УТВРЂИВАЊЕ 90 

СВЕГА 144 

 

- 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 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 
 
Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

78 

 

- 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 
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бројеве од 0 до 10; 

- усваја појам десетице 

и јединице; 

- одређује број десетица 

и јединица у датим 

бројевима; 

- 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 
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упоређује десетице прве 

стотине; 

- сабира и одузима 

десетице; 

- чита и записује бројеве 

прве стотине; 

- упоређује бројеве прве 

стотине; 

- сабира и одузима 

бројеве до 100 без 

прелаза преко десетице 

- уочава правило и 

одређује следећи члан 

започетог низа 

- решава текстуалне 

задатке с једном 

операцијом 
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- мери дужину задатом, 

нестандардном 

јединицом мере ; 

- разликује новчане 

апоене до 100 динара и 

упоређује њихову 

вредност 

 

 

 

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 

 

 

Мерење и мере 

 

ОБРАДА 2 

УТВРЂИВАЊЕ 5 

СВЕГА 7 

 

- 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 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање 
наставника за часове, 
водећи рачуна о 
особеностима одељења 

 
Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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ПЛАН  ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености  исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

процењују се: 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно 

бележење активности и постигнућа ученика на 

часу у свеску 

 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  

 

 вештине 

изражавања и 

ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања  

 

 саопштавања; -Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор – запис датума  

Степен разумевање, - Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по  

оствареност
и 

примена и  месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   
исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно 

бележење 
прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  током године 

Односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  
прилагођени

х 
са подацима и -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда рад на   Пресек стања по 

постигнућа 
у 

различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 

Току врстама    
савладавања текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају 
полугодишта 

 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, 
процена 

За редовно доношење домаћег  

  осталих ученика) задатка +  

 вештине,    

 руковање - Рад у пару Сарадња у групи  
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 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 
процена 

(сви чланови су укључени, сви  

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологијама и  свескама...)  

 извођење    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  

   групе  

   
Процена резултата рада група 

 

   (пано, табела...)  

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

одговоран однос према 

раду, постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. активно 

учествовање у настави, 

сарадњу са другима 

 

Вођење евиденције од стране наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току 

рада 

 

-Израда паноа 

 
 
 
 
 
-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама 
-ангажовање и квалитет учешћа 
у разним наставним и 
ваннаставним активностима 

 

 

 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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4.Наставни предмет:  СВЕТ ОКО НАС- први разред 

 

Циљ:   наставног предмета свет око нас јесте да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран 

живот у њему.  

 

 

 
 

ИСХОДИ 

 

 
СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 
Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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По завршетку 

разреда 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; 

- уважава 

различитости 

својих 

вршњака и 

других људи; 

- придржава се 

договорених 

правила 

понашања у 

школи и 

прихвата 

последице ако 

их прекрши; 

 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови 

 1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања 

у породици, школи и насељу 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих 

друштвених група и њихових чланова  

1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе 

чланова у различитим друштвеним 

групама 

1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе 

чланова друштвених група међусобно 

допуњују 

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности 

постоје и њихову улогу  

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори 

опасности по здравље и живот људи и 

основне мере заштите  

1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и 

унапређивање људског здравља 

 

ЈА И ДРУГИ 

 

 

 

Породица, дом, школа, 

вршњаци, правила понашања, 

саобраћајна правила, пешачки 

прелаз, семафор, саобраћајна 

правила, пешачки прелаз, 

семафор, празници, обичаји, 

осећања, здравље, потребе, 

опасности у кући 

 

 

( Обрада 13 часова 

Утврђивање 4, остало 1) 

 

Укупно 18 часова 

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

сарадњу, за 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, за 

одговоран однос 

према околини, 

компетенција за 

решавање 

проблема, за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

компетенција за 

одговоран однос 

према здрављу, за 

рад са подацима. 
 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 
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- сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима; 

- одржава 

личну 

хигијену и 

адекватно се 

одева ради 

очувања 

здравља; 

- чува своју, 

школску и 

имовину 

других; 

примењује 

правила 

безбедног 

понашања на 

путу од куће 

до школе 

приликом 

кретања 

улицом са 

тротоаром и 

без њега и 

приликом 

преласка 

улице. 
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• прати 

инструкције 

одраслих у 

опасним 

ситуацијама: 

поплава, 

земљотрес, 

пожар; 

• својим речима 

опише пример 

неке опасне 

ситуације из 

свог 

непосредног 

окружења; 

• препознаје 

облике 

појављивања 

воде у 

непосредном 

окружењу: 

потоци, реке, 

баре, језера; 

• препознаје 

изглед 

земљишта у 

непосредном 

окружењу: 

равница, брдо, 

планина; 

• идентификује 

биљке и 

животиње из 

 

1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и 

производа људског рада  

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и 

неживу природу  

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике 

живих бића 

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића 

према једном од следећих критеријума: 

изгледу, начину исхране, кретања и 

размножавања 1ПД.1.1.5. препознаје и 

именује делове тела живих бића 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним примерима 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно 

деловање човека по очување природе 

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, 

ваздуха и земљишта 

1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и 

унапређивање људског здравља 

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе 

и неживе природе као природних ресурса 

1ПД.1.1.6. разликује станишта према 

условима живота и живим бићима у њима 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова 

живота и живих бића у станишту 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност 

живих бића у животној заједници 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова 

живих бића 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између 

биљака, животиња и људи 

1ПД.1.2.2. зна употребну вредност 

 

 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

 

 

Биљке у нашој околини, 

животиње у нашој околини, 

биљке које човек гаји, 

животиње које човек гаји, 

делови тела биљака, делови 

тела животиња 

 

 

 

 

 

( Обрада 21 часова 

Утврђивање 14, остало 3) 

 

Укупно 38 часова 

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, за рад са 

подацима, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

решавање 

проблема, за 

сарадњу, за 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, за 

одговоран однос 

према околини, за 

одговоран однос 

према здрављу, 

предузетничка 

компетенција, 

естетичка 

компетенција. 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

вршњацима у 
играма. 
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непосредног 

окружења на 

основу 

њиховог 

спољашњег 

изгледа; 

• уочава 

разноврсност 

биљака и 

животиња на 

основу 

спољашњег 

изгледа; 

• препознаје 

главу, труп, 

руке и ноге 

као делове 

тела и њихову 

улогу у свом 

свакодневном 

животу; 

• препознаје 

улогу чула 

вида, слуха, 

мириса, укуса 

и додира у 

свом 

свакодневном 

функциониса

њу и 

сазнавању 

окружења; 

• штеди воду и 

природних ресурса 

 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке 

критеријуме класификације живих бића 

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори 

опасности по здравље и живот људи и 

основне мере заштите 
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одлаже отпад 

на предвиђена 

места; 

• не угрожава 

биљке и 

животиње у 

непосредном 

окружењу; 

• учествује у 

извођењу 

једноставних 

огледа којима 

испитује 

природне 

феномене. 
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• посматрањем 

и опипавањем 

предмета 

одреди 

својства 

материјала: 

тврдо-меко, 

провидно-

непровидно, 

храпаво-

глатко; 

• разликује 

природу од 

производа 

људског рада 

на примерима 

из 

непосредног 

окружења. 

 

1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и 

производа људског рада 

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: 

тврдоћа, еластичност, густина, 

растворљивост, провидност, 

намагнетисаност  

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала 

одређују њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу  

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које 

настају због промене температуре, услед 

механичког утицаја и деловања воде и 

ваздуха 

 

ЧОВЕК СТВАРА 

 

 

Материјали, обрада, 

предмети,  

Својства материјала, тврдо-

меко, храпаво-глатко, 

провидно-непровидно 

 

( Обрада 3 часова 

Утврђивање 2, остало 1) 

 

Укупно 6 часова 

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, за рад са 

подацима, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

решавање 

проблема, за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

компетенција за 

одговоран однос 

према здрављу, за 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, за 

одговоран однос 

према околини. 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

вршњацима у 
играма. 
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• снађе се у 

простору 

помоћу 

просторних 

одредница: 

напред-назад, 

лево-десно, 

горе-доле и 

карактеристич

них објеката; 

• одреди време 

својих 

активности 

помоћу 

временских 

одредница: 

делови дана, 

обданица и 

ноћ, дани у 

недељи, пре, 

сада, после, 

јуче, данас, 

сутра, 

прекјуче, 

прекосутра. 

 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи 

оријентишу у простору: лева и десна 

страна, стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: 

дан, недеља, месец, година, деценија и век 

 

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори 

опасности по здравље и живот људи и 

основне мере заштите 

 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним примерима 

 

СНАЛАЖЕЊЕ У ПРОСТОРУ 

И ВРЕМЕНУ 

 

 

 

Кретање, сналажење у 

простору, пре, сада, после, 

дан, прекјуче, јуче, данас, 

сутра, прекосутра, дан, 

обданица, ноћ, седмица 

 

( Обрада4  часa 

Утврђивање 4, остало 2) 

 

Укупно  10 часова 

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, за рад са 

подацима, 

дигитална 

компетенција, 

компетенција за 

решавање 

проблема, за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

компетенција за 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

естетичка 

компетенција. 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма предмета 

 

 

 

процењују се: 
вештине 

изражавања и 
саопштавања; 

разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура; рад 
са подацима и 
рад на 
различитим 
врстама 
текстова; 
уметничко 
изражавање; 
вештине, 
руковање 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика 

на часу у свеску 
ученика и евиденције наставника 
-Комисија ученика и наставница 

- Усмено одговарање 
-Редовност доношења домаћег 
-Ученици воде евиденцију 
-Прегледање свезака 
- Писане провере 
Ученици дају самопроцену оцене 
- Групни рад 
(посматрање наставника, излагање 
група, процена 
осталих ученика) 
- Рад у пару 
(посматрање наставника, излагање 
парова, процена 
осталих ученика) 

 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  
За давање комплетног, 
потпуног 
одговора на тежа питања  
Ко не зна одговор – запис 
датума 

Учесталост јављања на часу 
по 
месецима 
Свеобухватност одговора 
Хоризонтално и вертикално 
повезивање градива 
Самосталност у одговарању 
За недоношења домаћег – 
запис 
датума у евиденцију 
За редовно доношење домаћег 
задатка + 
Сарадња у групи 
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...) 
Степен залагања свих чланова 
групе 

Процена резултата рада група 
(пано, табела...) 

Свакодневно 
бележење 
током године 
Пресек стања по 
тромесечјима 
На крају школске 
године 
и на крају 
полугодишта 

 

 

Ангажовање 

одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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ученика у настави 

 

 

 

 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење 

и напредовање. 

активно учествовање 

у настави, сарадњу са 

другима 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, 

раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

 

4.Наставни предмет Ликовна култура- први  разред 

 

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

кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према  култури и уметничком наслеђу свог 

и других народа. 

  

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

94 

 

По завршетку активности ученик ће бити у 

стању да: 

-да пореди своје утиске и утиске других о 

уметничким делима, изгледу предмета и 

објеката и облицима и окружења; 

-да опише својим речима визуелне 

карактеристике по којима препознаје облике; 

-да разуме односе део – целина, велико – 

мало; 

-да разуме односе високо – ниско, широко – 

уско, дуго – кратко и примени их у раду; 

-да разуме односе светло – тамно и примени 

их у раду; 

-да разликује природне и вештачке изворе 

светлости и разуме настанак сенке, 

променљивост њеног облика и величине; 

-да разликује појмове обојено, необојено и 

примењује ово својство облика у раду; 

-да чулима вида и додира разликује 

карактеристике облика (меко, тврдо, глатко, 

храпаво) користећи 

претходно искуство и да уочена својства 

примени у ликовном раду изражавајући 

материјалом и техником своје замисли; 

-да одреди, самостално или у сарадњи са 

другима, положај облика у простору и у 

равни; 

 

-да разликује кретање и покретљивост, да 

повеже појмове о врсти кретања бића и 

предмета и користи та знања у ликовном 

•  разликује и користи 
(у свом раду) основне 
медије, материјале и 
технике (цртање, 
сликање, вајање) 
визуелних уметности 
ЛК.1.1.1. • изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне 
радове ЛК.1.1.2. 
• описује свој рад и 
радове других (нпр. 
исказује утисак) 
ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. 
• описује разлике које 
уочава , познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2.  познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 

 

Облици 

(Облик – линија - простор – 

боја) 

 

Обрада Вежба 

10 6 

 

 

Облици. Облици из природе, 

облици које је створио човек, 

правилни и неправилни 

облици. Својства облика (цело, 

део, велико, мало, високо, 

ниско, краће, дуже, уско, 

широко, светло, тамно, 

обојено, безбојно, једнобојно, 

шарено, меко, тврдо, глатко, 

храпаво, обло, рогљасто). 

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 

Рад с подацима и 

информацијама 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона, цртежа, 

фотографија 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике 

и у којима су 

самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
одељења 

 

Постављање 
ученика у 
различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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изражавању; 

 

-да разуме илузију величине облика у односу 

на удаљеност од посматрача и да је примени у 

свакодневном животу; 

 

 да изрази материјалом и техником по избору 

своје замисли, доживљаје, утиске и опажања. 

техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2. 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
ЛК.3.1.1. • одабира 
адекватна средства 
(медиј, материјал, 
технику, поступак) 
помоћу којих ће на 
најбољи начин 
реализовати своју 
(одабрану) идеју 
ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. 

облика и сенке у 

зависности од 

осветљења. 

Положај облика у 

простору и у равни 

(горе, доле, између, 

испод, у, на, испред, 

иза, усправно, 

положено, косо, лево, 

десно). 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

96 

 

По завршетку активности ученик ће бити у 

стању да: 

-да препозна и употребљава различите врсте 

линија; 

 

-усвоји основне појмове везане за цртање и 

биће у стању да црта на различитим 

подлогама и форматима папира 

 

-самостално мешајући боје да би добио/ла 

жељени тон; 

 

-да комбинује различите облике и спаја 

различите материјале у оригиналну 

тродимензионалну скулптуру. 

•  разликује и користи 
(у свом раду) основне 
медије, материјале и 
технике (цртање, 
сликање, вајање) 
визуелних уметности 
ЛК.1.1.1. • изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне 
радове ЛК.1.1.2. 
• описује свој рад и 
радове других (нпр. 
исказује утисак) 
ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. 
• описује разлике које 
уочава , познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2.  познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 

Линије и облици око нас 

 

(Облик – линија - простор – 

боја) 

 

Обрада Вежба 

3 7 

 

 

Материјал и прибор. 

Поступци правилног и 

безбедног руковања и 

одржавања материјала, 

прибора и радне површине, 

значај одржавања хигијене и 

безбедног руковања прибором. 

Обликовање скулптуре. 

Обликовање меких материјала 

поступком додавања. Спајање 

разноврсних материјала. 

Обликовање цртежа. Врсте 

линија (отворена, затворена, 

права, крива, светла, тамна, 

широка, уска, дугачка, кратка, 

непрекинута, испрекидана, 

груба, нежна, спирална, 

таласаста, степенаста...).  

Изражајна својства линија у 

односу на материјал и прибор. 

Обликовање слике. Боја 

природних облика и боја 

облика које је створио човек. 

Изражајна својства боје у 

 Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона, цртежа, 

фотографија 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике 

и у којима су 

самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
одељења 

 

Постављање 
ученика у 
различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2. 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
ЛК.3.1.1. • одабира 
адекватна средства 
(медиј, материјал, 
технику, поступак) 
помоћу којих ће на 
најбољи начин 
реализовати своју 
(одабрану) идеју 
ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. 

односу на материјал и прибор. 

Преобликовање. Предмети и 

материјал погодни за 

преобликовање (оштећени 

предмети, амбалажа, остаци 

тканина...). 

Различите информације као 

мотивација за стваралачки 

рад. Природа и непосредно 

окружење; машта и стварни 

догађаји; приче, песме и 

текстови из књига и часописа 

за децу и уџбеника, уметничка 

дела... 
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По завршетку активности ученик ће бити у 

стању да: 

-да препозна, објасни и користи различите начине 

споразумевања; 

 

-да протумачи и разуме поруку илустрације; 

 

-да препозна стрип и усвоји елементарна знања 

технике стрипа; 

 

-да протумачи визуелну поруку на прави начин  

и да се служи различитим знаковима у 

споразумевању; 

-да препозна елементе народне ношње и поједине 

традиционалне обичаје; 

 

-да објасни шта значи појам споразумевање, као и 

да примени различите начине споразумевања. 

 
 

•  разликује и користи 
(у свом раду) основне 
медије, материјале и 
технике (цртање, 
сликање, вајање) 
визуелних уметности 
ЛК.1.1.1. • изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне 
радове ЛК.1.1.2. 
• описује свој рад и 
радове других (нпр. 
исказује утисак) 
ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. 
• описује разлике које 
уочава , познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2.  познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 

Споразумевање 

(Облик – линија - простор – 

боја) 

 

Обрада Вежба 

3 3 

 

Читање визуелних 

информација. Илустрација у 

дечјим књигама и уџбеницима. 

Стрип. Цртани и анимирани 

филм – традиционално 

урађени (слободоручно 

обликовани или нацртани 

ликови) и савремени (урађени 

у апликативном програму). 

Прича у цртаном и 

анимираном филму. Изглед 

места и ликова. 

Знак. Графички знак (ноте, 

слова и цифре), гестовни и 

звучни знак. Лепо писање. 

Украсна слова. 

Традиција. Празници и 

украшавање. 

Невербално изражавање. 

Пантомима, игре, перформанс. 

 Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона, цртежа, 

фотографија 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике 

и у којима су 

самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
одељења 

 

Постављање 
ученика у 
различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2. 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
ЛК.3.1.1. • одабира 
адекватна средства 
(медиј, материјал, 
технику, поступак) 
помоћу којих ће на 
најбољи начин 
реализовати своју 
(одабрану) идеју 
ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. 
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По завршетку активности ученик ће бити у 

стању да: 

-да разуме појам отвореног и затвореног 

простора и да опише својим речима 

карактеристике простора; 

-да разуме појам дизајн и опише изглед 

предмета користећи знање из ликовне културе 

и лично искуство, као и да дизајнира неки 

употребни предмет користећи материјал у 

складу са упутствима; 

-упознати појмове везане за установе културе, 

уређење простора у њима и културу 

понашања и применити то знање у 

-свакодневном животу и ликовном стварању; 

-да обликује фигуре и користи материјал и 

прибор у складу са инструкцијама. 

•  разликује и користи 
(у свом раду) основне 
медије, материјале и 
технике (цртање, 
сликање, вајање) 
визуелних уметности 
ЛК.1.1.1. • изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне 
радове ЛК.1.1.2. 
• описује свој рад и 
радове других (нпр. 
исказује утисак) 
ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. 
• описује разлике које 
уочава , познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2.  познаје и 
користи (у свом раду) 
основне изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 

Простор 

(Облик – линија - простор – 

боја) 

Обрада Вежба 

2 2 

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. 

 Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона, цртежа, 

фотографија 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике 

и у којима су 

самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
одељења 

 

Постављање 
ученика у 
различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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техника и материјала 
визуелних уметности 
ЛК.2.1.1. • образлаже 
свој рад и радове 
других (нпр. наводи 
садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) ЛК.2.1.2. и 
ЛК.2.2.2. 
• познаје и користи 
различите изражајне 
могућности 
класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелне уметности 
ЛК.3.1.1. • одабира 
адекватна средства 
(медиј, материјал, 
технику, поступак) 
помоћу којих ће на 
најбољи начин 
реализовати своју 
(одабрану) идеју 
ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  

 

Белешке сваког 

часа током године 
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остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

процењују се: 

уметничко 

изражавање, 

правилно руковање 

ликовним техникама 

и медијима; 

препознавање 

ликовних основних 

појмова, 

разумевање,примена 

и вредновање 

научених поступака 

и процедура; 

рад  са подацима и 

рад на разним 

подлогама , ликовно 

индивидуално и 

групно стваралаштво 

на часу у свеску ученика и 

евиденције наставника 
-Комисија ученика и наставника 

- Усмено одговарање 
-  Практичан рад 
-Ученици воде евиденцију 
-Ученици дају самопроцену оцене 
- Групни рад 
(посматрање наставника, излагање 
група, процена осталих ученика) 
- Рад у пару 
(посматрање наставника, излагање 
парова, процена осталих ученика) 
 
 

За давање комплетног, 
потпуног одговора 

 

Сарадња у групи – сви 
чланови су укључени, сви 
имају задате радове 

Степен залагања чланова 
групе 

Процена резултата рада групе 
(пано, табела, цртеж, скица...) 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима, 

полугодишту и 

крају школске 

године 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

 
одговоран однос 
према раду, 
постављеним 
задацима, и 
исказано 
интересовање и 
мотивацију за учење 
и напредовање, 
активно 
учествовање у 
настави, сарадњу са 
другима 

 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- Пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 
-Израда паноа 

 
 
-Све што је рађено на часу 
налази се у траженом облику 

-Ангажовање и квалитет 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 

 

 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима 
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6.Наставни предмет -  Музичка култура – први разред 

 

Циљ наставе музичке културе јесте да ученици  изражавају своју музикалност кроз: певање песама по слуху, понављања и 

извођења ритмичких вежби. Циљ наставе музике у основној школи није да образује професионалне музичаре, већ да ученику 

омогући да упозна све виталне димензије музике и то кроз лично искуство, да би могао у потпуности да разуме и доживи 

музичко дело и учествује у музичком догађају на начин и у степену који сам у будућности одабере . 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПР

ЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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По завршетку области ученик ће бити у 

стању да: 

 

• искаже своје утиске о делу које је 

слушао; 

• поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

• примењује правилан начин певања и 

договорена правила у групном 

певању; 

• разуме значење појмова глас и 

оглашавање; 

• изговара бројалицу у ритму уз 

покрет; 

• пева песму по слуху; 

• ствара звучне ефекте уз песму; 

• преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад уз 

помоћ наставника/наставнице 

(ликовна култура); 

• разликује одабране звукове и 

тонове; 

• ствара звучне ефекте; 

• пева  песму Школско звоно по 

слуху; 

• препозна улогу чула слуха у свом 

свакодневном функционисању и 

сазнавању окружења (СОН); 

• изведе кретања уз музичку пратњу 

(физичко васпитање); 

• поштује правила игре (физичко 

васпитање); 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке писмености 
1.1.2. опише основне 

карактеристике - музичких 

инструмената и састава 
2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз 

темпо са живахним 

карактером) 
3.1.3. критички и 

аргументовано образлаже свој 

суд 
3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком 

контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом) 
1.2.1. музичке изражајне 

елементе 
1.3.1. пева једноставне дечије, 

народне или популарне 

композиције 
1.4.1. направи музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених 

модела 
 

ДОБРОДОШЛИЦА ЂАКУ 

ПРВАКУ 

 

(музика, слушање, певање, 

стваралаштво, саобраћај) 

 

Обрада Утврђивање 

5 2 

 

певање песама по слуху, 

играње уз песму, 

развијање покрета кроз музику, 

слушање музике, ритам , 

бројалице 

Дигитална 

компетенција

, 

компетенција 

за сарадњу, 

естетичка 

компетенција

, 

компетенција 

за одговоран 

однос према 

здрављу, 

компетенција 

за решавање 

проблема 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно и 
певање хорски, 
појединачно 
извођење музичких 
целина и групно и 
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• обликује усмену поруку служећи се 

одговарајућим речима (српски 

језик); 

• разликује боју различитих певачких 

гласова; 

• изговара у ритму уз покрет 

бројалицу Семафор; 

• пева по слуху песму Саобраћајац; 

• лакше усваја правила безбедног 

понашања приликом преласка улице 

(СОН); 

• учтиво учествује у слободном и 

вођеном разговору; пажљиво и 

културно слуша саговорнике 

(српски језик); 

• објасни доживљај прегласне музике 

и њеног утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

• препозна поступну и скоковиту 

мелодију у делу које слуша; 

• уочи различите тонске висине у 

песми; 

• пева по слуху песму На крај села 

жута кућа; 

• ствара покрете уз музику; 

• користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама (ликовна 

култура); 

• изговара у ритму уз покрет 

бројалицу Трка; 

• пева по слуху песму Букварци; 

• користи, уз помоћ одраслих, 

хорски 
Стваралаштво у 
пару, групи, 
индивидуално 
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доступне носаче звука; 

• пева по слуху песму Рођенданска 

песма; 

• ствара ритмичку пратњу за песму 

помоћу тела; 

• користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; црта на 

различитим подлогама и форматима 

папира (ликовна култура); 

• препозна музички почетак и крај и 

понављање мотива у слушаном 

делу; 

• изговара у ритму уз покрет 

бројалице; 

• пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења. 
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По завршетку области ученик ће бити у 

стању да: 

 

• објасни доживљај прегласне музике 

и њеног утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

• поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

• направи дечје ритмичке 

инструменте; 

• ствара звучне ефекте; 

• учествује у извођењу једноставних 

огледа којим испитује начин 

настајања звука употребом 

различитих материјала (СОН); 

• активно слуша и разуме садржај 

прочитане песме, учтиво учествује у 

вођеном и слободном разговору 

(српски језик); 

• одабере самостално начин спајања 

најмање два материјала; 

преобликује, сâм или у сарадњи са 

другима, употребне предмете 

мењајући им намену (ликовна 

култура); 

• пева по слуху песму Јеж; 

• примењује правилан начин певања и 

договорена правила у групном 

певању; 

• свира по слуху ритмичку пратњу уз 

песму Јеж; 

• ствара музичко питање и одговор на 

ритмичким удараљкама; 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке писмености 
1.1.2. опише основне 

карактеристике - музичких 

инструмената и састава 
2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз 

темпо са живахним 

карактером) 
3.1.3. критички и 

аргументовано образлаже свој 

суд 
3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком 

контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом) 
1.2.1. музичке изражајне 

елементе 
1.3.1. пева једноставне дечије, 

народне или популарне 

композиције 
1.4.1. направи музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених 

модела 
 

 

ЈЕСЕЊА ЧАРОЛИЈА( јесен, 

музика, слушање, певање, 

стваралаштво) 

 

 

Обрада Утврђивање Обнављање 

6 1 0 

 

певање песама по слуху, 

играње уз песму, 

развијање покрета кроз музику, 

слушање музике, ритам , 

бројалице 

Компетенција 

за решавање 

проблема, за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција

, дигитална 

компетенција 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно и 
певање хорски, 
појединачно 
извођење музичких 
целина и групно и 
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• повезује ритам са графичким 

приказом; 

• учтиво учествује у слободном и 

вођеном разговору, пажљиво и 

културно слуша саговорнике, 

препозна загонетку и разуме њено 

значење (српски језик); 

• изведе кретања и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз помоћ 

наставника (физичко васпитање); 

• изговара у ритму уз покрет 

бројалицу Ен тен тини; 

• пева по слуху мелодију бројалице 

Ен тен тини; 

• повезује почетне тонове песама 

модела и једноставних наменских 

песама са бојама; 

• пева по слуху песму Иде јесен; 

• пева по слуху песму Берем, берем 

грожђе; 

• разликује боју различитих певачких 

гласова и инструмената и музичке 

изражајне елементе; 

• изговара у ритму уз покрет 

бројалицу; 

• пева по слуху уз покрет народне 

песме, музичке игре; 

• објашњава својим речима доживљај 

свог и туђег извођења; 

• направи дечје ритмичке 

инструменте; 

• ствара покрете уз музику; 

хорски 
Стваралаштво у 
пару, групи, 
индивидуално 
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• пева по слуху песму Ситна је киша 

падала; 

• свира једноставне аранжмане, 

ритмичку пратњу уз бројалицу; 

• према литерарном садржају изабере 

одговарајући музички садржај; 

• пева по слуху песму Јежева 

успаванка; 

• разликује музичка расположења; 

• искаже своје утиске о делу које је 

слушао; 

• повезује музичко дело са њему 

блиским ситуацијама; 

• усмено прича према слици и о 

доживљају (српски језик); 

• идентификује животиње на основу 

њиховог спољашњег изгледа (СОН); 

• препозна музички почетак и крај и 

понављање теме или 

карактеристичног мотива у 

слушаном делу. 
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По завршетку области ученик ће бити у 

стању да: 

 

• пева по слуху песму Иде зима; 

• поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

• примењује правилан начин певања 

(дисање, положај тела, дикција) и 

договорена правила у групном 

певању; 

• искаже своје утиске о делу које је 

слушао; 

• разликује музичке изражајне 

елементе (темпо извођења); 

• усмено прича према слици и о 

доживљају (српски језик); 

• пева по слуху песму Пада снежак; 

• разликује певање/свирање, хор / 

једног певача / групу певача, боју 

различитих певачких гласова; 

• изговара у ритму бројалице; 

• учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору (српски језик); 

• објасни доживљај прегласне музике 

и њеног утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

• пева по слуху песму Пада снежак; 

• разликује одабране звукове; 

оркестар / једног свирача / групу 

свирача, боје различитих 

инструмената. 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке писмености 
1.1.2. опише основне 

карактеристике - музичких 

инструмената и састава 
2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз 

темпо са живахним 

карактером) 
3.1.3. критички и 

аргументовано образлаже свој 

суд 
3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком 

контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом) 
1.2.1. музичке изражајне 

елементе 
1.3.1. пева једноставне дечије, 

народне или популарне 

композиције 
1.4.1. направи музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених 

модела 
 

 

РАСПЕВАНИ СНЕШКО 

(зима, музика, слушање, певање, 

стваралаштво, снег) 

 

Обрада Утврђивање Обнављање 

3 1 0 

 

певање песама по слуху, 

играње уз песму, 

развијање покрета кроз музику, 

слушање музике, ритам , 

бројалице 

Дигитална 

компетенција

, 

компетенција 

за решавање 

проблема, за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно и 
певање хорски, 
појединачно 
извођење музичких 
целина и групно и 
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хорски 
Стваралаштво у 
пару, групи, 
индивидуално 
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По завршетку области ученик ће бити у 

стању да: 

 

• пева по слуху песму Висибаба; 

• изговара у ритму уз покрет 

бројалице; 

• свира по слуху звучне илустрације, 

ритмичку пратњу уз бројалице; 

• поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

• примењује правилан начин певања 

(дисање, положај тела, дикција) и 

договорена правила у групном 

певању; 

• искаже своје утиске о делу које је 

слушао; 

• препозна музички почетак и крај и 

понављање теме или 

карактеристичног мотива у делу 

које слуша; 

• учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору (српски језик); 

• уочава разноврсност биљака на 

основу спољашњег изгледа (СОН); 

• пева по слуху песму Медо и зечићи; 

• повезује музичко дело према боји 

инструмента са карактером дела; 

• ствара покрете уз музику; 

• уочава разноврсност животиња на 

основу спољашњег изгледа (СОН); 

• пева по слуху песму Зец копа репу; 

• објасни особине тона, доживљај 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке писмености 
1.1.2. опише основне 

карактеристике - музичких 

инструмената и састава 
2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз 

темпо са живахним 

карактером) 
3.1.3. критички и 

аргументовано образлаже свој 

суд 
3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком 

контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом) 
1.2.1. музичке изражајне 

елементе 
1.3.1. пева једноставне дечије, 

народне или популарне 

композиције 
1.4.1. направи музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених 

модела 
 

 

ПРОЛЕЋНИ ПЛЕС 

(пролеће, животиње, коло, 

музика, слушање, певање, 

стваралаштво) 

 

Обрада Утврђивање Обнављање 

5 1 0 

 

певање песама по слуху, 

играње уз песму, 

развијање покрета кроз музику, 

слушање музике, ритам , 

бројалице 

Дигитална 

компетенција

, 

компетенција 

за решавање 

проблема, за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно и 
певање хорски, 
појединачно 
извођење музичких 
целина и групно и 
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прегласне музике и њеног утицаја 

на тело и зашто је тишина важна; 

• ствара ритмичку пратњу уз песму; 

• изрази материјалом и техником по 

избору своје доживљаје и утиске; 

црта на различитим подлогама и 

форматима папира (ликовна 

култура; 

• пева по слуху народну песму Киша 

пада; 

• пева по слуху уз покрет народне 

песме, музичке игре; 

• одреди време својих активности 

помоћу временских одредница, 

одреди дане у недељи (СОН); 

• разликује одабране звукове и 

тонове, певање/свирање, хор / 

једног певача / групу певача, 

оркестар / једног свирача / групу 

свирача, боју различитих певачких 

гласова и инструмената и музичке 

изражајне елементе; 

• преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад, црта на 

различитим подлогама и форматима 

папира (ликовна култура). 

хорски 
Стваралаштво у 
пару, групи, 
индивидуално 
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По завршетку области ученик ће бити у 

стању да: 

 

• пева по слуху песму Бубамара; 

• поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

• примењује правилан начин певања 

(дисање, положај тела, дикција) и 

договорена правила у групном 

певању; 

• искаже своје утиске о делу које је 

слушао; 

• препозна музички почетак и крај и 

понављање теме или 

карактеристичног мотива у делу 

које слуша; 

• повезује музичко дело према боји 

инструмента са карактером дела; 

• учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

• учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору, обликује 

усмену поруку служећи се 

одговарајућим речима, спаја више 

реченица у краћу целину (српски 

језик); 

• изведе кретања и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз помоћ 

наставника (физичко васпитање); 

• црта на различитим подлогама и 

форматима папира, изрази 

материјалом и техником по избору 

своје замисли, доживљаје, утиске, 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке писмености 
1.1.2. опише основне 

карактеристике - музичких 

инструмената и састава 
2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз 

темпо са живахним 

карактером) 
3.1.3. критички и 

аргументовано образлаже свој 

суд 
3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком 

контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом) 
1.2.1. музичке изражајне 

елементе 
1.3.1. пева једноставне дечије, 

народне или популарне 

композиције 
1.4.1. направи музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених 

модела 
 

 

ЛЕТЊА РЕГАТА 

(лето, музика, слушање, певање, 

стваралаштво) 

 

 

Обрада Утврђивање Обнављање 

4 1 0 

 

певање песама по слуху, 

играње уз песму, 

развијање покрета кроз музику, 

слушање музике, ритам , 

бројалице 

Дигитална 

компетенција

, 

компетенција 

за решавање 

проблема, 

компетенција 

за сарадњу, 

естетичка 

компетенција

, 

комуникатив

на 

компетенција 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно и 
певање хорски, 
појединачно 
извођење музичких 
целина и групно и 
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сећања и опажања (ликовна 

култура); 

• пева по слуху песму Рибар; 

• свира по слуху свирачке деонице у 

музичким играма; 

• пева по слуху песму Авантуре 

малога Ју-Ју; 

• пева по слуху уз покрет музичке 

игре; 

• објасни особине тона, доживљај 

прегласне музике и њеног утицаја 

на тело и зашто је тишина важна; 

• користи самостално, или уз помоћ 

одраслих, доступне носаче звука; 

• ствара мању ритмичку целину 

помоћу различитих извора звука; 

• пева по слуху песму Сунчање; 

• обликује једноставне фигуре од 

меког материјала, изрази 

материјалом и техником по избору 

своје замисли, доживљаје, утиске, 

сећања и опажања (ликовна 

култура); 

• разликује одабране звукове и 

тонове, певање/свирање, хор / 

једног певача / групу певача, 

оркестар / једног свирача / групу 

свирача, боју различитих певачких 

гласова и инструмената и музичке 

изражајне елементе; 

• пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

• пева по слуху уз покрет народне 

хорски 
Стваралаштво у 
пару, групи, 
индивидуално 
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песме, музичке игре; 

• свира по слуху звучне ономатопеје 

и илустрације, ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма; 

• ствара звучне ефекте, покрете уз 

музику, мању ритмичку целину 

помоћу различитих извора звука, 

ритмичку пратњу за бројалице, 

песме и музичке игре помоћу 

различитих извора звука, музичко 

питање и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну мелодију 

на краћи задати текст. 

По завршетку области ученик ће бити у 

стању да: 

 

• пева по слуху песму Звончићи; 

• поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

• примењује правилан начин певања 

(дисање, положај тела, дикција) и 

договорена правила у групном 

певању; 

• свира по слуху звучне ономатопеје 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке писмености 
1.1.2. опише основне 

карактеристике - музичких 

инструмената и састава 
2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз 

темпо са живахним 

карактером) 

ПРАЗНИЧНА 

ПАНОРАМА(празник, музика, 

слушање, певање, стваралаштво, 

Свети Сава, Нова година, 

Божић) 

 

Обрада Утврђивање Обнављање 

7 0 0 

певање песама по слуху, 

играње уз песму, 

развијање покрета кроз музику, 

Дигитална 

компетенција

, 

компетенција 

за решавање 

проблема, 

компетенција 

за сарадњу, 

естетичка 

компетенција 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
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и илустрације, ритмичку пратњу; 

• повезује почетне тонове песама 

модела и једноставних наменских 

песама са бојама, ритам са 

графичким приказом; 

• искаже своје утиске о делу које је 

слушао; 

• разликује музичке изражајне 

елементе (музички карактер); 

• ствара музичко питање и одговор на 

ритмичким удараљкама; 

• пева по слуху песму Примили смо 

вести тазе уз инструменталну 

пратњу; 

• разликује извођачки састав ( хор / 

један певач / група певача), боју 

различитих певачких гласова и 

музичке изражајне елементе; 

• ствара покрете уз музику; 

• учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору, обликује 

усмену поруку служећи се 

одговарајућим речима (српски 

језик). 

• изведе кретања и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз помоћ 

наставника (физичко васпитање); 

• пева по слуху песму Божић, 

Божић, благи дан, уз 

инструменталну пратњу наставника; 

• разликује боју различитих певачких 

гласова; 

• повезује музичко дело са њему 

3.1.3. критички и 

аргументовано образлаже свој 

суд 
3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком 

контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом) 
1.2.1. музичке изражајне 

елементе 
1.3.1. пева једноставне дечије, 

народне или популарне 

композиције 
1.4.1. направи музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених 

модела 
 

слушање музике, ритам , 

бројалице 

ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно и 
певање хорски, 
појединачно 
извођење музичких 
целина и групно и 
хорски 
Стваралаштво у 
пару, групи, 
индивидуално 
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блиским ситуацијама; 

• ствара звучне ефекте помоћу 

властитог тела; 

• препозна и искаже радост, тугу, 

препозна и употреби делове тела 

(труп, руке и ноге) (СОН); 

• пева по слуху песму Химна Светом 

Сави уз инструменталну пратњу 

наставника; 

• користи самостално, или уз помоћ 

одраслих, доступне носаче звука; 

• учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

• пева по слуху песму Мамино коло; 

• уочава разноврсност животиња на 

основу спољашњег изгледа (СОН); 

• пева по слуху песму Кока и пилићи; 

• изговара у ритму уз покрет 

бројалицу; 

• свира по слуху звучне илустрације, 

ритмичку пратњу уз бројалице; 

• повезује музичко дело према боји 

гласа са карактером дела; 

• пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

• ствара звучне ефекте, мању 

ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

процењују се: уметничко 

изражавање, правилно 

руковање ритмичким 

инструментима; 

препознавање музичких 

основних појмова, 

разумевање,примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура; 

рад  са подацима и рад на 

разним дечијим 

мелодијама и 

бројалицама, музичко 

индивидуално и групно 

стваралаштво 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције 

наставника 
-Комисија ученика и 
наставника 

- Усмено одговарање 
-Редовност доношења 
домаћег 
-Ученици воде евиденцију 
-Ученици дају самопроцену 
оцене 
- Групни рад 
(посматрање наставника, 
излагање група, процена 
осталих ученика) 
- Рад у пару 
(посматрање наставника, 
излагање парова, процена 
осталих ученика) 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  
За давање комплетног, потпуног 
одговора 

Сарадња у групи – сви чланови су 
укључени, сви имају задато у 
свескама… 

Степен залагања чланова групе 

Процена резултата рада групе 
(пано, табела, цртеж, скица...) 

 

Белешке сваког 

часа током 

године 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима, 

полугодишту и 

крају школске 

године 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

одговоран однос према 
раду, постављеним 
задацима, и исказано 
интересовање и 
мотивацију за учење и 
напредовање, активно 
учествовање у настави, 
сарадњу са другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у пару 

-Учешћу на конкурсима 

- Пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 
-Израда паноа 

 
 
-Све што је рађено на часу налази 
се у свескама 

-Ангажовање и квалитет учешћа у 
разним наставним и ваннаставним 
активностима 

 

 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима 
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7.Наставни предмет:   Физичко и здравствено васпитање – први разред 

 

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

осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности детета - ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 
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- примени једноставне 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања);  

- примењује правилну 

технику дисања 

приликом вежбања; 

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 

ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБНОСТИ 

 

 На свим часовима 

 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење  

- естетска 

компетенц

ија 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 
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- 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; 

 

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 

 

МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ 

Обрада  Вежба 

47 55 
 

- компетенција за 

целоживотно 

учење  

- вештина 

комуникације   

- решавање 

проблема   

- естетска 

компетенција  

- вештина 

сарадње   

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 
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- 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 

борави; 

- схвати значај коришћења 

воћа у исхрани; 

- правилно се понаша за 

столом. 

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  

 

ФИЗИЧКА И  

ЗДРАВСТВЕНА  

КУЛТУРА 

 

  На свим часовима 

- Вештина 

комуникације   

- вештина за 

живот у 

демократском 

друштву  

- естетска 

компетенција 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

124 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

процењују се: 

вештине и 

способности 

разумевање, примена 
и 
вредновање 
научених 
поступака и 

процедура; 
вештине,руковање 
прибором,алатом и 
технологијама и 
извођење 

радних задатака 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика 

на часу у свеску 
ученика и евиденције наставника 
-Комисија ученика и наставница 
Ученици дају самопроцену оцене 
- Групни рад 
(посматрање наставника, излагање 
група, процена 
осталих ученика) 
- Рад у пару 
(посматрање наставника, излагање 
парова, процена 

осталих ученика) 

 
Самосталност у  раду. 
 Рад у пару. 
Сарадња у групи 
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...) 
Степен залагања свих чланова 
Групе. 

 

Пресек стања по 
тромесечјима 
На крају школске 
године 

и на крају 

полугодишта 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. активно 

учествовање у 

настави, сарадњу са 

другима 

 ангажовање и квалитет учешћа 

у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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8.Наставни предмет  ДИГИТАЛНИ СВЕТ – први разред 

 

Циљ:  Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог 

оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског 

начина размишљања. 

 

 

 
 

ИСХОДИ 

 

 
СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕ

НЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕ

ДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕ

НЦИЈЕ 

 
Начини и поступци 

остваривања програма 
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– 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; 

 ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

 
дигитални уређаји, интернет, 

електронски отпад, подаци о 

личности, безбедност, 

решавање проблема, алгоритам. 

Обрада  Вежба 

11 7 
 

• Компетенци

ја за учење; 

• Дигитална 

компетенци

ја; 

• Естетичка 

компетенци

ја; 

• Рад с 

подацима и 

информациј

ама; 

• Сарадња. 

 

Наведене исходе могуће 
је остварити са 
различитим нивоима 
расположивости 
дигиталних уређаја 
намењених за 
коришћење од стране 
ученика, укључујући и 
могућност да само 
наставник располаже 
дигиталним уређајем. 
Уколико наставник има 
на располагању 
одговарајуће дигиталне 
уређаје (рачунаре, 
таблете, мобилне 
телефоне, роботе и 
друге физичке 
дигиталне уређаје...) 
ученици треба да их 
користе на начин који 
директно доприноси 
остваривања 
дефинисаних исхода 
учења. Важно је да 
наставници помогну 
ученицима да увиде да 
технологија није свима 
једнако доступна, те да 
немогућност приступа 
технологији може да 
угрози одређене групе 
или појединце у 
друштву. 
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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 (примена мера физичке заштите) 

и објасни зашто је важно примењивати 

их. 

 БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

дигитални уређаји, интернет, 

електронски отпад, подаци о 

личности, безбедност, 

решавање проблема, 

алгоритам. 

 

Обрада  Вежба 

7 1 

 

 

 

• Компетенци

ја за учење; 

• Дигитална 

компетенци

ја; 

• Одговоран 

однос 

према 

здрављу; 

• Одговоран 

однос 

према 

околини; 

• Рад с 

подацима и 

информациј

ама; 

• Сарадња. 
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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. 

 АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН РАЗМИШЉАЊА 

 
дигитални уређаји, интернет, 

електронски отпад, подаци о 

личности, безбедност, 

решавање проблема, алгоритам. 

 

Обрада  Вежба 

6 4 
 

• Компетенци

ја за учење; 

• Дигитална 

компетенци

ја; 

• Решавање 

проблема; 

• Рад с 

подацима и 

информациј

ама; 

• Естетичка 

компетенци

ја; 

• Сарадња. 

 

 

 

 

 

 

9.Наставни предмет Грађанско васпитање – први разред 

 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према своји мправима и правима 

других,отвореназа договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДА

РДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

 

Начини и поступци 

остваривања програма 

- наведе у чему је успешан 

и у чему жели да 

напредује; 

- уочава међусобне 

разлике и сличности са 

другим ученицима у 

одељењу; 

- понаша се на начин који 

не угрожава потребе, права 

и осећања других; 

 
- препозна код себе и 
других основна 
осећања; 
- препознаје примере 

поштовања и кршења права 

детета у свом окружењу, 

причама, фил- мовима; 
- преиспитује своје 
поступке и прихвата да не 
мора увек да буде управу; 

- тражи помоћ у 

ситуацијама кршења својих 

и туђих права; 

- разликује добру и лошу 

комуникацију у сопственом 

искуству, ближем 

окружењу, књи- жевним 

делима,филмовима 

  

 

ЉУДСКА 
 ПРАВА 

 
Ја и други у одељењу 

 
(различитости, комуникација и права) 

 
 
 

радионица:   седам 
 

Идентитет 
Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у 

чему бисмо волели да напредујемо. Таленти и 

интересовања која поседујемо. 

 
Наше сличности и разлике. 
 
 
Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како 

се препознају. 
 
 
 

Потребе и права 
 
 Разлике између жеља и 
 основних животних потреба. 
Права детета 
 
 
 
Кршење и заштита права 
 
Препознавање кршења права детета. 

Компетенциј

а за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

Комуникација 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенц

ија 

 

Решава

ње 

проблем

а 

 

Сарадња 

Дигитална 

компетенц

ија 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са сродним 
предметима 

Припремање наставника 
за часове, водећи рачуна 
о особеностима одељења 
Постављање ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно 
изражавање мишљења 
Стваралаштво у пару, 
групи, индивидуално 
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- комуницира слушајући 
саговорника итражи 
објашњење онога што 
неразуме; 

- слободно износи 

мишљење, образлаже идеје, 

даје предлоге и прихвата да 

други могу имати другачије 

мишљење; 

- сарађује и преузима 
различите улоге у групи/ 
тиму; 

- договара се и одлучује у 

доношењу одељењ- ских 

правила и да се понаша у 

складу сањима; 

  

 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Одељење/група као заједница 

 
(различитости, комуникација и права) 

 
 

радионица:   деветнаест 
 

Функционисање заједнице 
 
Одељење/група као заједница. 
Вредности одељења/групе – равноправност, 

одговорност, солидарност, поштовање и брига за 

друге, толерантност, праведност, поштење. 
Уважавање различитости. 
 
Правила у одељењу, групи и њихова функција. 
Одлучивање у одељењу/групи. 
 

 
Одговорност деце и одраслих за функционисање 

заједнице. 

Компетенциј

а за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

Комуникација 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенц

ија 

 

Решава

ње 

проблем

а 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенц

ија 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са сродним 
предметима 
Припремање наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно 
изражавање мишљења 
Стваралаштво у пару, 
групи, индивидуално 
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- својим речима образложи 

неопходност  правила која 

регулишу живот у 

заједници; 

- препозна добре стране 

свог одељења и оно што би 

требало 

променити/побољшати; 

- заједно са вршњацима и 

наставником учествује у 

решавању проблема у 

одељењу; 

  

 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
Комуникација и сарадња 

 
(различитости, комуникација и права) 

 
 

радионица:   пет 
 

Комуникација 
 
Слушање/неслушање. 
Изношење мишљења. 
Уважавање саговорника. 
 
 
Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са 
вршњацима и одраслима. 

Компетенциј

а за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

Комуникација 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенц

ија 

 

Решава

ње 

проблем

а 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенц

ија 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са сродним 
предметима 
Припремање наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно 
изражавање мишљења 
Стваралаштво у пару, 
групи, индивидуално 
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- учествује у изради плана 
једноставне 
 
 акције; 
- са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 
- доприноси промоцији 
акције; 
- на једноставан начин 

вреднује изведену акцију. 

  

 

 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 
Акција одељења/групе 

 
(различитости, комуникација и права) 

 
 

радионица:   пет 
 
 

Планирање и извођење једноставне акције у 
одељењу/групи 
Кораци у планирању и извођењу акције. 
Одређивање циља и израда плана акције – подела 

улога, договор о роковима, начину реали- зације. 
Извођење и документовање акције – видео, 
фотографије, текстови и сл. 
Промоција акције на нивоу школе – приказивање 

другим одељењима, родитељима и сл., прављење 

постера или паноа, објављивање прилога у 

школском листу. 
Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је 

могло бити боље. 

Компетенциј

а за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

Комуникација 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенц

ија 

 

Решава

ње 

проблем

а 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенц

ија 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
слика, видео записа, 
аудио записа 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са сродним 
предметима 
Припремање наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
Појединачно 
изражавање мишљења 
Стваралаштво у пару, 
групи, индивидуално 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент 

оцењивања 

Време 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

процењују се: 

начин на који ученик учествује 

у активностима; како прикупља 

податке;  како образлаже и 

брани своје ставове;  квалитет 

постављених питања;  

способност да се нађе веза међу 

појавама; навођење примера; 

•промена мишљења у контакту 

са аргументима; разликовање 

чињеница од интерпретације;  

препознавање  основних 

правила понашања, 

разумевање,примена и 

вредновање научених поступака 

и процедура; рад  са подацима и 

рад на разним дечијим 

текстовима,  индивидуално и 

групно стваралаштво 

 

- Формативно оцењивање: 

Бележење активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску ученика и 

евиденције наставника 

 
-Комисија ученика и наставника 

- Усмено одговарање 
-Редовност доношења домаћег 
-Ученици воде евиденцију 
-Ученици дају самопроцену оцене 
- Групни рад 
(посматрање наставника, излагање 
група, процена осталих ученика) 
- Рад у пару 
(посматрање наставника, излагање 
парова, процена осталих ученика) 
 
 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више 

пута  
За давање 
комплетног, 
потпуног 

Сарадња у групи – 
сви чланови су 
укључени, сви имају 
задато у свескама… 

Степен залагања 
чланова групе 

Процена резултата 
рада групе (пано, 
табела, цртеж, 
скица...) 

 

 

 

Белешке сваког 

часа током године 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима, 

полугодишту и 

крају школске 

године 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос према раду, 
постављеним задацима, и 
исказано интересовање и 
мотивацију за учење и 
напредовање, активно 
учествовање у настави, сарадњу 
са другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 
 

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у групном раду, 

раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

- Пружању помоћи другим 

-Све што је рађено 
на часу налази се у 
свескама 

-Ангажовање и 
квалитет учешћа у 
разним наставним и 
ваннаставним 
активностима 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима 
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ученицима у току рада 
-Израда паноа 

 

10. Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: ПРВИ 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

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 наставе  

 

Верска настава 

Вероучитељ 

Вера 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА  

 

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,  

овладати вештином да се 

правилно осени крсним 

знаком,  

Човек 

Заједница 

Бог 

Биће Божије 

Крст 

Света Тројица 

Црква 
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сазнати да је Бог Света 

Тројица (Заједница)  

,сазнати да крштењем 

постајемо чланови Божје 

породице (Цркве)  

Афективни аспект: 

пожелети да чини добро 

другима (ближњима) у 

својој заједници, пожелети 

да изражава хришћанску 

љубав према Богу и 

ближњима  

III - ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ 

БОГА, ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ  

 

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  

Пмогућити 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:  

сазнати да заједница са 

Богом почива на слободи, 

препознати 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,  

сазнати да је Бог Отац 

створио свет из љубави,  

моћи да препозна да је наш 

живот Божји дар,  

упознати да Бог жели да 

живимо у заједници са Њим. 

Афективни аспект:  

Молитва 

Породица 

Љубав 
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показивати жељу да љубав 

исказује на конкретан 

начин,  

бити мотивисан да љубав 

према Богу изражава 

молитвом  

IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 

БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ  

РОДИ!  

 

 

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:  

По завршетку теме: код 

ученика ће се развити жеља 

Божић 

Христос 

Дар 

Радост рођења 

Светитељ 

Свети Сава 
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да активно учествује у 

прослави Христовог рођења,  

код ученика ће се развити 

жеља да према ближњима 

подражава пример љубави 

Светога Саве. 

V - ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ  

 

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  

Библијско казивање о 

стварању света  

Живот првих људи-Божја 

жеља да свет буде Црква  

Човек не прихвата Божје 

дарове-то је човекова 

незахвалност, непослушност 

и себичност  

 

Црква 

Божји дарови 

Не/послушност 

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ  

 

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 

Христово страдање 

Христово васкрсење 

Праштање 

Васкрс 
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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  

Упознати 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  

VII – НАША БРИГА О 

СВЕТУ  

 

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 

Природа као Божји дар 

Живот као Божји дар 
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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  

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

КОРЕЛАЦИЈА 

(НАВЕСТИ ПРЕДМЕТ И 

ТЕМУ) ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД Компетенција за учење; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Решавање проблема; 

Етичка компетенција; 

Сарадња. 

 

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. Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада  

СОН : Моја школа, 

Моје ново окружење 
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Способност да се 

катихизација као 

литургијска делатност 

представи као заједничко 

дело катихете 

(вероучитеља) и његових 

ученика.  

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву.  

Способност да се лако 

искажу приче и слике које 

приказују породицу,  може 

и прича о „малој породици“ 

(деца са једним родитељем, 

или старатељем) , садржаји 

у вези са животом у школи 

(нова заједница); односи у 

заједници. Способност да се 

усвоје и поштују правила 

понашања  и стекне увид ко 

је Божја породица (ко су 

чланови Божје породице; 

како се постаје њен члан...)  

 

 

СОН : Моја школа, 

Моје ново окружење,  

Моја породица, 

Породично срце љубави 

III - ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ 

БОГА, ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ  

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Препознаје и разуме Божију 

надлежност, компетенцију: 

Бог је цео свет створио из 

љубави. Способност да се 

испричају и разумеју приче 

које говоре о томе да када 

Српски језик: 

песма„Ал` је леп овај 

свет“, Ј.Ј. Змај . 

 

СОН: Свет око мене. 
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Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Етичка компетенција; 

Дигитална компетенција. 

некога волимо, онда га и 

слушамо  

Како можемо да помогнемо 

другоме; љубављу чиним 

добра дела  

Садржаји који говоре и 

приказују лепоту створеног 

света  

 

 

IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 

БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ  

РОДИ!  

 

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Етичка компетенција. 

 

 

Активно учешће у 

историјској чињеници о 

Новозаветном сведочанству 

о Христовом Рођењу 

(препричано и 

прилагођено). 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.  

СОН:Породични празници 

и прославе. 

Српски језик и Ликовна 

култура: Божић, Св. Сава 

Музичка култура:  

Божићна песма,  

Химна Светом Сави  

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

142 

 

V - ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ  

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Решавање проблема; 

Етичка компетенција; 

Сарадња. 

 

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.  

Свест о заједници, 

одговорности, узрочно-

последичниј вези са нашим 

понашањем. Повезаност са 

другима, други утичу на нас 

и ми утичемо на друге. 

 

Српски језик: Прича ,,Где 

је љубав, ту је Бог“, Л.Н. 

Толстој  

Прича ,,Прва Литургија 

(Христови ученици); 

„Православна читанка“ 

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ  

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Етичка компетенција. 

Активно учешће у 

историјској чињеници о 

Христовом Васкрсењу. 

Способност разумевања 

Новозаветног  сведочанства 

о Христовом Васкрсењу 

(препричано и прилагођено 

)  

 

Српски језик: прича 

,,Милостиви Самарјанин". 

Прича„Добро дрво“ Ш. 

Силверстејн  

 

Музичка култура: Песма 

„Знаш ли ко те љуби 

слилно  

 

Ликовна култура: Васкрс 
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VII – НАША БРИГА О 

СВЕТУ  

 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Етичка компетенција; 

Дигитална компетенција. 

Развијање етичких 

принципа, свести, савести, 

одговорности и поштовања 

живота (свог и туђег) као 

непоновљивог Божјег дара. 

Етички контекст и 

разумевање одговорности; 

Разне приче о које говоре о 

служењу човека човеку.  

Човекова брига за очување 

природе, биљака и 

животиња, као Божије 

дарове.  

 

Српски језик: Прича 

,,Свети Герасим и лав 

Јордан" ,,Лептир"  

СОН : Приче и слике о 

кућним љубимцима и 

кућном цвећу. 

 

 

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 сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава реализује се 

у цркви – учешћем у литургијском сабрању.  

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.  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 или сл. и провером знања које ученици усвајају на часу и разговором. 
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Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу. 

 

 

11.Допунска настава за 1.разред – српски језик 

 
Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

Говорна култура 

Реченице по облику и значењу и 

реченични знаци; Читање 

ћириличног и текста; 

Препричавање и преписивање; 

Рецитовање 

-влада основним законитостима српског 

језика 

Вештина читања и 

разумевања прочитаног 
Описивање( усмено и писмено) 

-упозна, доживи и тумачи одабрана 

књижевна дела 

Писано изражавање Дикатат, преписивање 
-постигне одговарајућу брзину писања и 

читања 

Граматика и 

лексикологија 

Главни делови реченице; Велико 

почетно слово 

-уочи и схвати реченицу и њене делове; 

влада правописом и примени правила  у 

писању и говору 

Књижевност Народне песме, приче, басне, бајке 
-чита лектире; увежбава читање наглас и у 

себи и разуме прочитано 

 

Врсте активности: описивање, слободно причање, препричавање, богаћење речника, преписивање, диктат, одговори на питања, 

допуњавање, илустровање слободно писмено изражавање, драматизација, усмена и писмена вежбања. Начин остваривања: 

разговор, усмено излагање, демонстрација, илустративна метода, метода писаних радова, истраживање, креативно учење, 

самостални стваралачки рад. 
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Математика – допунска настава 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви и 

задаци 

Природни бројеви 

до 100 

Записивање, упоређивање 

бројева прва стотине; 

Сабирање и одузимање, 

множење и дељење; 

Израчунавање непознатог 

броја; Сабирање двоцифреног 

и једноцифреног броја са и без 

прелаза; Једноставни 

текстуални задаци 

 

- решава математичке изразе, 

једнакости, и једноставне текстуалне 

задатке; 

 - сабира, одузима у оквиру прве 

стотине;  

-користи заграде и редослед 

рачунских операција; -да препозна  

слово као непознати број у 

најједноставнијим примерима 

 

Геометријска тела и 

фигуре 

Предмети у облику квадра, 

коцке, ваљка и лопте; Права, 

полуправа, дуж 

-спретно црта праву, полуправу и 

дужи, праву и изломљену линију;  

Мерење и мере Мере за време и дужину -зна мере за дужину и време; 

 

 

 

Врсте активности: сабирање и одузимање, рачунање напамет, решавање једначина, рад са табелама, цртање скица, 

упоређивање, цртање и мерење. Начин остваривања: демонстрација, илустрација, учење путем открића, посматрање, 

кооперативно учење, примена знања, продуктивно вежбање. 
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16.2. ДРУГИ РАЗРЕД 

 
1.Наставни предмет  Српски језик 

 

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

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

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине 

 
 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

влада основном 

техником читања 

и писања 

латиничког 

текста; 

пронађе 

експлицитно 

исказане 

информације у 

једноставном 

тексту 

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.) 

1CJ.2.2.4. успоставља везу између 

информација 

исказаних у линеарном и нелинеарном 

тексту 

(нпр. проналази део/детаљ који је приказан 

на 

УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА 

( глас,слово,реч,реченица) 

Друго писмо (латиница) 

штампана и писанa слова 

Обрада  Утврђивање  Свега 

  24                21              45 

 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

решавање 

проблема 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, 
шема, 
графикона 
 
 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које 
активирају 
ученике и у којима 
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(линеарном и 

нелинеарном);− 

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 

илустрацији, у табели, или на дијаграму) 

 

1СЈ.1.2.5 одређује основну тему текста 

 

 1СЈ.1.2.6;разуме дословно значење текста 

 

 1СЈ.1.2.8;процењује садржај текста на 

основу задатог критеријума,да ли му се 

допада,да ли му је занимљив,да ли постоји 

сличност између ликова и ситуација из 

текста и особа и ситуација које су му 

познате 

 

 1СЈ.1.3.1;. пише писаним / и штампаним/ 

словима ћирилице 

1CJ.1.3.2. уме да се потпише 

1CJ.1.3.3. почиње реченицу великим 

словом, 

завршава је одговарајућим интерпункциј 

ским знаком 

 

  1СЈ.1.3.5;. пише кратким потпуним 

реченицама једноставне структуре 

 

 1СЈ.1.3.10;пише 

честитку,позивницу,разгледницу 

 1СЈ.2.2.1;чита текст природно,поштујући 

интонацију реченице,стиха,уме да одреди 

на ком месту у тексту јепауза,место 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

(поезија,проза,драмски 

текст) 

Школска лектира 

Поезија 

Проза 

Драмски текстови 

Популарни и информативни 

текстови 

Домаћа лектира 

Поезија 

Обрада   Утврђивање  Свега 

    52               18             70 

 

 

  
су 
самосталнији у 
раду 
 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
 

Постављање 
ученика у 
различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
 
Појединачно 
шчитавање и 
логичко читање 
 
Читање хорски, 
само повремено ( 
у циљу 
подстицања 
ученика који 
заостају у 
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пословице и 

поуке коју уочава 

у басни; 

 

чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

 

изражајно 

рецитује песму; 

 

изводи драмске 

текстове; 

 

износи своје 

мишљење о 

тексту; 

 

разликује глас и 

слог и препозна 

самогласнике и 

сугласнике; 

разликује врсте 

речи у типичним 

случајевима; 

 

одреди основне 

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 

 1СЈ. 2.2.3;раздваја битне од небитних 

информација,одређује след догађаја у 

тексту 

 1СЈ.2.2.7изводи једноставне закључке и на 

основу текста 

; 1СЈ.2.2.8  износи свој став о садржају 

текста и образлаже зашто му се допада/не 

допада, због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не 

слаже са поступцима ликова 

; 1СЈ.2.2.9 издваја делове текста који су му  

нејасни 

; 1СЈ.2.2.10вреднује примереност 

илустрација које прате текст,наводи 

разлоге за избор одређене илустрације 

; 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,правилно пише гласове 

ћ,ч,ђ,џ, правилно пише сугласник,правилно 

пише речце ли и не,употребљава запету 

при набрајању 

ЈЕЗИК 

(глас,слово,реченице по 

облику и 

значењу,именице,глаголи,пр

идеви ,велико слово,тачка) 

Глас и слог; самогласници и 

сугласници. Врсте речи: 

именице (властите и 

заједничке); род и број 

именица; глаголи; глаголска 

времена: прошло, садашње, 

будуће време; потврдни и 

одрични глаголски облици; 

придеви (описни); бројеви 

(основни и редни). Реченице: 

обавештајне, упитне, 

заповедне и узвичне. 

Потврдне и одричне 

реченице. Велико слово: 

писање назива држава, 

градова и села (једночланих 

и вишечланих) и 

једночланих географских 

назива. Спојено и одвојено 

писање речи: писање речце 

ли и речце не уз глаголе. 

савладавању 
читања ) 
 
Гласно читање уз 
аналитичку и 
критичку процену; 
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граматичке 

категорије 

именица и 

глагола; 

 

разликује 

реченице по 

облику и 

значењу; 

 

поштује и 

примењује 

основна 

правописна 

правила; 

 

користи 

различите облике 

усменог и 

писменог 

изражавања 

препричавање, 

причање, 

описивање; 

правилно састави 

дужу и потпуну 

реченицу и споји 

више реченица у 

краћу целину; 

 

 1СЈ. 2.3.9 исправља свој текст 

.1СЈ.1.5.31 одређује главни догађај и 

ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 

(бајку и 

басну) 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и 

поступке; 

 1СЈ.1.5.41 одређује време и место 

дешавања 

радње у књижевноуметничком тексту 

; 1СЈ.2.5.4одређује карактеристичне 

особине,осећања,изглед и поступке 

ликова,односе међу ликовима у књижевно 

уметничком тексту 

; 1СЈ.2.5.5уочава везе међу догађајима 

; 1СЈ.3.5.1тумачи особине,понашање и 

поступке ликова позивајући се на текст 

; 1СЈ.3.5.2уочава узрочно последичне везе 

међу догађајима у тексту 

; 1СЈ.3.5.3 тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту,аргументује 

их позивајући се на текст 

 1СЈ.2.5.2.одређује фолклорне форме 

 1СЈ.1.3.3 почиње реченицу великим 

словом, 

завршава је одговарајућим интерпункциј 

ским знаком 

Интерпункција: тачка (на 

крају реченице и иза редног 

броја); две тачке и запета у 

набрајању; писање датума 

арапским и римским 

цифрама. Писање 

скраћеница: (мерне јединице 

и опште скраћенице  

 

Обрада  Утврђивање  Свега 

      23             17              40 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

(порука, текст, описивање, 

богаћење речника, изражајно 

казивање и читање, 

правописна правила) 

Разумевање прочитаног кроз 

одговоре на питања. План за 
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учествује у 

разговору и 

пажљиво слуша 

саговорника; 

 

разликује 

основне делове 

текста (наслов, 

пасус, име 

аутора, садржај); 

 

 

изражајно чита 

ћирилички текст. 

 

; 1СЈ.1.3.4 употребљава велико слово 

приликом писања личних имена, назива 

места 

(једночланих), назива школе 

1СЈ.1.3.51CJ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама једноставне 

структуре 

; 1СЈ. 1.3.8.користи скроман фонд 

речи,правилно их употребљава 

1СЈ.0.1.1познаје 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.0.1.3казује текст природно,поштујући 

интонацију реченице 

; 1СЈ.0.1.4уме да преприча изабрани текст 

на основу претходне израде плана текста и 

издвајања значајних делова 

1СЈ.0.1.5уме самостално да описује и да 

прича на задату тему,држи се теме јасно 

структуира казивање,добро распоређује 

основну информацију и додатне 

информације 

; 1СЈ.0.1.6 уме на занимљив начин да  

препричавање кратких 

текстова (лирских, епских, 

драмских) састављен од 

уопштених питања. План 

описивања на основу 

непосредног посматрања. 

Правописне вежбе: 

преписивање, диктат и 

самостално писање. Језичке 

вежбе: загонетке, ребуси, 

укрштене речи, осмосмерке, 

асоцијације, састављање 

реченица, проширивање 

задатих реченица. Лексичко-

семантичке вежбе: 

допуњавање реченица, опис 

бића и предмета. Сценско 

приказивање драмског  

текста. 

 

Обрада      Утврђивање  

Свега 

   4                21         25 
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почне и заврши своје причање 

1.СЈ. 0.1.7 уме у кратким цртама да 

образложи неку своју идеју 

; 1СЈ.0.1.8уме да одбрани своју тврдњу или 

став 

1СЈ.1.3.7препричава кратак једноставан 

текст 

; 1СЈ.1.3.9 пише кратку поруку; 

1СЈ.2.3.4  држи се теме,излагање 

организује око основне идеје текста коју 

поткрепљује одговарајућим детаљима 

; 1СЈ.2.3.5језички израз прилагођава 

комуникативној ситуацији 

; 

1СЈ.2.3.8.користи фонд речи примерен 

узрасту 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних ,  

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

Процењују  се 

вештине 

изражавања и 

саопштавања;разумев

ање, примена и 

вредновање научених 

поступака и 

процедура ,рад са 

подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова,и уметничко 

изражавање,вештине,р

уковање 

прибором,алатом и 

технологијама и 

извођење радних 

задатака. 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење активности 

и постигнућа ученика на часу, у 

свеску ученика и евиденције 

наставника 

 

-Комисија ученика и наставница 

 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења домаћег 

 

Ученици воде евиденцију 

 

-Прегледање свезака 

 

Писане провере 

Ученици дају самопроцену оцене 

- Групни рад(посматрање 

наставника, излагање група, 

процена осталих ученика) 

- Рад у пару(посматрање 

наставника, излагање парова, 

процена осталих ученика) 

 

Број јављања: 

За јављање * 

За јављање више пута * 

 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања * 

 

Ко не зна одговор – запис 

датума 

 

Учесталост јављања на часу по 

месецима 

Свеобухватност одговора 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

Самосталност у одговарању 

За недоношења домаћег – 

запис 

датума у евиденцију 

За редовно доношење домаћег 

задатка+ 

Сарадња у групи (сви чланови 

су укључени, сви имају задато 

забележено у свескама...) 

 Степен залагања свих чланова 

групе 

Процена резултата рада група 

(пано, табела...) 

Свакодневно 

бележење током 

године 

Пресек стања по 

тромесечју 

На крају школске 

године и на крају 

полугодишта 
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Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према 

раду,постављеним 

задацима и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање.Активно 

учествовање у 

настави,сарадњу са 

другима. 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у групном раду, 

раду у пару 

-Учешћу на конкурсима 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

-Израда паноа 

-Све што је рађено на часу 

налази 

се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним активностима 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

 

 

2.Наставни предмет- Енглески језик 

 

Циљ – Научи основне појмове из одређених области 

 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, КЉУЧНИ 
ПОЈМОВИ, ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
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Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему: чланове породице, 

боје и облике; препознају и 

именују бића, предмете и 

места из непосредног 

окружења; опишу бића, 

предмете и места користећи 

једноставна језичка 

средства: представе чланове 

породице; поштују правила 

учтиве комуникације. 

Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему: намештај, 

просторије у кући; 

препознају и именују бића, 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

разумеју једноставне описе 

бића, предмета и места; 

опишу бића, предмете и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства. 

Разумеју једноставне 

честитке и одговоре на 

њих; упуте једноставне 

честитке. 

Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему: животиње, 

играчке.  Разумеју кратка и 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.15. 
1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  
2.1.2.  2.1.12. 2.1.25. 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15.  1.1.22. 
1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 
2.1.12. 2.1.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15.  1.1.21. 
1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  
2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 
 
 
 
 

1. Let’s start! 

- препознавање и именовање ликова из 

уџбеника; 

- изразе који се користе за поздрављање 

- good afternoon, good evening, good 

morning, goodnight 

- налози - close your book, open your 

book... 
2. Лични идентитет, породица и 

уже друштвено окружење 
-поздрављање; представљање себе и 
других, давање основних информација 
о себи, давање и тражење основних 
информација о другима, употреба 
заменица у комуникацији; 
-представљање чланова породица и 
пријатеља; 
 -облици и боје 
 

3. Становање, делови куће 

-слушање и давање упутстава и 
реаговање на њих- где је ко. 
-просторије у кући и намештај; 
 

4. Прослава рођедана. 

Исхрана. 

- давање основних информација о себи, 
давање и тражење основних 
информација о другима, употреба 
заменица у комуникацији, начин 
прославе рођендана, рођенданска 
песмица. 

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  
8. Одговоран однос 
према здрављу  
9. Одговоран однос 
према околини  
10. Естетичка 
компетенција  
11. 
Предузимљи
вост и 
оријентација 
ка 
предузетниш
тву 

Комуникативна настава 

посматра jезик као средство 

комуникациjе. 
– циљни jезик употребљава 

се у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике у 

атмосфери заjедништва и 

међусобне сарадње;  
– говор наставника 

прилагођен jе узрасту и 

знањима ученика;  
– наставник мора бити 

сигуран да jе схваћено 

значење поруке, укључуjући 

њене културолошке и 

васпитне елементе, као и 

елементе социjализациjе;  
– битно jе значење jезичке 

поруке;  
– знања ученика мере се jасно 

одређеним релативним 

критериjумима тачности и 

зато узор ниjе изворни 

говорник;  
– са циљем да се унапреди 

квалитет и обим jезичког 

материjала, настава се 

заснива и на социjалноj 

интеракциjи; рад у учионици 

и ван ње спроводи се путем 

групног или индивидуалног 

решавања проблема, као и 

решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са 

jасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  
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једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

дају кратка и једноставна 

упутства и налоге. 

Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему: животиње, 

активности, циркус и 

спортове. препознају и 

именују бића, предмете и 

места из непосредног 

окружења; разумеју 

једноставне описе бића, 

предмета и места; опишу 

бића, предмете и места 

користећи једноставна 

језичка средства; разумеју 

једноставне исказе који се 

односе на изражавање 

способности. 

Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему: играчке и делове 

тела; препознају и именује 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

разумеју једноставне описе 

бића, предмета и места; 

опишу бића, предмете и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства; разумеју 

једноставна обавештења о 

1.1.1.  1.1.2.  1.2.1.  1.1.3. 
1.1.4.  1.1.5. 1.1.22. 1.3.1. 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 
2.3.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15.  1.1.22. 
1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 
2.1.12. 2.1.25. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15.  1.1.22. 
1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 

- давање и тражење основних 
информација о исхрани, храни коју 
воле, изражавање допадања и 
недопадања. 
 

5. Мy green passport 

Идентификовање речи и израза који се 
односе на животиње и очување 
животне средине: Save water!, Recycle!, 
glass, paper, aluminium, plastic, речи и 
изрази које се односе на боје, играчке, 
просторије у кући и природу. 
 

6. Животиње 

 
- идентификација и именовање 
различитих животиња 
- идентификовање спортова, 
-именује способности, умећа, глагол 
МОЋИ. 
 

7. Играчке 

-- идентификација и именовање 
различитих играчака, као и делове тела, 
- изражавање величине, 
- идентификује кратка и једноставна 
упутства и налоге и реагује на њих, 
-идентификовање предлога за место. 
 

8. Easter 

Идентификовање израза и речи којe се 
односе на Ускрс - Happy Easter!, chick, 

– наставник упућуjе ученике 

у законитости усменог и 

писаног (од трећег разреда) 

кода и њиховог међусобног 

односа;  
- сви граматички садржаjи 

уводе се индуктивном 

методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере 

у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких 

обjашњења, осим уколико 

ученици на њима не 

инсистираjу, а њихово 

познавање се вреднуjе и 

оцењуjе на основу употребе у 

одговараjућем 

комуникативном контексту.  
Комуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних jезика 

укључуjе и следеће 

категориjе:  
– усваjање jезичког садржаjа 

кроз циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном 

чину;  
– поимање програма као 

скупа динамичних, 

заjеднички припремљених и 

прилагођених задатака и 

активности;  
– наставник треба да омогући 

приступ новим идеjама и 

њихово прихватање, као и 

креирање нових идеjа;  
– ученици се посматраjу као 

одговорни, креативни, 
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положају у простору и 

реагују на њих; траже и 

пруже кратка и једноставна 

обавештења о положају у 

простору; разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

дају кратка и једноставна 

упутства и налоге; разумеју 

позив и реагују на њега; 

упуте позив на заједничку 

активност. 

Разумеју једноставне 

честитке и одговоре на 

њих; упуте једноставне 

честитке; уоче сличности и 

разлике у начину прославе 

Ускрса код нас и у Великој 

Британији; поштују 

правила учтиве 

комуникације. 

Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему: одећу, временске 

прилике, годишња доба, 

дане у недељи и превозна 

средства;  препознају и 

именују бића, предмете и 

места из непосредног 

окружења; разумеју 

једноставне описе бића, 

предмета и места; опишу 

бића, предмете и места 

2.1.12. 2.1.25. 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15.  1.1.21. 
1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  
2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.1.  1.1.2.  1.2.1.  1.1.3. 
1.1.4.  1.1.5. 1.1.22. 1.3.1. 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 
2.3.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

lamb, butterfly, bonnet, sweets 

- сличности и разлике у начину 
прославе Ускрса код нас и у Великој 
Британији; 
- Ускршње игре. 
- песму Chick, chick, chicken. 
 

9. Празници, одећа, време, 

превозна средства. 

-одећа, идентификација и именовање 
делова гардеробе, 
-идентификовање и именовање 
годишњих доба, дана у недељи, 
- идентификовање и именовање 
слободних активности. 
 

10. Мy green passport 

Речи и изразе који се односе на 
очување животне средине и речи и 
изразе No rubbish!, Make new things 
from old!, water bottle, carton of milk, 
tub of yoghurt. Идентификовање израза 
које се односе на боје, акције и 
предмете из свакодневног окружења. 
 
  

активни учесници у 

друштвеном чину;  
– наставни материjали 

представљаjу jедан од извора 

активности и мораjу бити 

праћени употребом додатних 

аутентичних материjала;  
– учионица jе простор коjи jе 

могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у 

дан;  
– рад на проjекту као задатку 

коjи остваруjе корелациjу са 

другим предметима и 

подстиче развоj когнитивних 

способности ученика 

(запажање, анализа, 

закључивање итд.);  
– за увођење новог лексичког 

материjала користе се 

познате граматичке 

структуре и обрнуто, а 

нарочито на нижем узрасту 

треба користити 

интернационализме и речи 

коjе су им познате, као и 

визуализациjу као средство 

семантизациjе. 
Технике/активности   
Слушање и реаговање на 

упутства наставника на 

страном jезику или са аудио-

записа (слушаj, пиши – од 

трећег разреда, повежи, 

одреди, пронађи, али и 

активности у вези са радом у 

учионици: нацртаj, исеци, 

обоj, отвори/затвори свеску, 
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користећи једноставна 

језичка средства; разумеју и 

саопште једноставне исказе 

који се односе на 

хронолошко и 

метеоролошко време; 

разумеју једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагују на њих; траже и 

дају једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање: 

разумеју кратке и 

једноставне молбе и реагују 

на њих; упуте кратке и 

једноставне молбе; 

искажу и прихвате 

захвалност и извињење на 

једноставан начин. 

 

Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему; разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

дају кратка и једноставна 

упутства и налоге; разумеју 

кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагују 

на њих. 
 

1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15. 1.1.22. 1.2.1. 
1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 
2.1.25. 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  
1.1.5. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.15.  1.1.22. 
1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 
2.1.12. 2.1.25. 
 

итд.)  

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

158 

 

Напомена: Општи стандарди постигнућа за наставни предмет енглески језик, налазе е у прилогу ШП. 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

Степен остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , односно 

прилагођених 

стандарда постигнућа 

у току савладавања 

програма предмета 

 Усмена провера кроз игру, 

песму, испитивање 

- Писмена провера путем 

диктата у сликама или тестова 

Усмена презентација 

- Игра улога 

- Тестови 

- Цртежи 

 

У току целе 

школске године 

 

Ангажовање ученика у 

настави 

 

 Вођење евиденције о 

ангажовању ученика 

Ученик прати активности 

на часу и у њима учествује 

у већој или машој мери -  

лична процена наставника 

 

У току целе 

школске године  

 

 

3.Наставни предмет - Математика 

 

Циљ је да ученици овладају 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. 

 
 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТ

АВНА 

ТЕМА

, 

КЉУ

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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ЧНИ 

ПОЈМ

ОВИ, 

ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

ИЈЕ 

– 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 

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 

 

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 

 

 

 

1.Обнављање 

градива првог 

разреда 

 

Обрада: 0 

Утврђивање:6 

Укупно: 6 

 

 

2.Бројеви до 100 

први део 

Обрада:16 

Утврђивање:23 

Укупно:39 

 

 

 

 

3.Геометрија први 

део 

Обрада:7 

Утврђивање:9 

Укупно:16 

 

 

 

 

Решавање проблема 

Рад с подацима и 

информацијама 

Комуникација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за 

учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

 

 

 

 

 

Бројеви-У сваком 
разреду се градиво 
из ове области 
надовезује и 
проширује. Исходи 
који се остваре у 
оквиру једног блока 
бројева, касније се 
проширују на 
остале блокове 
бројева. Сабирање и 
одузимање до 100 
обухвата све облике 
усменог поступка 
сабирања и 
одузимања 
 
Мерење и мере- У 
оквиру области 
мерења уводе се 
стандардне мерне 
јединице за дужину 
метар, дециметар и 
центиметар. 
Решавањем задатка 
израчунавања 
дужине развијају се 
способности 
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дати број римским 

цифрама; 

– прикаже мањи број 

података у таблици и 

стубичастим дијаграмом; 

– уочи правило и одреди 

следећи члан започетог 

низа 

 

 

– 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 

 

– 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 

 

  
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 

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 

 

 

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; 

 

 

4.Бројеви до 100-

други део 

Обрада:38 

Утврђивање:58 

Укупно:96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Геометрија 

други део 

Обрада:2 

Утврђивање:4 

Укупно:6 

 

 

6.Мерење и мере 

Обрада:2 

Утврђивање:4 

Укупно:6 

 

 

 

7.Утврђивање 

градива другог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за 

учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

 

 

 

Компетенција за 

учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

изражавања дужине 
у различитим  
мерним јединицама 
као и претварања 
већих мерних 
јединица у мање и 
обрнуто. У оквиру 
мерења времена 
уводе се мерне 
јединице за време 
(дан, месец, година, 
час, минут). 
Математичке 
садржаје треба 
повезивати са 
садржајима и 
активностима 
других предмета. 
 
Геометрија-У 
другом разреду 
наставља се развој 
просторног 
сазнања.Уводи се 
појам дужине 
изломљене линије 
(графички и 
рачунски) и њено 
обележавање. 
Мерењем дужине 
добијене дужи 
ученици треба да се 
увере да је дужина 
добијене дужи 
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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 

– 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 

 

– чита и запише време са 

часовника; 

– користи јединице за време 

у једноставним ситуацијама 

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 

 

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 

 

 

1МА.2.4.2. зна јединице за време (минут и сат) и 

пореди временске интервале у једноставним 

ситуацијама 

 

 

разреда 

Обрада:0 

Утврђивање:11 

Укупно:11 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

 

 

 

Компетенција за 

учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација  

Естетичка 

компетенција 

 

 

 

Компетенција за 

учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација  

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

једнака збиру 
дужина које су 
добили сабирањем 
дужина 
појединачних дужи. 
Одређени број 
часова на крају 
школске године 
треба одвојити за 
систематизацију и 
повезивање градива. 
Потребно је 
одвојити довољно 
времена за 
активности 
рачунања без 
коришћења папира 
и оловке, уз 
подстицање 
разговора о 
различитим 
поступцима које су 
ученици 
применили. 
Ученици се 
подстичу да 
правилно користе 
математички језик и 
употребљавају 
термине: десетица, 
јединица, сабирак, 
збир, умањеник, 
умањилац, разлика, 
чинилац, производ, 
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Решавање проблема 

Рад с подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

 

дељеник, делилац, 
количник, 
садржилац. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања IBpeмe 

   

- Формативно оцењивање: Свакодневно 

бележење активности и постигнућа ученика 

на часу у свеску 

 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  

 

 
 

ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања  
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-Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор – запис датума  

Степен разумевање, - Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по  

остварености примена и  месецима  
циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   
исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 

прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  током године 

односно процедура; 
рад 

 Хоризонтално и вертикално  

прилагођених са подацима 
и 

-Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда рад на   Пресек стања по 

постигнућа у различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 
току врстама    

савладавања текстуалних 
задатака ; 

Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 

 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, 
процена 

За редовно доношење домаћег  

  осталих ученика) задатка +  

 вештине,    

 руковање - Рад у пару Сарадња у групи  

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 
процена 

(сви чланови су укључени, сви  

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологија
ма и 

 свескама...)  

 извођење    

 радних 
задатака. 

 Степен залагања свих чланова  

   групе  

   
Процена резултата рада група 
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   (пано, табела...)  

 

 

4.Наставни предмет  СВЕТ ОКО НАС 

 

ЦИЉ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно. 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. 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. 

 

Корелација са другим предметима: српски језик, ликовна култура, физичко васпитање, музичка култура, математика; 

 

 

 

 
ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 
поступци 
остваривањ
а програма 
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- оствари права 

и обавезе у 

односу на 

правила 

понашања у 

групама којима 

припада; 

- прихвати 

последице када 

прекрши 

правила 

понашања; 

- се понаша тако 

да уважава 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови 

1ПД.1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу 

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности 

постоје и њихову улогу 

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори 

опасности по здравље и живот људи и 

 
 

 
1. ДРУГИ И ЈА 

(породица, родбина, група) 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за учење 

- естетичка 

компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно учешће у 

демократском друштву 

- за одговоран однос 

према околини 

 
Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

 

Користити методе/технике 

и облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији у 

раду 

 
Kорелација: Српски језик, 
Ликовна култура 

 
Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

обрад
а 

утв
р ђ. 

све
г а 

7 5 12 
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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; 

основне мере заштите 

1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и 

унапређивање људског здравља 

1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе 

чланова у различитим друштвеним 

групама 

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и 

међузависност различитих људских 

делатности 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима 

1ПД.3.5.2. разуме да се права и 

обавезе чланова друштвених група 

међусобно допуњују 

 

Групе људи:родбина, (ван)школска 

заједница, становници насеља. 

 
Права и обавезе чланова група. 

Однос потреба и жеља. 

Правила понашања појединаца и група. 

 
Породични, школски и празници 

насеља. 

особеностима одељења 

 
Постављање ученика у 

различите ситуације 

  

 

– повеже личну 

хигијену, боравак у 

природи, физичку 

активност и 

разноврсну исхрану 

 
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови 

1ПД.1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

 
2.КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 
(село, град, држава) 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за 

учење 

- естетичка 

компетенција 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

 

Користити методе/технике и 

облике рада, које активирају 

ученике и у којима су обрад утврђ свега 
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са очувањем 

здравља; 

 
- повеже 

резултате рада 

са уложеним 

трудом; 

- одржава 

личну 

хигијену- 

руку, зуба и 

чулних 

органа. 

- 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 

насељу 

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности 

постоје и њихову улогу 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и 

њихове карактеристике 

а . - предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

- за одговоран однос 

према околини 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски језик, 
Ликовна култура 

 
Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 
Постављање ученика у 

различите ситуације 

10 6 16 

Симболи Републике Србије: грб, застава 

и химна. 

 
Типови насеља: село, град. 

 
Здрав начин живота: хигијена тела, 
разноврсна исхрана, број оброка, 
боравак у природи и физичка 

активност. 
 

Врсте саобраћаја: копнени, водени и 

ваздушни и одговарајућа превозна 

средства. 

 
Безбедно понашање у саобраћају у 

насељу ( кретање улицом и путем без 

тротоара, прелаћење улице и пута без 

пешачког прелаза). 

 
Правила понашања у превозним 

средствима ( аутомобил и јавни превоз 

). 
 
Временске непогоде ( олуја, град, 
мећава ) и безбедно понашање у 

затвореном и на отвореном простору. 
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заједничким 

активностима; 

- се понаша 

тако да 

уважава 

различитости 

других људи; 

 

- примени 

правила 

културног и 

безбедног 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање 

тела у различитим појавама 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи 

 

3.КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 
ВРЕМЕНУ 

(кретање, време, простор) 

- решавање 

проблема 

- сарадња 

- компетенција за 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

 

Користити методе/технике и 

облике рада, које активирају 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

169 

 

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/карактер

ис тичних 

објеката; 

- разликује 

облике рељефа 

у свом насељу 

и околини; 

- разликује 

облике и делове 

површинских 

вода у свом 

насељу и 

околини. 

- одабере начин 

кретања тела , 

узимајући у 

обзир облик 

тела, врсту 

подлоге и 

оријентишу у простору: лева и десна 

страна, стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење 

времена: дан, недеља, месец, година, 

деценија и век 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи 

од силе која на њега делује, врсте 

подлоге и облика тела 

обрад
а 

утврђ
. 

свега 
учење 

- естетичка 

компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

- за одговоран однос 

према околини 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

 
Kорелација: Српски језик, 

Ликовна култура 

 
Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 
Постављање ученика у 

различите ситуације 

11 6 17 

 
-Различити облици кретања тела ( хода, 
скаче, трчи, пада, лети, плива, котрља 

се, клизи ). 

 
Утицај облика тела, подлоге и средине 

на кретање по равној подлози и 

пређено растојање тела. 

 
Сналажење у насељу помоћу адресе ( 
улица, кућни број ) и карактеристичних 

објеката. 
 
Сналажење у времену у односу на 

временске одреднице: минут, сат, дан, 
седмица, месец, година, датум, 
годишња доба. 
 
Средства за мерење времена; часовник, 
календар, лента времена. 
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средину у којој 

се тело креће; 

- понаша се тако 

да уважава 

различитости 

својих вршњака 

и других људи; 
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 1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и  
4.РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ 

(рељеф, човек, животиња) 

- решавање проблема  

– сарађује са 

другима у групи на 
заједничким 

активностима; 

неживе природе на очигледним 

примерима 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова 

- сарадња 

- компетенција за 

учење 

- естетичка 

 
Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 
шема, графикона обрада утврђ. свега 

- 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, седмицу, 

месец, годину; 

- забележи и 

прочита 

податке из 

личног живота 

помоћу ленте 

времена; 

- повеже 

резултате рада 

живих бића 
 

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите 

живе и неживе природе као 

природних ресурса 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима се она 

штити 

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање очигледним 

примерима 

1ПД.3.1.2. разуме функционалну 

повезаност различитих делова тела 

живих бића 

компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

- за одговоран однос 

према околини 

Користити методе/технике и 

облике рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски језик, 
Ликовна култура 

 
Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 
Постављање ученика у 

различите ситуације 

12 8 20 

 
Рељеф и облици рељефа: узвишења ( 
брдо, планина ), удубљења ( долине, 
котлине ), равнице. 

 
Рељеф у насељу и околини. 

 
Облици појављивања воде: површинске 

воде ( текуће, стајаће ) и њихови делови ( 
извор, ток, корито, обала ). 

Површинске воде у насељу и околини. 

Заједничке особине живих бића ( 
дисање, исхрана, раст, остављање 

потомства ). 
 
Функције ( улога ) делова тела живих 

бића. 

 
Разноврсност биљака у окружењу ( 
зељасте и дрвенасте , лишћарске и 

четинарске ). 
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са уложеним 

трудом; 

- изведе 

једноставне 

огледе 

пратећи 

упутства. 
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- 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 

 Разноврсност животиња у околини ( 
домаће и дивље, биљоједи, месоједи и 

сваштоједи ). 

Значај биљака и животиња за човека. 

Улога човека у очувању природе ( 
штедња производа који се користе у 

свакодневном животу, разврставање 

отпада на предвиђена места, брига о 

биљкама и животињама ). 
 
Сунчева светлост и топлота, вода, 
ваздух и земљиште-неопходни услови за 

живот. 
 
Промене у природи и активности људи у 

зависности од годишњих доба. 
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понашањем не 

угрожава биљке и 

животиње у 

окружењу; 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

175 

 

- наведе примере који 

показују значај 

биљака и животиња за 

човека; 

- повеже резултате рада 

са уложеним трудом; 

 
1ПД.1.1.1. прави разлику између 

природе и производа људског 

рада 

 
5.ЧОВЕК СТВАРА 

(материјали, 
еластичност, 
предмет) 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за 

учење 

 

 
Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 
шема, графикона 

 

- повеже промене у 

природи и 
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу 

4 3 7 
- естетичка  

Користити методе/технике и 
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активности људи са 

годишњим добима; 

- безбедно поступа 

пре и током 

временских 

непогода; 

- штедљиво троши 

производе које 

користи у 

свакодневним 

ситуацијама; 

- разврста отпад 

на предвиђена 

места; 

- се понаша тако да 

уважава 

различитости 

других људи. 

- 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 

и неживу природу 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује 

делове тела живих бића 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека по 

очување природе 

Материјали ( дрво, камен, метал, 
стакло, гума, пластика, папир, 
тканина, глина/пластелин ) и 

производи људског рада. 

 
Еластичност материјала. Својства 

материјала одређују њихову 

употребу. 

 
Нова намена предмета 

направљених од различитих 

материјала. 
 

Занимања људи у граду и селу. 

компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

- за одговоран однос 

према околини 

облике рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски језик, 
Ликовна култура 

 
Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 
Постављање ученика у 

различите ситуације 
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околини; 

- повеже резултате рада 

са уложеним трудом; 

- штедљиво троши 

производе које 

користи у 

свакодневним 

ситуацијама; 

- пронађе нову намену 

коришћеним 

предметима; 

- разврста отпад 

на предвиђена 

места. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

 
 

процењују се: 

 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на 

 
Број јављања: 
За јављање ★ 
За јављање више пута ✶ 

 

  часу у свеску   

 вештине ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног  

 изражавања и  одговора на тежа питања ✴  

 саопштавања; -Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор – запис датума  

Степен разумевање, - Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по 
 

оствареност примена и  месецима  

и     

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   

исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 

прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  

прилагођени са подацима и -Прегледање свезака повезивање градива  

х     

стандарда рад на   Пресек стања по 

постигнућа у различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 
току врстама    

савладавањ текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  

а     

програма   датума у евиденцију На крају школске године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 
 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, За редовно доношење домаћег  

  процена   

  осталих ученика) задатка +  
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 вештине, 

руковање 

 
- Рад у пару 

 

Сарадња у групи 

 

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, (сви чланови су укључени, сви  

  процена   

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологијама и  свескама...)  

 извођење    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  

   групе  

   
Процена резултата рада група 
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Ангажовањ

е ученика у 

настави 

 

одговоран 

однос према 

раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање 

и мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

 

 

Вођење евиденције од стране наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

 

 

 

 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа 

у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 

 

4.Наставни предмет- Ликовна култура 

 

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. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Називи, број и редослед наставних тема нису фиксни (прописани или препоручени) да би се омогућило планирање 

интегрисане и пројектне наставе. Наставник планира број и редослед наставних тема, као и број часова за реализацију 
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сваке теме. У настави треба да доминирају ликовни задаци који циљају више исхода и међупредметних 

компетенција.Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: 

Облици – 32 часа. 

Простор – 14 часова. 

Споразумевање – 14 часова. 

Ликовне игре – 12 часова  

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

– користи материјал 

и прибор на 

безбедан и 

одговоран начин; 

 

– изрази одабраним 

материјалом и 

техникама своје 

емоције, машту, 

сећања и замисли; 

 

– користи 

једноставне 

 

 

 

 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом 

раду) основне медије, материјале и 

технике (цртање, сликање, вајање) 

визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове 

 

 

 

1. 

ОБЛИЦИ 

(облик, линија, боја) 

Компетенција за 

учење 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Комуникација 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике 

и у којима су 

обрада утвр 

ђ. 

свег 

а 

22 10 32 
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информације и 

одабрана ликовна 

дела као подстицај 

за стваралачки рад; 

других (нпр. исказује утисак)  

- Облици (светлост као услов за опажање 

облика; визуелне карактеристике 

природних и вештачких облика; дизајн 

предмета за свакодневну употребу). 

компетенција 

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски 

језик, Свет око нас 

 

Припремање 

наставника за 

часове, водећи 

рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

  
- Супротности (обојено и безбојно; 

једноставно и сложено; испупчено и 

удубљено; ближе и 

даље...). 

Дигитална 

компетенција 

 

  
- Облик и целина (истакнути део 

целине; везивање и спајање 

облика). 

  

 

 

– изражава, светлим 

или тамним бојама, 

свој доживљај 

уметничког дела; 

 

– идентификује 

 

ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове 

других (нпр.исказује утисак) 

 

2.ПРОСТОР 

(простор, светлост, силуета, 

кретање) 

Компетенција за 

учење 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Комуникација 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 
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истакнути део 

целине и визуелне 

супротности у 

свом окружењу; 

 

– преобликује, 

самостално или у 

сарадњи са 

другима, 

материјале и 

предмете за 

рециклажу; 

 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски 

језик, Свет око нас 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

 

 

 

 

 

– тумачи 

једноставне 

визуелне 

информације које 

 

 

 

ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

 

3.СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

(слика, калиграфија, реч) 

Компетенција за 

учење 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Комуникација 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

обрада утврђ. свега 

10 4 14 
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опажа у 

свакодневном 

животу; 

 

– изражава 

мимиком и/или 

телом различита 

расположења , 

покрете и кретања; 

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...) 

 

- Тумачење ( невербално и визуелно 

изражавање; садржај визуелних 

информација ). 

 

- Слика и реч ( редослед радње у 

стрипу; знаци; лепо писање; честитке ). 

 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Решавање 

проблема 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски 

језик, Свет око нас 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

– упоређује свој и 

туђ естетски 

доживљај простора, 

дизајна и 

уметничких дела; 

   

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 
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– повезује 

уметничко 

занимање и 

одговарајуће 

продукте; 

 

– пружи основне 

информације о 

одабраном музеју; 

 

– разматра, у групи, 

шта и како је 

учио/ла и где та 

знања може 

применити. 

 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где 

може да прошири своја знања везана 

за визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерију, атеље, уметничка 

радионица...) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера 

примене визуелних уметности у 

свакодневном животу 

 

4.ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

(звук, стварност, машта) 

 

 

Компетенција за 

учење 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Комуникација 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичка 

компетенција 

 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски 

језик, Свет око нас 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

обрада утврђ. свега 

4 8 12 

 

 

- Боја ( светле и тамне боје ; боја и 

облик; боја и звук ). 

   

- Замишљања ( стварност и машта). 
Решавање 

проблема 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

   
Сарадња 
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Дигитална 

компетенција 

 

 

ПЛАН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

 

 
процењују се: 

 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на 

 
Број јављања: 
За јављање ★ 
За јављање више пута ✶ 

 

  часу у свеску   

 вештине ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног  

 изражавања и  одговора на тежа питања ✴  

 саопштавања; -Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор – запис датума  

Степен разумевање, - Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по 
 

оствареност примена и  месецима  
и     

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   
исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 

прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  

прилагођени са подацима и -Прегледање свезака повезивање градива  
х     

стандарда рад на   Пресек стања по 
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постигнућа у различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 
току врстама    

савладавањ текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  
а     

програма   датума у евиденцију На крају школске године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 

 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, За редовно доношење домаћег  

  Процена   

  осталих ученика) задатка +  

 вештине, 

руковање 

 
- Рад у пару 

 

Сарадња у групи 

 

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, (сви чланови су укључени, сви  

  Процена   

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологијама и  свескама...)  

 извођење    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  
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Ангажовањ

е ученика у 

настави 

 

одговоран 

однос према 

раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање 

и мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

 

 

Вођење евиденције од стране наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

 

 

 

 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа 

у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 

 

 

 

6.Наставни предмет:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ :Развијање интересовања за музичку осетљивост и креативност, оспособљавањеза разумевање могућности музичког  

изражавања, развијање за музичке вредности 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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-својим 

речима 

објасни утиске 

о слушаном 

делу 

   -користи  

самостално 

различите 

облике усменог 

и писменог 

истраживања 

 

 

 

 

  

 

- својим 

речима 

објасни утиске 

о слушаном 

делу 

- издвоји 

основне 

музичке 

изражајне 

елементе 

- изговара 

бројалице у 

ритму, уз 

покрет 

 

 
  
    МК. 1.1.1.Препозна основне елементе 
музичке писмености 
    МК.1.1.2.Опште и основне карактеристике 

- Музичких инструмената и састава 
- Народног стваралаштва 

 
 
 
 
 
 
    1.1.1.  Препозна основне елементе музичке 
писмености 
    1.1.2.Опште и основне карактеристике 

- Музичких инструмената и састава 
- Народног стваралаштва 

    2.1.1.  Карактеристике музичких 
инструмената 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   МК. 1.1.1.Препозна основне елементе 
музичке писмености 
   МК. 1.1.2.Опште и основне карактеристике 

- Музичких инструмената и састава 

       

1. УВОД У МУЗИКУ 

 

 Обрада: 1, утврђивање:/, 

Свега::1 

  

      Слушам, певам, свирам 

 

 

 

 

 

 

 

    2.ПОНОВО У ШКОЛИ 

 

 Обрада:6, утврђивање.1, 

Свега:7 

 

   Звук и тон 

   Дечије песме 

   Висина тона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 -дигитална 

вештина 

  - вештина сарадње 

 

 

 

 

 

   

 

 

  -дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина 

комуникације 

 

 

 

 

   

Активирање 

 

 

 

 

 

  

 
Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала, 
илустрација, шема, 
инструмента 
Корелацијом са 
ликовном културом 
 
 
 
Користити методе 
које активирају 
ученикена 
самосталан рад 
Корелација са 
Ликовном културом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корелацијом са 
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-пева по слуху 

песме 

различитог 

садржаја и 

расположења 

 -издвоји 

основне 

музичке 

изражајне 

елементе 

 -поштује 

договорена 

правила 

понашања при 

слушању и 

извођењу 

музике 

- користи 

различите 

облике 

усменоги 

писменогизра

жавања 

 

 

-објасни 

својим речима 

о слушаном 

делу 

- Народног стваралаштва 
     
   МК. 2.1.1.  Карактеристике музичких 
инструмената 
    МК.3.1.1.  Зна функицу елемената музичке 
писмености 
    МК.3.1.2.  Разумеоблике музичког 
фолклора 
    МК. 3.1.4.  Уме креативно да 
комбинујеизражајне музичке елементе  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   МК. 1.1.1.Препозна основне елементе 
музичке писмености 
   МК. 1.1.2.Опште и основне карактеристике 

- Музичких инструмената и састава 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.РАСПЕВАНИ   

КИШОБРАНИ 

 Обрада.3, Утврђивање:1, 

Свега:4 

 

   Музичке приче 

   Распевани кишобрани 

   Народне песме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина 

комуникације 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -дигитална 

Светом око нас и 
Ликовном културом 
потстицати децу на 
рад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постављање 
ученика на 
различите ситуације 
Корелација са 
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 -препозна 

музичку тему 

-примењује 

правилан 

начин певања 

-свира по 

слуху  

- објашњава 

својим речима 

доживљај свог 

и туђег 

извођења 

 

 

 

 

-објасни 

својим речима 

о слушаноом 

делу 

-примњује 

правилан 

начин певања 

-повезује 

почетне 

тонове песама 

и једноставних 

песама са 

бојема 

-изводи уз 

покрет 

музичке игре 

-изводи 

- Народног стваралаштва 
     
   МК. 2.1.1.  Карактеристике музичких 
инструмената 
    МК.3.1.1.  Зна функицу елемената музичке 
писмености 
    МК.3.1.2.  Разумеоблике музичког 
фолклора 
    МК. 3.1.4.  Уме креативно да 
комбинујеизражајне музичке елементе  
 
 
 
   МК. 1.1.1.Препозна основне елементе 
музичке писмености 
   МК. 1.1.2.Опште и основне карактеристике 

- Музичких инструмената и састава 
- Народног стваралаштва 

     
   МК. 2.1.1.  Карактеристике музичких 
инструмената 
    МК.3.1.1.  Зна функицу елемената музичке 
писмености 
    МК.3.1.2.  Разумеоблике музичког 
фолклора 
    МК. 3.1.4.  Уме креативно да 
комбинујеизражајне музичке елементе  
     
 
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 4.ЗВУЦИ КРИСТАЛНЕ 

ДВОРАНЕ 

 

 Обрада:3, 

Утврђивање:1,Свега:4 

 

   Блистај, блистај звездо мала 

   Новогодишња честитка 

   Пахуљице чаробнице 

   Снег засипа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина сарадње 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

-дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина сарадње 

 

  

 

 

 

 

 

 

Српским језиком и 
светом око нас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
Корелација са 
ликовном културом 
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традиционалне 

игре 

-препозна 

музичку игру 

-учествује у 

школским 

приредбама 

 

 

 

 

 

-објасни 

својим речима 

утиске о 

слушаном 

делу 

-препозна 

музичку тему 

-пева по слуху 

-повезује 

ритам са 

графичким 

приказом 

-примењује 

правилан 

начин певања 

-направи дечје 

ритмичке 

инструменте 

-осмисли 

ритмичку 

пратњу 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
       МК. 1.1.1.Препозна основне елементе 
музичке писмености 
   МК. 1.1.2.Опште и основне карактеристике 

- Музичких инструмената и састава 
- Народног стваралаштва 

     
   МК. 2.1.1.  Карактеристике музичких 
инструмената 
    МК.3.1.1.  Зна функицу елемената музичке 
писмености 
    МК.3.1.2.  Разумеоблике музичког 
фолклора 
    МК. 3.1.4.  Уме креативно да 
комбинујеизражајне музичке елементе  
     
 
      
 
 
 
     
 
 
 
 
    

 

 

   5.РАСПЕВАНА ФОРМА 

 

  

Обрада:9,Утврђивање:1,Свега:1

0 

 

     Фалила ми се 

     Пролећна песма 

     Кукавица 

     Пролећно коло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

-дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина сарадње 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
Корелација са 
ликовном културом 
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-разликује 

стих и строфу 

- пронађе нову 

намену 

коришћеним 

инструметима 

- свира по 

слуху 

 

 

 

 

-повезује 

карактер дела 

са изражајним 

музичким 

елементима 

-пева по слуху 

-примењује 

правилан 

начин певања 

и договорена 

правила 

понашања при 

слушању и 

извођењу 

музике 

-осмисли 

једноставну 

мелодију 

-препозна 

музичку тему 

- учествује у 

 
 
 
 
 
 
 
      МК. 1.1.1.Препозна основне елементе 
музичке писмености 
   МК. 1.1.2.Опште и основне карактеристике 

- Музичких инструмената и састава 
- Народног стваралаштва 

     
   МК. 2.1.1.  Карактеристике музичких 
инструмената 
    МК.3.1.1.  Зна функицу елемената музичке 
писмености 
    МК.3.1.2.  Разумеоблике музичког 
фолклора 
    МК. 3.1.4.  Уме креативно да 
комбинујеизражајне музичке елементе  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. НА ПУТУ ДО ДУГЕ  

 

 Обрада:4,утврђивање:2,Свега.6 

 

   Лазара мајка карала 

   Људи ликујте 

   Жабице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина 

комуникације 

 - рад са подацима и 

информацијама, 

 - еколошка, 

предузетничка 

вештина за живот у  

 Демократском 

друштву 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
Корелација са 
ликовном културом 
и Свето око нас 
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школским 

приредбама 

-изнесе своје 

мишљење 

-лепо се 

понаша у 

групи док пева 

-повезује 

музичко дело 

са блиском 

ситуацијом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. ПРАЗНИЧНИ ВОЗ 

 

 Обрада:3,Утврђивање.1,Свега.4 

 

    Лаку ноћ 

    Зелени се јагодо 

    Извођење научених песама 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент 

оцењивања 

Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, 

 

процењују се: 

 
 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

 

Број јављања: 

За јављање ★ 

Свакодневно 

бележење 

током године  



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

195 

 

исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

вештине 

изражавања и 

 

саопштавања; ; 

разумевање, 

 

примена и 
 

вредновање 
 

научених 
 

поступака и 
 

процедура; рад д 

са подацима и 
 

рад на 
 

различитим 
 

врстама 
 

текстова; 
 

 
 

уметничко 
 

изражавање; 
 

  

 

 

  

 

- Рад у пару 

бележење 

активности и 

постигнућа ученика 

на часу у свеску 

ученика и евиденције 

наставника 

-Комисија ученика и 

наставница 

- Усмено одговарање  

-Редовност 

доношења домаћег  

-Ученици воде 

евиденцију  

-Прегледање свезака  

- Писане провере  

Ученици дају 

самопроцену оцене  

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група, 

проценаВођење 

евиденције од стране 

наставника о: 

 

За јављање више 

пута ✶ 

За давање 

комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа 

питања ✴ 

Ко не зна одговор – 

запис датума 

Учесталост јављања 

на часу по 

месецима  

Свеобухватност 

одговора  

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивање градива  

Самосталност у 

одговарању  

За недоношења 

домаћег – запис 

датума у евиденцију  

За редовно 

доношење домаћег 

 

Пресек стања по 

тромесечјима  

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 
 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова;  

уметничко 

изражавање; 
 

-Броју јављања на 

часовима 

 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у 

пару 

 

-Учешћу на 

конкурсима 

 

- пружању помоћи 

другим ученицима у 

току рада 

 

-Израда паноа 

  
 

задатка +  

Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви 

имају задато 

забележено у 

свескама...)  

Степен залагања 

свих чланова 

групе 

Процена резултата 

рада група 

(пано, табела...-

Све што је рађено 

на часу налази се 

у свескама 

-ангажовање и 

квалитет учешћа у 

разним наставним 

и ваннаставним 

активностима 

 

) 

  
 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом и 

технологијама и 

   



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

197 

 

 

 

7.Наставни предмет  Физичко и здравствено васпитање  

 

Циљ наставе Физичког и здравственог васпитања јесте 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. 
 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 
ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

КОМПЕТЕН

ЦИЈ Е 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕД

МЕ ТНЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

  И САДРЖАЈИ КОМПЕТЕНЦ
ИЈ 

 

   Е  

 

 

 

 

 

извођење 

радних задатака. 

одговоран однос према раду, 

постављеним задацима, и 

исказано интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. активно 

учествовање у настави, 

сарадњу са другима  
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-поштоваће 

мере 

безбедности у 

току вежбања, 

-ученик ће знати 

да уради вежбе 

загревања, 

обликовања, 

-трчати 

одређеном 

брзином,, 

-поштује 

правила 

понашања у и 

на просторима 

вежбања, 
-одговорно се 

понаша према 

реквизитима, 

-уредно одлаже 

ствари пре и 

након вежбања, 

-уочава улогу 

делова тела у 

вежбању, 

-одржава личну 

хигијену, 

-учествује у 

одржавању 

простора у коме 

живи и борави, 

1.1.11.Ученик/ученица правилно 

изводи вежбе на тлу 

1.1.3.Ученик правилно трчи 

варијантама технике трчања на 

кратке,средње и дуге стазе и мери 

време 

1.1.5.Ученик зна правилно да скаче 

удаљ згрчном варијантом технике и 

мери дужину скока 

1.1.7.Ученик зна правилно да скаче 

увис варијантом технике маказице 

1.1.9.Ученик правилно баца куглу из 

места 1.1.12.Ученик правилно изводи 

прескоке разношку или згрчку уз 

помоћ 

1.1.19.Зна називе вежби и организацију 

рада на справи 

1.1.21.Ученици правилно изводе 

основне вежбе из ритмичке 

гимнастике 

1.1.24.Ученик изводи најмање један 

комплекс вежби обликовања и приказује 

вежбе за поједине делове тела 

1.2.4.Ученик зна безбедност током 

вежбања 1.2.5.Ученик зна основна 

правила спортских игара 

2.1.3.Ученик правилно изводи 

варијанту технике штафетног трчања 

2.1.5.Учени зна правилно да 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 

обрада 6, 

утврђивање 8 , 

провера 2 часа. Ходање 

кратким,дугим корацима,уз 

помоћ 

реквизита,ходање са променом смера 

кретања,комбиновањем различитих 

покрета,трчање преко 

препрека,променом смера 

кретања,трчање на различитим 

дужинама. 

 

СКАКАЊЕ И ПРЕСКАКАЊЕ 

обрада 9, 

утврђивање 9, 

провера 2 часа. 

Прескакање препрека,вијача,палица и 

других реквизита поређаних на тлу 

једноножним и суножним одскоком. 

Комбинација скокова скок удаљ и увис 

из места и залета. 

 

ВЕЖБЕ СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА УПОРОМ РУКАМА 

 

обрада 8, 

утврђивање 9, 

провера 3 часа. 

Припремне вежбе за прескок и 

Комуникац

и ја 

 

Сарадња 

 

Компентен

ц ија за 

учење 

 

Решавање 

проблема 

 

Естетска 

компентенц 

ија 

 

Одговоран 

однос 

према 

здрављу 

Комбиновање 

разлиитих врста 

вежби,загревања и 

обликовања тела. 

 

Припрема учитеља 

за час 

 

Постављање 

ученика на месту 

учитеља,показивањ 

е вежби 

 

Ученици дају 

предлог нових вежби 

 

Корелација са 

предметима 

:Музичка 
култура,Математика, 

Свет око нас 

 

Извођење наставе у 

фискултурној сали 

или дворишту школе 
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-наведе врсте скаче увис 2.1.6.Ученик зна 

правилно да баца куглу леђном 

варијантом технике 2.1.9.Ученик 

зна правилно да изведе 

сложеније вежбе на тлу 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

200 

 

намирница у 

исхрани, 

-уочава 

сопствено 

болесно стање 

и не вежба када 

је болестан, 
-користи своју 

снагу,брзину 

у складу са 

својим 

могућностима 

-прихвати пораз 

и поштује 

правила игре 

2.1.10.Ученик правилно изводи 

згрчку 2.1.11.Ученица правилно 

изводи вежбе и комбинације вежби 

на греди 2.1.19.Влада основном 

терминологијом 

,препознаје и разликује друштвене 

и народне плесове 

3.1.7.Ученик правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на 

тлу 3.1.8.Ученица правилно 

изводи вежбе и комбинацију 

вежби на греди 

скок,игре уз коришћење различитих 

облика скакања и 

прескакања.Прескакање препрека 

упором рукама. 

 

БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ 

обрада 4, 

утрђивање 6, 

провера 2 часа. 

Ходање и трчање са котрљањем 

лоптице,бацање лоптице из места у 

даљину,бацање лоптице из места у 

даљину,бацање лоптице из 

кретања,вођење лопте у трчању и 

додавању,елементарне игре са 

лоптом. 

 

ВИШЕЊА И ПЕЊАЊА 

обрада 3, 

утврђивање 2 часа. 

Пењање уз дрво,мердевине,ходање 

по летвици,бочно пењање уз лестве 

наизменичним опирањем истовремено 

обема ногама 

 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

обрада 4, 
утврђивање 4, 
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  провера 1 час. 

Колут унапред,колут уназад,Колут 

назад из чучња,колут преко 

лопте.Одељенско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

 

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 

обрада 2, 

утврђивање3, 

провера 1 час. 

Ходање привлачењем на целом 

стопалу и успон.Ходање уназад на 

греди,наскок кораком на греду. 

 

ВЕЖБЕ РЕКВИЗИТИМА 

обрада 4, 

утврђивање 4 часа. 

Вежбе са реквизитима,трчања,поскоци 

и скокови уз помоћ реквизита.Дизање 

и ношење реквизита на различите 

начине и до одређењог циља. 

 

РИТМИЧКЕ ИГРЕ И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

обрасда 10, 

утврђивање 6, 

провера 1 час. 
Народно коло и дечији плес уз 
музику,ритмички покрети уз 
музику,повезивање научених елемената 
уз композицију.  
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

процењују се: 

-знање,вештине и 

учествовање у свим 

физичким 

активностима, 

-степен знања о 

вежбама,спортским 

играма,безбедности 

на часу, 

-ритмичко 

изражавање, 

-руковање 

реквизитима, 

-правилно извођење 

свих вежби 

обликовања, 
-знање о личној 
хигијени,здрављу 

-Формативно 

оцењивање-бележење активности и 

постигнућа ученика на часу у 

свесци за евиденцију 

-Провере 

-Групни рад 

-Рад у пару 

Самостални рад ученика 

Степен залагања на часу 

Спортски дух и такмичење 

Сарадња са вршњацима и 

одговоран однос према њима 

 

Сарадња у групи 

 

Бележење свих 

активности у 

свесци за праћење 

рада на часовима 

током целе године 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године и на крају 

првог 

полугодишта 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

Одговоран однос 

према 

раду,постављеним 

задацима,циљевима, 
интересовање и 

Евиденција од стране учитеља: 

 

-Редован рад на часу 
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8.Наставни предмет: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

 

Циљ наставе и учења предмета  јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну 

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

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДА

РДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања програма 

По завршетку 

теме,ученик ће моћи 

да: 

 -упореди начин на који 

учи у школи са онлајн 

учењем путем школске 

платформе; −користи 

школску платформу за 

онлајн учење (уз помоћ 

наставника и/или 

родите- 

ља/законског заступника 

); 

- самостално користи 

дигиталне уџбенике за 

учење; 

-креира, чува и поново 

уређује дигиталну слику 

(самосталн о и/или уз 

помоћ наставника ) 

користећи одговарајућ у 

апликацију ; 

 -својим речима објасни 

   

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО  

 

Дигитални уређаји, интернет, 

решавање проблема. 

 

Обрада: 9 

Остали облици (утврђивање, вежбање, 

систематизац ија, провера):  11 

Укупно: 20 

 

Учење путем школске платформе за 

онлајн учење.  

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника.  

Креативно графичко изражавање 

коришћењем дигиталног уређаја. 

Умрежавање дигиталних уређаја и 

прилике за размену материјала, 

комуникацију и заједнички рад који из 

умрежавања произилазе. 

 

 

 

Компетенција за 

учење 

 - Користи различите 

изворе информација и 

има критички однос 

према 

њима 

- Способан је да 

самостално и у 

сарадњи са другима 

истражује,отк-рива и 

повезује нова знања.  

• Дигитална 

компетенција -

Приликом решавања 

проблема уме да 

одабере средство 

ИКТ-а и да га 

користи на 

одговарајући начин. 

 • Естетичка 

компетенција -

Препозанје природну 

На путу остваривања циља и 
исхода кључна је улога 
наставника који добија 
значајан простор за слободу 
избора и повезивање 
садржаја, метода, поступака 
и техника наставе и учења и 
активности ученика. 
Савремени приступ у 
настави односи се на 
коришћење ИКТ у 
активностима што 
обезбеђује ефикасније 
учење и развијање знања, 
али и развијање понашања 
правилног и безбедног 
коришћења рачунара и 
интернета. Сви поступци су 
у функцији остваривања 
исхода који су дефинисани 
као функционално знање 
ученика тако да показују 
шта ће ученик бити у стању 
да учини, предузме, изведе, 
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појам покретне слике; -

креира елементе 

покретне слике; -креира 

једноставан графички 

дигитални материјал 

намењен познатој 

публици;  

-својим речима објасни 

због чега дигиталне 

уређаје повезујемо на 

мреже, укључујући 

интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и културну баштину 

 • Рад с подацима и 

нформацијама 

- Користи 

информације у 

различитим 

симболички 

модалитетима 

(табеларни, графички, 

текстуални приказ), 

чита, тумачи и 

примењује их , 

повезујући их са 

претходним знањем 

из различитих 

области.  

• Сарадња 

Активно и 

конструктивно 

учествује у раду 

групе или пара, 

- Критички процењује 

свој рад и рад 

чланова групе, 

доприноси 

унапређивању рада 

групе и уме да 

представи резултате 

рада 

 

 

 

 

обави захваљујући знањима, 
ставовима и вештинама које 
је градио и развијао током 
једне године учења 
конкретног наставног 
предмета, у овом случају 
Дигиталног света. На 
часовима треба 
комбиновати различите 
методе и облике рада, што 
доприноси 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. 
Наставне методе: 
Искуствене методе наставе; 
практичан рад – 
(истраживање и откривање), 
метода усменог излагања, 
илустративнодемонстративн
а, метода разговора, метода 
рада на тексту и са 
визуелним материјалима, 
учење помоћу примера, 
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По завршетку 

теме,ученик ће моћи да 

 -наведе могућности за 

размену материјала, 

комуникацију и 

заједнички рад (учење) 

које су настале 

захваљујући 

умрежавању дигиталних 

уређаја;  

-објасни добитке и 

ризике који произилазе 

из комуникац ије путем 

дигиталних уређаја; 

 -разликује неприхват 

љиво од прихватљи вог 

понашања при 

комуникац ији на 

интернету; 

 -реагује на одговарајућ 

и начин ако дође у 

додир са непримере ним 

дигитални м садржајем, 

непознатим , 

злонамерни м особама 

или особама које 

комуницир ају на 

неприхват љив начин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

Дигитални уређаји, интернет, 

решавање проблема, подаци о 

личности, безбедност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учење примењивањем, 
коришћења информационих 
технологија, комбиновање 
конвергентног (логичког) и 
дивергентног (стваралачког) 
мишљења, проблемска и 
истраживачка настава 
Облици рада: фронтални, 
групни, у пару, 
индивидуални приступ. 
Управљање понашањем 
физичког дигиталног 
уређаја креирањем програма 
у визуелном програмском 
језику. Уочавање и 
исправљање грешака у 
програму. 
 
 
На путу остваривања циља и 
исхода кључна је улога 
наставника који добија 
значајан простор за слободу 
избора и повезивање 
садржаја; метода, поступака 
и техника наставе и учења и 
активности ученика. 
Савремени приступ у 
настави односи се на 
коришћење ИКТ у 
активностима што 
обезбеђује ефикасније 
учење и развијање знања, 
али и развијање понашања 
правилног и безбедног 
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 -наведе неке од начина 

на које корисници 

дигиталних уређаја 

остављају личне податке 

у дигиталном 

окружењу; 

 -организује сопствено 

учење у онлајн 

окружењу на начин који 

не угрожава здравље и 

личну безбедност, као и 

сигурност дигиталног 

уређаја; 

 -предложи начине 

одлагања електронск ог 

отпада који не 

угрожавају животну 

средину; 

 

 

 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

 -својим речима објасни 

појам алгоритам; -

анализира једностава н 

познати поступак који 

садржи понављања 

одређених радњи и 

представи га алгоритам 

ски; -креира 

одговарајући 

 

Обрада: 3 

Остали облици (утврђивање, вежбање, 

систематизац ија, провера):  3 

Укупно: 6 

 

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 особама које 

комуницирају на неприхватљив начин. 

Организација времена и услова за рад 

при онлајн учењу. Коришћење 

дигиталних уређаја и заштита животне 

средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Компетенција за 

учење;  

- Користи различите 

изворе информација и 

има критички однос 

према њима 

- Способан је да 

самостално и у 

сарадњи са другима 

истражује,открива и 

повезује нова знања. 

 • Дигитална 

компетенција; -

Приликом решавања 

проблема уме да 

одабере средство ИКТ-

а и да га користи на 

одговарајући начин.  

• Одговоран однос 

према здрављу; 

-Разуме утицај 

природних појава и 

индустријских 

производа на здравље. 

-Препознаје 

сигурносне и 

здравствене ризике у 

животу и раду, 

коришћења рачунара и 
интернета. Сви поступци су 
у функцији остваривања 
исхода који су дефинисани 
као функционално знање 
ученика тако да показују 
шта ће ученик бити у стању 
да учини, предузме, изведе, 
обави захваљујући знањима, 
ставовима и вештинама које 
је градио и развијао током 
једне године учења 
конкретног наставног 
предмета, у овом случају 
Дигиталног света. 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. 
Наставне методе: 
Искуствене методе наставе; 
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рачунарски програм у 

визуелном програмском 

језику; - анализира 

једностава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примењује мере 

заштите, избегава 

опасне ситуације, 

промовише здравље и 

сигурност 

 • Одговоран однос 

према околини;  

-Процењује и вреднује 

утицај својих навика у 

потрошњи ресурса и 

одлагању отпада 

• Рад с подацима и 

информацијама; 

- Користи 

информације у 

различитим 

симболичким 

модалитетима 

(табеларни, графички, 

текстуални приказ), 

чита, тумачи и 

примењује их , 

повезујући их са 

претходним знањем из 

различитих области.  

• Сарадња.  

Активно и 

конструктивно 

учествује у раду групе 

или пара, 

- Критички процењује 

свој рад и рад чланова 

групе, доприносиу 

практичан рад – 
(истраживање и откривање), 
метода усменог излагања, 
илустративнодемонстративн
а, метода разговора, метода 
рада на тексту и са 
визуелним материјалима, 
учење помоћу примера, 
учење примењивањем, 
коришћења информационих 
технологија, комбиновање 
конвергентног (логичког) и 
дивергентног (стваралачког) 
мишљења, проблемска и 
истраживачка настава 
Облици рада: фронтални, 
групни, у пару, 
индивидуални приступ 
 
 
 
 
 
 
На путу остваривања циља и 
исхода кључна је улога 
наставника који добија 
значајан простор за слободу 
избора и повезивање 
садржаја; метода, поступака 
и техника наставе и учења и 
активности ученика. 
Савремени приступ у 
настави односи се на 
коришћење ИКТ у 
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АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

 

Дигитални уређаји, интернет, 

електронски отпад, подаци о личности, 

безбедност, решавање проблема, 

алгоритам. 

Обрада: 3 

Остали облици (утврђивање, вежбање, 

систематизац ија, провера):  7 

Укупно: 10 

 

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 

 

унапређивању рада 

групе и уме да 

представи резултате 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за 

учење;  

- Користи различите 

изворе информација и 

има критички однос 

активностима што 
обезбеђује ефикасније 
учење и развијање знања, 
али и развијање понашања 
правилног и безбедног 
коришћења рачунара и 
интернета. Сви поступци су 
у функцији остваривања 
исхода који су дефинисани 
као функционално знање 
ученика тако да показују 
шта ће ученик бити у стању 
да учини, предузме, изведе, 
обави захваљујући знањима, 
ставовима и вештинама које 
је градио и развијао током 
једне године учења 
конкретног наставног 
предмета, у овом случају 
Дигиталног света. На 
часовима треба 
комбиновати различите 
методе и облике рада, што 
доприноси 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 
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према њима 

- Способан је да 

самостално и у 

сарадњи са другима 

истражује,открива и 

повезује нова знања. 

 • Дигитална 

компетенција; 

Приликом решавања 

проблема уме да 

одабере средство ИКТ-

а и да га користи на 

одговарајући начин.  

• Решавање 

проблема; Препознаје 

проблем, рашчлањује 

проблемску ситуацију 

на делове и уочава 

везе између њих,- 

Планира стратегију 

решавања проблема,- 

Решава проблем према 

планираној стратегији 

примењујући знања и 

вештине стечене 

учењем и 

ваншколским 

искуством. 

 • Рад с подацима и 

информацијама;  

Користи информације 

у различитим 

симболичким 

одређеног одељења и 
индивидуалних 
карактеристика ученика. 
Наставне методе: 
Искуствене методе наставе; 
практичан рад – 
(истраживање и откривање), 
метода усменог излагања, 
илустративнодемонстративн
а, метода разговора, метода 
рада на тексту и са 
визуелним материјалима, 
учење помоћу примера, 
учење примењивањем, 
коришћења информационих 
технологија, комбиновање 
конвергентног (логичког) и 
дивергентног (стваралачког) 
мишљења, проблемска и 
истраживачка настава 
Облици рада: фронтални, 
групни, у пару, 
индивидуални приступ. 
Управљање понашањем 
физичког дигиталног 
уређаја креирањем програма 
у визуелном програмском 
језику. Уочавање и 
исправљање грешака у 
програму. На путу 
остваривања циља и исхода 
кључна је улога наставника 
који добија значајан простор 
за слободу избора и 
повезивање садржаја; 
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модалитетима 

(табеларни, графички, 

текстуални приказ), 

чита, тумачи и 

примењује их , 

повезујући их са 

претходним знањем из 

различитих области. • 

Естетичка 

компетенција; 

Препозанје природну 

и културну баштину  

• Сарадња 

 Активно и 

конструктивно 

учествује у раду групе 

или пара,- Критички 

процењује свој рад и 

рад чланова групе, 

доприносиу 

унапређивању рада 

групе и уме да 

представи резултате 

рада 

метода, поступака и техника 
наставе и учења и 
активности ученика. 
Савремени приступ у 
настави односи се на 
коришћење ИКТ у 
активностима што 
обезбеђује ефикасније 
учење и развијање знања, 
али и развијање понашања 
правилног и безбедног 
коришћења рачунара и 
интернета. Сви поступци су 
у функцији остваривања 
исхода који су дефинисани 
као функционално знање 
ученика тако да показују 
шта ће ученик бити у стању 
да учини, предузме, изведе, 
обави захваљујући знањима, 
ставовима и вештинама које 
је градио и развијао током 
једне године учења 
конкретног наставног 
предмета, у овом случају 
Дигиталног света. На 
часовима треба 
комбиновати различите 
методе и облике рада, што 
доприноси већој 
рационализацији наставног 
процеса, подстиче 
интелектуалну активност 
ученика и наставу чини 
интересантнијом и 
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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. 
Наставне методе: 
Искуствене методе наставе; 
практичан рад – 
(истраживање и откривање), 
метода усменог излагања, 
илустративнодемонстративн
а, метода разговора, метода 
рада на тексту и са 
визуелним материјалима, 
учење помоћу примера, 
учење примењивањем, 
коришћења информационих 
технологија, комбиновање 
конвергентног (логичког) и 
дивергентног (стваралачког) 
мишљења, проблемска и 
истраживачка настава 
Облици рада: фронтални, 
групни, у пару, 
индивидуални приступ. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењује се: 

 

- Развијање 

дигиталне 

- Компетенције 

-  

Безбедна и 

правилна употреба 

дигиталних уређаја 

за учење  

 

Комуникација, 

сарадња и развијање 

основа 

алгоритамског 

начина 

размишљања 

Формативно оцењивање: 

Бележење активности и 

ангажовање ученика на часу у 

педагошку свеску 

Усмено одговарање 

Израда домаћих задатака 

 

Посебне технике препоручене 

за овај предмет: 

- Самопроцена  

- Вршњачка процена 

- Отворена питања 

- Већ знам- Желим да 

научим- Научио/ла сам 

 

Број јављања 

Учесталост јављања 

Успешност повезивања 

градива и примена 

наученог 

Сарадња у групи и степен 

залагања у групи 

Прављење рубрика за 

идентификацију онога што 

знају и шта су научили 

Свакодневно 

бележење током 

године 

Пресек стања на 

тромесечјима 

На ктају 

полугодишта и 

на крају школске 

године 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију 

инапредовање. 

Активно 

учествовање у 

настави, сарадњу са 

другим 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 -Броју јављања на часовима 

 -Броју успешности у групном 

раду, раду у пару  

-пружању помоћи другим 

ученицима у току рада  

Бележење знакова  за 

поменуте инструменте 

оцењивања 

На часовима 
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9.Наставни предмет- Грађанско васпитање 

 

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. 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

-Разликује понашања појединаца 

која доприносе или ометају 

функционисање и напредовање 

групе 

 
1. ЉУДСКА ПРАВА 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за учење 

- естетичка 

компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

- за одговоран однос 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике 

и у којима су 

самосталнији у раду 

 

-Успоставља, гради и чува 

успешне односе са члановима 

групе којој припада 

Ја и други у одељењу 

број часова 
 

 16 

-Искаже своја осећања и потребе 
на начин 
који не угрожава друге 

 
-Групни идентитет 

- Препозна и уважи осећања и 

потребе других 

-Ко смо ми-сличности и разлике 
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-Наведе и својим речима објасни 

основна права детета садржана у 

Конвенцији о дечјим правима 

-Групе којима припадамо ( породица, одељење, 

школа, спортски клуб, музичка школа...) 

 

-Од чега зависи функционисање и напредак 

групе: комуникација, сарадња, узајамно 

подржавање, блискост 

према околини  

Kорелација: Српски 

језик, Ликовна 

култура 

 

Припремање 

наставника за 

часове, водећи 

рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

 
-Понашања појединаца која ојачавају или 

ометају односе у групи 

 
-Осећање изражавања сопствених осећања 

 
-Осећања других, како их препознајемо и 

уважавамо 

 
-Веза осећања са мислима и понашањима 

 
-Потребе и права 

 
-Моје потребе и потребе других 

 
-Осећања, потребе, вредности и начин 

њиховог остваривања 

 
-Веза са правима 

 
-Права детета 

 
-Конвенција о дечјим правима 
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  -Различити смо, али су нам права иста 

 

-Људска права важе свуда и за свакога 

 

-Кршење и заштита права 

 

-Нисам посматрач, реагујем на ситуације 

кршења права деце у одељењу и школи 

 

-Знам како и коме да се обратим за помоћ 

  

 

  2.ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО - решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за 

учење 

- естетичка 

компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

- за одговоран однос 

према околини 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски 

језик, Ликовна култура 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

–-Препознаје предности, ризике и 

опасности по себе и друге и 

одговорно поступа при 

коришћењу мобилног 
телефона и интернета 

 

Одељење/група као заједница 

број часова 
 

 10 

-Сарађује и преузима различите 

улоге на основу одговора у групи 

 

-Школа као заједница 

-Износи мишљење, образлаже 

идеје, даје предлоге који могу 

унапредити безбедност ученика у 

школи 

-Вредности школе као заједнице: 

равноправност, одговорност, солидарност, 

брига за друге, толерантност, праведност 

поштење 

-Учествује у изради плана 

једноставне акције 

-Правила у школи и њихова функција 

 

-Са другим ученицима изводи и 

документује једноставну акцију 

-Одговорности ученика и одраслих за 
функционисање 
школе као заједнице 

 -Односи у заједници 
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-Доприноси промоцији акције  

-Како радим сам, а како у групи 

особеностима 

одељења 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

-На једноставан начин вреднује 

изведену акцију 

 

-Шта у школи радимо заједно 

 
-У чему смо добри 

 
-У чему бисмо могли бити бољи 

 
-Како комуницирамо у групи 

 
-Насилна и ненасилна комуникација 

  -Сукоби 

 

-Узроци сукоба и шта са њима 

 

-Сукоб из угла оног другогж 

 

-Посредовање у сукобу 

 

-Конструктивно решавање сукоба 

  

 

   

3.ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

 

Комуникација и сарадња 

- решавање проблема Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

 - сарадња 

 - компетенција за 
учење 

-Разликује ненасилну од насилне 

комуникације међу члановима 

групе на примерима из 

свакодневног живота, из 
књижевних дела која чита и 
филмова које 
гледа 

- естетичка 
компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран 

однос према 

здрављу 
- за одговорно 
учешће у 

број часова 4 
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 демократском 
друштву ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски 

језик, Ликовна култура 

 

Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

-Саслуша излагање 

саговорника без упадица и са 

уважавањем 

- за одговоран 

однос према 

околини -Безбедност ученика у школи 

-Даје и прихвата предлоге водећи 

рачуна о интересу свих страна у 

сукобу 

-Ученици имају право на заштиту и безбедност 
 

 -Правилник школе о безбедности ученика  
-Представи шта садржи и чему 
служи 
Правилник о безбедности уленика 

његове школе 

 

-Безбедност ученика у школи и школском 

дворишту, на путу између куће и школе, ван 

школе-на излету и на настави у природи 

 

-Понаша се у складу са 
Правилником 

  

 
-Наводи примере одговорности 
одраслих и 

-Безбедност ученика је одговорност свих- 

запослених у школи, ученика, родитеља, 

институција ван школе 

 

ученика за безбедност у школи   

 -Безбедно и небезбедно понашање на интернету  

 
-Одговорна употреба мобилног телефона 

 

 

-Прихвата и образлаже на 

примерима из живота да свако дете 

има иста права без обзира на 

различитост 

 

-Препозна ситуације кршења 

својих и туђих права и показује 

спремност да тражи помоћ 

 

  

4.ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

 

Акција одељења/групе 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за учење 

- естетичка 

компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос 

према здрављу 

- за одговорно 

учешће у 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

број часова 6 

-Како учинити школу безбедним местом за све-

планирање и извођење једноставне 

акцијеКораци у планирању и извођењу акције 
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-Договара се и одлучује у 

доношењу 

правила групе и понаша се у 

складу са 

њима 

демократском 

друштву 

- за одговоран однос 

према околини 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду 

 

Kорелација: Српски 

језик, Ликовна култура 

 -Избор теме/проблема/активности којом ћемо се 
бавити   

-Наводи примере међусобне 

повезаности права и одговорности 

 

-Одређивање циља и израда плана акције-

подела улога, договор о роковима, начину 

реализације 

 Припремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

 
-Извођење и документовање акције-видеоснимци, 

фотографије, текстови... 

 Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

 
-Промоција акције на нивоу школе-

приказивање другим одељењима, родитељима 

и сл, прављење постера или паноа, 

објављивање прилога у школском листу 

  

 
-Вредновање акције-чиме смо задовољни, шта 

је могло бити боље. 
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ПЛАН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступа
к 

I Инструменти 
оцењивања 

I Bpeмe 

  

 

 
процењују се: 

 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на 

 
Број јављања: 
За јављање ★ 
За јављање више пута ✶ 

 

 часу у свеску  

вештине ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног 

изражавања и  одговора на тежа питања ✴ 

саопштавања; -Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор – запис датума 

 

Степен разумевање, - Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по 
 

оствареност примена и  месецима  
и     

циљева, 

исхода и 

вредновање 

научених 

-Редовност доношења домаћег  
Свеобухватност одговора 

 
Свакодневно бележење 

прописаних, 

односно 

прилагођени 

поступака и 

процедура; рад 
са подацима и 

-Ученици воде евиденцију 

 
-Прегледање свезака 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

током године 

х     
стандарда рад на   Пресек стања по 

постигнућа у различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 
току врстама    

савладавањ текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  
а     

програма 

предмета; 

 

уметничко 

изражавање; 

 

- Групни рад 
(посматрање наставника, излагање група, 

датума у евиденцију 

 

За редовно доношење домаћег 

На крају школске године 

и на крају полугодишта 

  процена   
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  осталих ученика) задатка +  

 вештине, 

руковање 

 
- Рад у пару 

 

Сарадња у групи 

 

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 

процена 

(сви чланови су укључени, сви  

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологијама и  свескама...)  

 извођење 

радних задатака. 

  

Степен залагања свих чланова 

 

   групе  

   
Процена резултата рада група 

 

   (пано, табела...)  

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовањ

е ученика у 

настави 

одговоран 

однос према 

раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

 

 

Вођење евиденције од стране наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

 

 

 

 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа 

у разним наставним и    

ваннаставним активностима 

 

 

 

 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 
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10.Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

Упознавање ученика са 

садржајима предмета и начином 

рада. 

Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе и за 

учествовање у раду. 

 

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 наставе и примени 

научено у животу. 

 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 

Вера 

Љубав 

 

II - МОЈЕ МЕСТО У 

ЦРКВИ 

 

Ученицима пружити основ за 

разумевање човека као бића 

Цркве као најбитније заједнице  

Пружити ученицима знање о томе 

да свако има свој смисао, задатак, 

мисију и место у животу, цркви, 

Есхатону.  

 

Когнитивни аспект:  

да усвоји, схвати и осети да 

је део заједнице љубави. 

Да зна да је Црква Божја 

породица, да осећа значење 

појма заједнице као и његов 

однос према њему блиским 

особама (породици) ,  

да препозна да не можемо 

једни без других, зна да нас 

љубав повезује са другима. 

 

Афективни аспект:            

да пожели да чини добро 

Човек 

Заједница 

Бог 

Биће Божије 

Света Тројица 

Црква 
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другима (ближњима) у 

својој заједници, да 

изражава хришћанску љубав 

према Богу и ближњима и 

да има своје место у тој 

заједници љубави. 

III - ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање породичних односа 

и односа који владају у Цркви  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да се кроз међусобне 

односе и службе на Литургији 

остварује смисао и пуно 

јединство.  

 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део 

литургијске заједнице и да 

свако има своју службу, 

улогу и значај да сазна да 

заједница са Богом почива 

на слободи, 

моћи да препозна да је 

даривање плод љубави, 

да сазна да је молитва 

разговор са Богом. 

 

Афективни аспект:  

показивати жељу да љубав 

исказује на конкретан 

начин, да буде мотивисан да 

љубав према Богу изражава 

молитвом и учешћем у 

Литургији. 

Храм 

Божја служба 

Литургија 

Молитва 

Љубав 

IV - ЖИВОТ У ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА ПРАЗНИКА  

 

Пружити ученицима неопходно 

знање о празницима као битним 

делом црквеног живота. 

Да усвоји  развије и живи лепоту 

заједнице кроз заједничка 

прослављања празника 

Когнитивни аспект:            

да препозна основне 

догађаје  

и главне личности из 

библијских прича (уз помоћ 

иконе празника и по 

Црква 

Вера  

Љубав 

Светитељи 

Празници 

Радост 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

223 

 

кључним симболима), да 

препозна да је прослава 

празника догађај целе 

породице кроз који се 

остварује заједница љубави, 

да усвоји текст (садржај) и 

мелодију песме празника, да 

препозна да је сваки 

светитељ  посветио свој 

живот Богу због љубави 

према Њему. 

 

 Афективни аспект:  

По завршетку теме: код 

ученика ће се развити жеља 

да активно учествује у 

прослави верских празника 

И да се развије жеља да 

према ближњима подражава 

пример љубави светитеља. 

Слављење 

Христос 

Даровање 

 

V - ТРПЕЗА ГОСПОДЊА 

 

Пружити ученицима елементарно 

знање о значењу Агапе – трпезе 

љубави Господње. 

Подстицати ученике на лично 

учешће у животу Цркве , да 

развије и живи лепоту заједнице 

кроз заједничка причешћивања и 

Агапе. 

 

Когнитивни аспект:           

Да усвоји, развије и живи 

лепоту заједнице кроз 

заједничку трпезу – храну 

љубави од које се вечно 

живи. ,, Ја сам хлеб вечног 

живота". 

Афективни аспект:             

Да схвати смисао причешћа 

као сједињење са Господом 

Црква 

Љубав 

Господ 

Трпеза 

Храна вечног живота 
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који је међу нама за трпезом 

љубави. 

VI – СВЕТА ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

 

Указати ученицима на величину 

Христове љубави према људима 

и свету . Пружити ученицима 

елементарно знање о Христовом 

страдању и васкрсењу  

Христос васкрсава као Божји син 

и то васкрсење прослављамо на  

свакој Литургији.  

Когнитивни аспект: 

упознати Христово учење о 

Литургији као „учење“ о 

љубави и заједници ( Тајна 

вечера – Велики четвртак)  

и о Христовом Васкрсењу. 

Да опише смисао 

прослављања Васкрса на 

Литургији и тек онда у 

својој породици. 

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

Литургијом исказујемо 

љубав. Развијати жељу да 

учествује у Литургији.Да 

усвоји да Христос васкрсава 

као Божји син и то 

васкрсење прослављамо на  

свакој Литургији. 

Божанствена Литургија 

Христово васкрсење 

Љубав 

Праштање 

Васкрс 

VII – ИКОНА - ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 

Омогућити ученицима да у икони 

препознају пут исказивања 

љубави према Богу и светима.  

Икона је и слика и прозор ка 

вечности, како ће изгледати и 

како ћемо стићи. 

Когнитивни аспект:  

На елементарном нивоу 

моћи да објасни сврху и 

смисао иконописа и 

постојања иконе. 

Препознати иконописце као 

људе који су прожети 

љубављу према Богу.  

 

Афективни аспект:     

Икона 

Слика  

Прозор 

Вечност 
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Да усвоји да икона је и 

слика и прозор ка вечности, 

како ће изгледати и како то 

можемо једино остварити и 

заслужити. 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

Упознавање са садржајем 

програма и начином рада  

Способност да се катихизација 

као литургијска делатност 

представи као заједничко дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

 

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне 

увид у то каквим 

предзнањима и ставовима 

из подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже.  

СОН : Моја школа, 

Моје ново сазнање. 

II - МОЈЕ МЕСТО У 

ЦРКВИ 

 

Способност да се усвоје и 

поштују правила понашања  и 

стекне увид ко је Божја породица 

(ко су чланови Божје породице; 

како се постаје њен члан, која је 

његова улога...)  

Способност да се лако 

искажу приче и слике које 

приказују породицу, њенњ 

чланове и улоге, садржаји у 

вези са улогом у школи 

(друга заједница); односи у 

заједници, уопште. 

СОН : Моја школа, 

Моје место у школи,  

у породици, у друштву. 
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III - ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

Способност да се испричају и 

разумеју приче које говоре о томе 

да када некога волимо, онда га и 

слушамо и вршимо своје задатке 

и службе. Права, обавезе и задаци 

су неопходни у заједници, да би 

она свима била на радост и 

корист. 

Препознаје и разуме Божију 

надлежност, компетенцију, 

улогу и службу. Тако и у 

заједничкој служби. 

СОН: Свет око мене. Моје 

обавезе и права, моји 

задаци. 

 

IV - ЖИВОТ У ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА ПРАЗНИКА  

 

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.  

Активно учешће у 

историјској чињеници о 

Библијским догађајима и 

личностима (препричано и 

прилагођено). 

 

СОН: Породични 

празници и прославе. 

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура:  

Празничне песме, приче, 

цртежи и обичаји. 

V - ТРПЕЗА ГОСПОДЊА 

 

Свест о заједници, одговорности, 

узрочно-последичниј вези са 

нашим понашањем. Повезаност 

са другима, други утичу на нас и 

ми утичемо на друге. Трпеза 

љубави 

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.  

Српски језик: Прича ,,Где 

је љубав, ту је Бог“, Л.Н. 

Толстој  

Прича ,,Прва Литургија 

(Христови ученици); 

„Православна читанка“ 

VI – СВЕТА ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

 

Способност разумевања 

Новозаветног  сведочанства о 

Христовом Васкрсењу 

(препричано и прилагођено )  

Активно учешће у 

Литургијској  чињеници о 

Христовом Васкрсењу. 

Ликовна култура: Васкрс 

 

Музичка култура: Васкрс 
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VII – ИКОНА – ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 

Етички контекст и разумевање 

одговорности; Разне приче о које 

говоре о материјализованим 

преносником наше њубави. 

Развијање етичких 

принципа, свести, савести, 

одговорности и поштовања 

слике и иконе, као 

посредника и преносиоца 

наше љубави. 

СОН: 

Моје фотографије 

Фотографије оних које 

волим. 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  

 

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 сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава реализује 

се у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

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, кроз међупредметно повезивање.  

 

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 на часовима и провером 

знања које ученици усвајају на часу  разговором, и практичним радом на радионицама. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу и кроз практичне радионице. 
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11.Допунска настава- Српски језик 

Разред: ДРУГИ 

 

Циљ : Даљи рад на оспособљавању ученика за правилно коришћење матерњег језика уз поштовање правописних и 

граматичких норми. Кључни појмови: читање и писање, књижевнoст, језик и језичка култура 

 

 

 

Наставна област 

 

 

 

Садржај програма 

 

Образовно васпитни циљеви и задаци 

1.Језик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Књижевност  

 

 

 

 

3.Језичка култура 

 

 

Познавање слова, читање и писање 

ћирилице и латинице  

 

-Реченица, реч, глас, слово – 

препознавање  

 

-Препознавање реченица као 

обавештења, питања и заповести; 

употреба тачке, упитника и узвичника  

 

-Употреба великог слова 

 -Појмови: текст (песма, прича); 

тумачење текстова (остваривање 

комуникације са текстом 

 

 -Усмено причање о догађајима и 

доживљајима 

 

 -Препричавање 

  -Описивање 

-Овладавање основним законитостима 

српског књижевног језика на којима ће се 

усмено и писмено правилно изражавати 

 

-Развијање љубави према матерњем језику и 

потреба да се он негује и унапређује 

 

-Поступно и систематично упознавање 

граматике и правописа српског језика 

 

-Оспособљавање за успешно служење 

књижевног језика у различитим видовима 

усмене и писмене употребе 

-Препознавање и разумевање главних 

реченичних делова 

 

-Овладавање техником читања и писања 

латиницом 

-Овладавање основним облицима језичког 

изражавања 
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Допунска настава- Математика 

 

Разред: ДРУГИ  

Циљ: Даљи рад на усвајању бројева, релација међу њима и извођење рачунских операција у оквиру прве стотине. 

 

 

Наставна област 

 

 

 

Садржај програма 

 

Образовно васпитни циљеви и задаци 

1.Бројеви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Геометрија 

 

2. Мерење и 

мере 

 

Сабирање и одузимање са преласком.  

Замена места и здруживање сабирака. 

 Веза сабирања и одузимања. 

 Једначине са једном операцијом (сабирање или 

одузимање). 

Римске цифре И, В, X, Л, Ц  

Множење и дељење (таблично)  

Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник.  

Замена места и здруживање чинилаца  

Дуж, права и полуправа. 

 Тачка и права.  

Отворена и затворена изломљена линија.  

Графичко надовезивање дужи.  

Дужина изломљене линије. 

 Обим геометријских фигура без употребе 

формула.  

Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на 

квадратној мрежи, на тачкастој мрежи.  

Мерење дужине стандардним мерним јединицама 

(м, дм, цм).  

Мерење времена (дан, месец,час, минут, година) 

 

-Усвајање елементарних математичких 

знања 

 

-Оспособљавање ученика за примену 

усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе 

 

-Стицање способности изражавања 

математичким језиком 

 

-да ученици стичу знања неопходна за 

разумевање квантитативних и просторних 

односа и законитости у разним појавама у 

природи, друштву и свакодневном животу 

 

-да ученици стичу основну математичку 

културу потребну за откривање улоге и 

примене математике у различитим 

подручјима човекове делатности за 

успешно настављање образовања и 

укључивање у рад 
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16.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

1. Наставни предмет:српски језик 

Циљ:  

Циљ наставе Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног 

усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе 

српског народа и развијања интеркултуралности.  

 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТ
НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 

 чита 

са 

разуме

вањем 

различ

ите 

тексто

ве; 

– опише 

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 

КЊИЖЕВНОСТ 
 
 

Компе

тенциј

а 

сарад

ња 

Израж

ава 

своје 

ставо

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
графикона 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које 
активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивањекорел

обрада утвђивање свега 

47 33 80 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Лирска поезија 

1. Душан Костић: 

Септембар 
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свој 

доживљ

ај 

прочит

аних 

књижев

них 

дела; 

– 

изнесе 

своје 

мишљењ

е о 

тексту; 

– 

разлик

ује 

књижев

не 

врсте: 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

2. Григор Витез: 

Какве је боје 

поток/ 

Десанка 

Максимовић: Вожња 

3. Душан Васиљев: 

Зима 

4. Мирослав Антић: 

Шта је највеће/ 

Ф. Г. Лорка: 

Луцкаста песма 

5. Драган Лукић: 

Свакога дана/ 

Шта је отац 

6. Бранислав 

Црнчевић: Љутито 

мече/ 

Љубивоје 

Ршумовић: Аждаја 

своме чеду тепа 

ве, 

мишљењ

а, 

осећањ

а, на 

позит

иван, 

конст

рукти

вни, 

аргум

ентов

ани 

начин. 

Уважа

ва 

сагов

орник

а 

реагуј

ације са сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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лирску 

и епску 

песму, 

причу, 

басну, 

бајку, 

роман и 

драмск

и 

текст; 

– 

одреди 

тему, 

редосл

ед 

догађај

а, 

време и 

место 

дешава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Милован 

Данојлић: Љубавна 

песма 

8. Љубивоје 

Ршумовић: 

Домовина 

себрани лепотом 

9. Химна Светоме 

Сави 

10. Бранко 

Стевановић: 

Занимање Марка 

Краљевића 

Епска поезија 

11. Народне песме: 

Марко Краљевић и 

бег Костадин, 

Орање Марка 

Краљевића 

Проза 

ући на 

оно 

што 

говор

и, а не 

на 

његов

у 

лично

ст. 

Компе

тенциј

а 

одгов

орно 

учешће 

у 

демок

ратск

омдру

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

233 

 

ња у 

прочит

аном 

тексту; 

– 

именује 

главне 

и 

според

не 

ликове 

и 

разлик

ује 

њихове 

позити

вне и 

негати

вне 

особин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА 

Oсновни ниво 

1. Ла Фонтен: 

Цврчак и 

мрав/Езоп: 

Корњача и зец 

2. Народна 

приповетка: 

Свети Сава и 

сељак без среће 

3. Народна бајка: 

Чардак ни на небу 

ни на земљи 

. Народна 

приповетка: 

Свијету се не 

може угодити 

5. Бранко Ћопић: 

Изокренута 

прича 

6. Оскар Вајлд: 

Себични џин 

штву 

Негује 

своју 

нацио

налну, 

култу

рну 

башти

ну и 

актив

но 

учест

вује у 

интер

култу

рално

м 

дијало

гу. 

Компе
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е; 

– уочи 

основн

е 

одлике 

лирске 

песме 

(стих, 

строфа 

и рима); 

– 

разуме 

пренес

ено 

значењ

е 

послов

ице и 

басне и 

њихову 

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. 

 

7. Светлана 

Велмар Јанковић: 

Златно јагње 

(одломак) 

8. Бранко В. 

Радичевић: Прича 

о дечаку и Месецу 

9. Ијан Макјуен: Реч-

две о Питеру 

(одломак) 

10. Јохана Шпири: 

Хајди (одломак) 

11. Народна бајка: 

Баш-Челик (читање 

у наставцима) 

12. Јасминка 

Петровић: Од 

читања се расте 

(читање у 

наставцима) 

тенциј

а 

решав

ање 

пробл

ема 

Форму

лише 

објашњ

ења и 

закљу

чке 

на 

основ

у 

резул

тата 

до 

којих 

је 

 
 
 
 
 
Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
графикона 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које 
активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у 
радуОбезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
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поучно

ст; 

– 

разуме 

идеје 

књижев

ног 

дела; 

– уочи 

основн

е 

одлике 

народн

е 

бајке; 

– 

разлик

ује 

народн

у од 

Напредни ниво 

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. 

Драмски 

текстови 

1. Душан Радовић: А 

зашто он вежба 

2. Александар 

Поповић: Лед се 

топи 

3. Јованка 

Јоргачевић: Никад 

два добра 

4. Лаза Лазић: 

Суђење 

Популарни и 

информативни 

текстови 

Избор из 

илустрованих 

енциклопедија и 

часописа за децу 

о значајним 

дошао 

у 

раду, 

презе

нтује 

их и 

диску

тује са 

други

м 

особа

ма и 

преис

питује 

их у 

светл

у 

добије

них 

комен

различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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ауторс

ке 

бајке; 

– 

предст

ави 

главне 

особин

е 

јунака; 

– уочи 

основн

е 

одлике 

народн

е 

епске 

песме; 

– уочи 

поређењ

личностима 

српског језика, 

књижевности и 

културе (Милева 

Ајнштајн, 

Михаило Пупин), 

знаменита 

завичајна 

личност и др. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Бранко Ћопић: 

Доживљаји Мачка 

Тоше 

2. Избор из 

поезије Душана 

Радовића 

(Замислите, Да ли 

ми верујете, 

Страшан лав, Кад 

је био мрак, Тужне 

тара. 

Стече

на 

нова 

сазна

ња и 

вешти

не 

повез

ује у 

јединс

твену 

целин

у са 

претх

одним.

Прове

рава 

приме

нљиво

 
 
Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
графикона 
Користити 
методе/технике и 
облике 
рада, које 
активирају 
ученике и у којима 
су 
самосталнији у раду 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање 
наставника 
за часове, водећи 
рачуна 
о особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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е у 

књижев

ном 

делу и 

разуме 

његову 

улогу; 

– 

разлик

ује 

опис од 

припов

едања 

у 

књижев

ном 

делу; 

– 

покаже 

пример

ђачке исповести, 

Здравица, Плави 

зец и друге 

песме) 

3. Браћа Грим: Бајке 

(по избору) 

Књижевни појмови: 

– лирска песма, 

– химна, 

– епска песма, 

– народна бајка, 

– роман, 

– поређење, 

– персонификација 

(на нивоу 

препознавања), 

– опис, 

– дијалог, 

– приповедање, 

– епски јунак, 

ст 

решењ

а 

у 

пракс

и и 

корис

ти 

стече

на 

знања 

и 

вешти

не у 

новим

ситуа

цијама. 
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е 

дијалог

а у 

песми, 

причи и 

драмск

ом 

тексту; 

– уочи 

хумор у 

књижев

ном 

делу; 

– чита 

текст 

поштују

ћи 

интона

цију 

речени

– драмска радња 

 
 
ЈЕЗИК 
Г р а м а т и к а , 

п р а в о п и с и 

о р т о е п и ја 
 
 

обрада утвђивање свега 

18 42 60 

 

Врсте речи: 

именице 

(градивне, 

збирне); 

придеви 

(присвојни, 

градивни); род и 

број придева; 

заменице (личне 

заменице); 

глаголи; лице и 

број глагола. 
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це/стих

а; 

– 

изражај

но 

рецитуј

е песму 

и чита 

прозни 

текст; 

– 

изводи 

драмск

е 

тексто

ве; 

 
 
 
 
 
 

Подела речи на 

крају реда 

(граница на 

самогласник). 

Управни говор 

(први и други 

модел). Неуправни 

говор. 

Велико слово: 

писање имена 

народа, 

вишечланих 

географских 

назива 

(планина, река, 

језера, мора и сл.), 

празника, 

наслова књига и 

часописа; 

Писање 
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– 

разлик

ује 

врсте 

(и 

подврс

те) 

речи у 

типичн

им 

случаје

вима; 

– 

одреди 

основн

е 

грамат

ичке 

присвојних 

придева 

изведених од 

властитих имена 

(суфикси: - 

ов, -ев, 

-ин; -ски, -чки, -шки). 

Речца не уз 

именице и 

придеве. 

Наводници (у 

управном говору, 

насловима дела, 

називима школа). 

Сугласник ј 

(између 

самогласника и-о 

и о-и). 

Скраћенице 

(мерне јединице 
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катего

рије 

имениц

а, 

придев

а и 

глагол

а; 

– 

примењ

ује 

основн

а 

правоп

исна 

правил

а; 

– јасно и 

разгов

етно 

за масу, дужину, 

време и 

запремину 

течности). 

Краћи и дужи 

текстови – 

књижевни и 

некњижевни, као и 

нелинеарни 

текстови. 

Причање о 

догађајима и 

доживљајима, 

стварним и 

измишљеним 

(усмено и писано). 

Описивање људи, 

животиња и 

природе (плански 

приступ) – усмено 
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изгово

ри 

обавеш

тајну, 

упитну 

и 

запове

дну 

речени

цу, 

поштују

ћи 

одгова

рајућу 

интона

цију и 

логичк

и 

акцена

т, 

и 

писано. 

 
 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 

обрада утвђивање свега 

5 35 40 

 

Различите 

комуникативне 

ситуације 

(комуникација са 

одраслима и са 

вршњацима; у 

школи, у 

продавници, 
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паузе, 

брзину 

и 

темпо; 

– споји 

више 

речени

ца у 

краћу и 

дужу 

целину; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

телефонски 

разговор, 

поздрављања, 

честитања и сл.). 

Богаћење речника: 

речи истог или 

сличног значења; 

речи супротног 

значења; речи које 

значе нешто 

умањено и увећано 

(уз одговарајуће 

текстове из 

лектире). 

Правописне 

вежбе: вежбе 

допуњавања и 

избора 

правилног 

облика речи; 
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– 

препри

чава, 

прича и 

описује 

и 

на 

сажет и 

на 

опшира

н 

начин; 

– 

извешт

ава о 

догађај

има 

диктат, 

аутодиктат. 

Језичке вежбе: 

проширивање и 

допуњавање 

реченица 

различитим 

врстама речи, 

промена реда 

речи у реченици, 

промена дужине 

реченице. 

Лексичко-

семантичке 

вежбе: речи који 

припадају 

различитим 

тематским 

скуповима; речи 

супротног 
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водећи 

рачуна 

о 

прециз

ности, 

тачнос

ти, 

објекти

вности 

и 

сажето

сти; 

– 

варира 

језички 

израз; 

– 

попуни 

једност

аван 

значања али исте 

врсте и истог 

рода и броја, 

промена 

граматичког 

лица у тексту; 

основно и 

пренесено 

значење речи и 

друго. 

Стилске вежбе: 

састављање прича 

на основу 

задатих речи; 

сажимање 

или проширивање 

познате приче 

(текста), мењање 

краја приче 

(текста); 
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образа

ц у 

који 

уноси 

основн

е личне 

податк

е; 

– 

разлик

ује 

формал

ни од 

неформ

алног 

говора 

(комуни

кациј); 

– 

учеств

настављање приче 

на основу датог 

почетка; промена 

становишта (нпр. 

увести у текст 

нове ликове; 

сместити бајку у 

далеку 

будућност...). 

Говорне вежбе: 

рецитовање, 

изражајно читање, 

сценско 

приказивање 

драмског/драмат

изованог текста 

и сл 
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ује у 

разгов

ору 

поштују

ћи 

уобичај

ена 

правил

а 

комуни

кације 

и 

пажљив

о слуша 

сагово

рника. 

 

 

 

 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

248 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Штапратимо I Поступак I Инструментиоцењивања I Bpeмe 

  

Процењују се: 

 

Формативнооцењивање:Свакодневнобележењеакт

ивностиипостигнућаучениканачасуусвеску 

 

Бројјављања: 

Зајављање  

Зајављање вишепута  

 

 вештине 

изражавањаи 

ученикаиевиденцијенаставника Задавањекомплетног,потпуног 
одговоранатежапитања  

 

 саопштавања; -Комисијаученикаинаставниkа Конезнаодговор–записдатума  

Степен разумевање, -Усменоодговарање Учесталостјављањаначасупо  

оствареност
и 

применаи  месецима  

циљева, вредновање -Редовностдоношењадомаћег   
исхода и научених  Свеобухватностодговора Свакодневнобележење 

прописаних, поступакаи -Ученициводеевиденцију  токомгодине 

односно процедура;рад  Хоризонталноивертикално  
прилагођени

х 
саподацимаи -Прегледањесвезака повезивањеградива  

стандарда радна   Пресекстањапо 

постигнућау различитим -Писанепровере 
 

Самосталностуодговарању тромесечјима 

току врстама - школски задаци 

- домаћи задаци 

- контролне вежбе  

-  диктати 

 

  

савладавања текстова; Ученицидајусамопроценуоцене Занедоношењадомаћег– запис  
програма   датумауевиденцију Накрајушколскегодине 

предмета; уметничко -Групнирад  и накрајуполугодишта 

 изражавање; (посматрањенаставника,излагањегрупа,процена Заредовнодоношењедомаћег  

  осталихученика) задатка+  

 вештине,    
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 руковање -Радупару Сарадњаугрупи  

 прибором, (посматрањенаставника,излагањепарова,процена (свичлановисуукључени,сви  

 алатоми осталихученика) имајузадатозабележеноу  

 технологијамаи  свескама...)  

 извођење    

 раднихзадатака.  Степензалагањасвихчланова  

   групе  

   
Проценарезултатарадагрупа 

 

   (пано,табела...)  
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2. Наставни предмет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Циљ – Научи основне појмове из одређених области  

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Препознају и именују бића, 

предмете и места, који се 

односе на тему; поздраве и 

отпоздраве, примењујући 

једноставна језичка 

средства; представе себе и 

другог; разумеју 

једноставна питања личне 

природе и одговарају на 

њих; разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на бројеве и 

количине. 

 

Препознају и именују бића, 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

разумеју једноставне описе  

бића, предмета и места; 

разумеју једноставне исказе 

којима се изражава 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  

1.1.5.  1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  

1.1.11.  1.1.12.  1.1.13. 

1.1.15.  1.1.20.  1.2.1.  1.2.2.  

1.2.3.  1.2.4.  1.3.1. 2.3.2. 

 

 

 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  

1.1.5.  1.1.8. 1.1.9.  1.1.10.  

1.1.11. 1.1.12.  1.1.13. 

1.1.15. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.23. 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  

1.2.4.  1.3.1.  2.1.1.  2.1.6.  

2.1.19.  2.1.22.  2.1.25  

2.1.26.  2.3.2.    
 
 
 

1. Стартер унит 

Препознавање и именовање слова 

алфабета; речи којима се именују 

боје: black, blue, green, orange, 

pink, red, white, yellow. Основне 

бројеве 0-100, изразе и речи које 

се користе код представљања и 

упознавања 

 

2. Школа 

Школски прибор, описивање 

школског прибора и намештаја, 

боје, бројеви. 

 

3. Играчке 

Играчке, игра, идентификовање и 

описивање играчака, множина 

именица, показне заменице у 

именовању и описивању предмета 

из непосредног окружења, 

пројекат- описивање омиљене 

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  

8. Одговоран 

однос према 

здрављу  

9. Одговоран 

однос према 

околини  

Комуникативна настава 

посматра jезик као 

средство комуникациjе. 

– циљни jезик 

употребљава се у 

учионици у добро 

осмишљеним 

контекстима од интереса 

за ученике у атмосфери 

заjедништва и међусобне 

сарадње;  

– говор наставника 

прилагођен jе узрасту и 

знањима ученика;  

– наставник мора бити 

сигуран да jе схваћено 

значење поруке, 

укључуjући њене 

културолошке и васпитне 

елементе, као и елементе 

социjализациjе;  
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припадање / неприпадање, 

поседовање / непоседовање 

и реагују на њих; траже и 

дају једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање / неприпадање, 

поседовање / непоседовање; 

поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

Разумеју једноставно 

исказане честитке и 

одговоре на њих; упуте 

једноставне честитке; 

разумеју и, примењујући 

једноставна језичка 

средства, наведу 

најуобичајеније активности 

које се односе на прославе 

рођендана и празника: 

разумеју једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагују на њих; 

траже и пруже једноставна 

обавештења о положају у 

простору. 

 

Разумеју једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање / неприпадање, 

поседовање / непоседовање 

и реагују на њих; траже и 

дају једноставне исказе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  
1.1.5.  1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  
1.1.11.  1.1.12.  1.1.13. 
1.1.15. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.23. 
1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  
1.3.1.  2.1.1.  2.1.6.  2.1.19.  
2.1.22.  2.1.25  2.1.26.  2.3.2. 
 
 
 
 
1.1.2.  1.1.4.  1.1.9.  1.1.19.  
1.3.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.3.1.   
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  
1.1.5.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  
1.1.13. 1.1.15.  1.1.17.  
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22.  
1.1.23. 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4.  2.1.1.  2.1.2.   2.1.3.   
2.1.6.   2.1.11.  2.1.12.   
2.1.13.  2.1.15.  2.1.18.  
2.1.19.  2.1.22.  2.1.25  
2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  2.2.4.  
2.3.1.  2.3.2.   

играчке, формални и неформални 

поздрави, учтиви изрази за 

захвалност. 

4. Породица и рођендани 

Ужа и шира породица, врсте 

сродства и пријатељи, суседи, 

кућни љубимци и обавезе према 

њима. Прославе рођендана, 

идентификовање и описивање 

рођенданских  декорација, 

прављење рођенданске честитке, 

присвојни придеви, пројекат- моја 

породица,  познате породице из 

цртаћа. 

5. Празници. Рециклажа. 

Божић, Нова година, Ускрс, 

рођендан и други важни празници 

и обичаји током празника у 

Србији и Великој Британији, као и 

земљама енглеског говорног 

подручја и традиција и обичаји 

везани за празнике (поред тога и 

годишња доба, месеци, дани у 

недељи и делови дана). 

Очување планете Земље, зелени 

пасош, активности које 

промовишу рециклажу и очување 

животне средине. 

6. Мој дом. 

Просторије у дому и делови 

намештаја и просторни односи, 

обавезе у кући, множина именица 

-es. 

10. Естетичка 

компетенција  

11. 

Предузимљ

ивост и 

оријентациј

а ка 

предузетни

штву 

– битно jе значење 

jезичке поруке;  

– знања ученика мере се 

jасно одређеним 

релативним 

критериjумима тачности 

и зато узор ниjе изворни 

говорник;  

– са циљем да се 

унапреди квалитет и 

обим jезичког материjала, 

настава се заснива и на 

социjалноj интеракциjи; 

рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем 

групног или 

индивидуалног решавања 

проблема, као и 

решавањем мање или 

више сложених задатака 

у реалним и виртуелним 

условима са jасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  

– наставник упућуjе 

ученике у законитости 

усменог и писаног (од 

трећег разреда) кода и 

њиховог међусобног 

односа;  

- сви граматички 

садржаjи уводе се 

индуктивном методом 
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којима се изражава 

припадање / неприпадање, 

поседовање / непоседовање; 

разумеју једноставне 

текстове у којима се 

описују радње и 

способности у садашњости; 

размене информације које 

се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

опишу радње и способности 

користећи једноставна 

језичка средства. 

 

Разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на хронолошко и 

метеоролошко време; 

разумеју кратке и 

једноставне молбе и реагују 

на њих; упуте кратке и 

једноставне молбе; искажу 

и прихвате захвалност и 

извињење на једноставан 

начин; разумеју једноставне 

текстове у којима се 

описују радње и 

способности у садашњости; 

размене информације које 

се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

опишу радње и способности 

користећи једноставна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  
1.1.5.  1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  
1.1.11.  1.1.12.  1.1.13. 
1.1.15. 1.1.17.  1.1.18. 
1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1.  
1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 
2.1.7.  2.1.12.  2.1.15. 2.1.19. 
2.1.22.  2.1.25  2.1.26. 2.2.1.  
2.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  
1.1.5.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.  
1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  
1.1.13. 1.1.15.  1.1.17.  
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22.  
1.1.23. 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  
1.2.4.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  
2.1.6.  2.1.12.   2.1.13.  

7. Активности. 

Изражавање способности и умећа, 

разне активности и вештине у 

затвореном и на отвореном 

простору, неправилна множина 

именица, 

8. Делови тела. Животиње на 

фарми. 

Делови тела, означавање 

припадања. Животиње на фарми, 

 

9. Временске прилике. Одећа. 

Временске прилике, одевни 

предмети по годишњим добима, 

временске прилике у Србији и у 

Великој Британији и у земљама 

енглеског говорног подручја, 

прикладно одевање. 

 

10. Годишња доба. 

Активности. 

Годишња доба, активности везане 

за годишња доба, писање 

дневника свакодневних 

активности, промена дрвета кроз 

годишња доба. 

11. Храна. 

Храна, пиће, оброци, листа за 

набавку, јела у различитим 

земљама света, као и у Србији, 

здрав и нездрав начин исхране, 

омиљена храна и пиће. 

12. Дневне рутине. 

кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере у складу са 

нивоом, а без детаљних 

граматичких обjашњења, 

осим уколико ученици на 

њима не инсистираjу, а 

њихово познавање се 

вреднуjе и оцењуjе на 

основу употребе у 

одговараjућем 

комуникативном 

контексту.  

Комуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних jезика 

укључуjе и следеће 

категориjе:  

– усваjање jезичког 

садржаjа кроз циљано и 

осмишљено учествовање 

у друштвеном чину;  

– поимање програма као 

скупа динамичних, 

заjеднички 

припремљених и 

прилагођених задатака и 

активности;  

– наставник треба да 

омогући приступ новим 

идеjама и њихово 

прихватање, као и 

креирање нових идеjа;  
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језичка средства; разумеју 

позив на заједничку 

активност и на прикладан 

начин 

 реагују на њега; упуте 

позив на заједничку 

активност. 

 

Препознају и именују бића, 

предмете и места који се 

односе на тему; разумеју 

свакодневне исказе у вези 

сa непосредним потребама, 

осетима и осећањима и 

реагују на њих; изразе 

основне потребе, осете и 

осећања једноставним  

језичким средствима: 

разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на хронолошко и 

метеоролошко време; 

разумеју једноставне исказе 

за изражавање допадања / 

недопадања и реагују на 

њих; траже мишљење и 

изражавају допадање / 

недопадање једноставним 

језичким средствима. 

 

Препознају и именују бића, 

предмете и места који се 

односе на тему; разумеју 

2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.22.  
2.1.25  2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  
2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.   

 

 

 

 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  

1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.1.9.  

1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15.  

1.1.17.  1.1.18. 1.1.20. 

1.1.22.  1.1.23. 1.2.1.  1.2.2.  

1.2.3.  1.2.4.  2.1.1.  2.1.2.  

2.1.3.  2.1.6.  2.1.12.   2.1.13.  

2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.22.  

2.1.25  2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  

2.2.4.  2.3.2.   

Време, дани у недељи, месеци у 

години редослед месеци у години,  

колико је сати, оброци у току 

дана, дневне рутине и активности. 

 

 

  

– ученици се посматраjу 

као одговорни, 

креативни, активни 

учесници у друштвеном 

чину;  

– наставни материjали 

представљаjу jедан од 

извора активности и 

мораjу бити праћени 

употребом додатних 

аутентичних материjала;  

– учионица jе простор 

коjи jе могуће 

прилагођавати потребама 

наставе из дана у дан;  

– рад на проjекту као 

задатку коjи остваруjе 

корелациjу са другим 

предметима и подстиче 

развоj когнитивних 

способности ученика 

(запажање, анализа, 

закључивање итд.);  

– за увођење новог 

лексичког материjала 

користе се познате 

граматичке структуре и 

обрнуто, а нарочито на 

нижем узрасту треба 

користити 

интернационализме и 

речи коjе су им познате, 

као и визуализациjу као 
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једноставно исказане 

честитке и одговоре на њих; 

упуте једноставне честитке. 

 

Препознају и именују бића 

и предмете који се односе 

на тему; разумеју 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

саопште једноставна 

упутства и налоге; 

препознају и именују бића, 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

разумеју једноставне описе  

бића, предмета и места;  

опишу бића, предмете и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства. 

средство семантизациjе. 

Технике/активности   

Слушање и реаговање на 

упутства наставника на 

страном jезику или са 

аудио-записа (слушаj, 

пиши – од трећег разреда, 

повежи, одреди, пронађи, 

али и активности у вези 

са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj, 

отвори/затвори свеску, 

итд.)  

 

 

 

Нпомена: Општи сандарди постигнућа за наставни предмет енглески језик, налазе се у прилогу ШП. 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

Степен остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , односно 

прилагођених 

стандарда постигнућа 

  

- Усмена провера кроз игру, 

песму, испитивање 

- Писмена провера путем 

диктата у сликама или тестова 

 

- Усмена презентација 

- Игра улога 

- Тестови 

- Цртежи 

 

  

У току целе 

школске године 
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у току савладавања 

програма предмета 

Ангажовање ученика 

у настави 

 

 

 Вођење евиденције о 

ангажовању ученика 

Ученик прати активности 

на часу и у њима учествује 

у већој или машој мери -  

лична процена наставника 

У току целе 

школске године  
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3. Наставни предмет : МАТЕМАТИКА трећи разред  

 

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладава 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. 

 
 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА,КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ,ТИПЧ

АСА 
ИСАДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕОПШТЕ 

ИМЕЂУПРЕД

МЕТНЕКОМП

ЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступциостварива

њапрограма 

– цртапаралелне 

и нормалнеправе, 

правоугаоник и 

квадрат; 

– 

конструишетроуг

ао и круг; 

– 

именујеелементеу

гла, 

правоугаоника, 

квадрата, троугла 

и круга; 

– 

разликујеврстеуг

лова и троуглова; 

– 

одредиобимправо

угаоника, 

квадрата и 

 
 
ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.2.1. 
1МА.1.2.2. 
1МА.1.2.3 
умедаименујегеометријскеобјекте у 
равни (квадрат, круг,троугао, 
правоугаоник, тачка,дуж, 
права,полуправа,угао) 
знајединицезамерењедужине и 
њиховеодносе 
користипоступакмерењадужинеобјектапр
иказаненаслици 
СРЕДЊИ НИВО 
1МА.2.2.1. 
1МА.2.2.2. 
1МА.2.2.3. 
1МА.2.2.4. 
уочавамеђусобнеодносегеометријскихобј
еката у равни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

круг, угао, квадрат и 

правоугаоник, троугао, 

квадратнамрежа, обимквадрата 

и правоугаоника, тачка, права, 

дуж, полуправа, 

раван 

Узајамниположаји 

правих (паралелне 

праве и правекојесе 

секу). 

Угао, врстеуглова. 

Компетенцијаза 

учење 

- Користи 

различитеизворе 

информација и 

имакритички 

односпрема 

њима- Способан 

једасамостално 

и у сарадњиса 

другима 

истражује, 

открива и 

повезујенова 

знања. 

Решавање 

проблема 

- Препознаје 

проблем, 

рашчлањује 

Прикупљање 
информацијаиз 
различитихизвора: 
свакодневна 
посматрања, 
активностначасу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталанрад, рад 
у групи, тестови. 
Праћењем 
постигнућаученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа 
ученика 
оценом 
Усмене и писмене 
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троугла, 

применом 

обрасца; 

– 

опишеособинепра

воугаоника и 

квадрата; 

– 

пресликагеометр

ијскуфигуру у 

квадратнојилитач

кастојмрежина 

основузадатогупу

тства; 

– 

користигеометриј

скиприбор и 

софтверскеалатез

ацртање 

 

– прочита, запише и 

упоредибројевепрвехи

љаде и прикажеихна 

бројевнојправој; 

– 

прочитабројзаписанри

мскимцифрама и 

напишедатиброј 

римскимцифрама (до 

1.000); 

– 

извршичетириосновне

рачунскеоперације, 

претварајединицезамерењедужине 
знајединицезамерењеповршине и 
њиховеодносе 
умедаизрачунаобимтроугла,квадрата и 
правоугаоникакадасуподаци 
дати у истиммернимјединицама 
НАПРЕДНИ НИВО 
1МА.3.2.1. 
1МА.3.2.2. 
1МА.3.2.3. 
1МА.3.2.4. 
претварајединицезамерењеповршинеизве
ћих у мање 
умедаизрачунаобимтроугла,квадрата и 
правоугаоника 
умедаизрачунаповршинуквадрата и 
провоугаоника 
умедаизрачунаобим и 
површинусложенихфигура у 
равникадасуподацидати у 
истиммернимјединицама 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.1.1. 
1МА.1.1.2. 
1МА.1.1.3. 
1МА.1.1.4. 
1МА.1.1.5. 
знадапрочита и запишедатиброј, 
умедаупоредибројевеповеличини и 

Троугао, врсте 

троуглова. 

Кружница и круг. 

Правоугаоник и 

квадрат. 

Обимтроуглаквадрата и 

правоугаоника. 

Цртањепаралелних 

и нормалнихправих 

помоћулењира. 

Конструкције 

троугла и кружнице. 

Пресликавање 

геометријских 

фигурана 

квадратнојмрежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈЕВИ 

проблемску 

ситуацијуна 

делове и уочава 

везеизмеђуњих,- 

Планира 

стратегију 

Прикупљање 

информацијаиз 

различитихизвора: 

свакодневна 

посматрања, 

активностначасу, 

учествовање у 

разговору и 

дискусији, 

самосталанрад, рад 

у групи, тестови. 

Праћењем 

постигнућаученика, 

усменим 

испитивањем 

Бележењем 

постигнућа 

ученика 

оценом 

Усмене и писмене 

проверестепена 

усвојеностизнања; 

Свескеученика и 

њиховипрактични 

радови. 

решавања 

проблема, 

проверестепена 
усвојеностизнања; 
Свескеученика и 
њиховипрактични 
радови. 
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писмено и усмено (до 

1.000); 

– 

поделибројбројемпрве

десетице, са и 

безостатка, и провери 

резултат; 

– 

проценивредностизраз

асаједномрачунскомоп

ерацијом; 

– 

израчунавредностброј

евногизразасанајвишет

рирачунске 

операције; 

– одредидесетице и 

стотиненајближедатом

броју; 

– 

решиједначинусаједно

мрачунскомоперацијо

м; 

– одреди и 

запишескупрешењанеј

едначинесасабирањем 

и 

одузимањем; 

– 

решипроблемскизадат

аккористећибројевнии

зразилиједначину– 

упоредиразломкеобли

прикажебројнадатојполуправој 
рачунавредностбројевногизразасанајвиш
едвеоперацијесабирања и одузимања у 
оквирупрвехиљаде 
множи и 
делибезостатка(троцифренебројевеједноц
ифреним) у оквирупрвехиљаде 
умеданаосновутекстаправилнопоставииз
разсаједномрачунскомоперацијом 
умедарешаваједноставнеједначине у 
оквирупрвехиљаде 
СРЕДЊИ НИВО 
1МА.2.1.1. 
1МА.2.1.2. 
1МА.2.1.3. 
1МА.2.1.4. 
1МА.2.1.5. 
умедаприменисвојстваприроднихбројева 
(паран, непаран, највећи, најмањи, 
предходни, следећиброј) и разуме 
декаднибројевнисистем 
умедаодредидесетицу,стотину и 
хиљадунајближудатомброју 
сабира и одузима, рачунавредностизраза 
рачунавредностизраза с 
највишедвеоперације 
умедарешаваједначине 
НАПРЕДНИ НИВО 
1МА.3.1.1. 
1МА.3.1.2. 
1МА.3.1.3. 
1МА.3.1.4. 
1МА.3.1.5. 
умедаприменисвојстваприроднихбројева 
у решавањупроблемскихзадатака 

 

 

Природнибројевидо 1000: 

јединице, десетице, стотина, 

хиљада, парни и 

непарнибројеви, 

троцифренибројеви и 

четвороцифрени,римске 

цифредо 1000,претходник, 

следбеникброја, изрази, 

рачунскеоперације, сабирање, 

сабирци, збир, одузимање, 

умањеник, умањилац, 

разлика, множење, 

чиниоци,производ, дељење, 

дељеник, делилац, количник, 

таблицамножења и дељења, 

једнакост, неједнакост, 

непознатиброј, 

променљивиброј, 

заграда,редоследрачунскихопер

ација, разломци.БРОЈЕВИ 

Садржај: 

Бројевипрве 

хиљаде. 

Сабирање и 

одузимање (усмени 

и писмени 

поступак). 

Множење 

једноцифреним 

бројевима и бројем 

10 и дељење 

- 

Решавапроб

лем 

премапланир

аној 

стратегији 

примењујућ

и 

знања и 

вештине 

стеченеучењ

ем и 

ваншколски

м 

искуством. 

Сарадња 

-Активно и 

конструктив

но 

учествује у 

раду 

групеилипар

а 

- Критички 

процењујесв

ој 

рад и 

радчланова 

групе, 

доприноси 

унапређивањ

у 

радагрупе и 
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касаједнакимимениоц

има; 

– 

резултатмерењадужин

езапишедецималнимбр

ојемсаједном 

децималом; 

– уочи и 

речимаопишеправилоз

анастајањебројевногни

за; 

– чита и 

користиподаткепредст

ављенетабеларноилигр

афички 

(стубичастидијаграм и 

сликовнидијаграм) 

– чита, упореди и 

претварајединицезаме

рењедужине, масе, 

запреминетечности и 

времена; 

– упоредивеличине 

(дужина, маса, 

запреминатечности и 

време); 

– 

измериповршинугеоме

тријскефигурезадатом

мером 

(правоугаоником, 

квадратом и 

троуглом); 

знасвојстваоперацијасабирања и 
одузимања и умедаихпримени 
умедаизрачунабројевнувредностизразаса
вишеоперација, поштујућиприоритет 
умедарешавасложенијепроблемскезадатк
едате у текстуалнојформи 
умедаодредирешењанеједначинасаједном
операцијом 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.4.1. 
1МА. 1.4.2. 
1MA. 1.4.3., 1МА.1.4.4. 
умедаизразиодређенусумуновцапрекораз
кичитихапоена и рачунасановцем у 
једноставнимситуацијамазнакоју 
јединицумередаупотребизамерењезадатез
апремине(л,дл,мл) 
знакојујединицумередаупотребизамерењ
езадатемасе(г,кг,т) 
умедачитаједноставнијеграфиконе,табеле 
и дијаграме 
СРЕДЊИ НИВО 
1МА.2.4.1.,1МА.2.4.2.,1МА.2.4.3. 
1МА.2.4.4.,1МА.2.4.5 
умедаизразиодређенусумуновцапрекораз
кичитихапоена и рачунасановцем у 
сложенијимситуацијама 
знајединицезавреме (секунда, минут, 
сат,дан,месец,година) и 

бројевимапрве 

десетицеса и без 

остатка (усмени и 

писменипоступак). 

Зависнострезултата 

одпромене 

компонената. 

Једначинеоблика: а 

+ x = б, 

а – x = б, x – а = б, а 

× x = б. 

Неједначинеоблика: 

а ± x < б, 

а ± x > б, x – а < б, x 

– а > б. 

Римскецифре Д, М. 

Упоређивање 

разломакаса 

једнаким 

имениоцима. Децималнизапис 

бројасаједном 

децималом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уме 

дапредстави 

резултатерад

а. 

Комуникаци

ја 

-

Умејаснодас

е 

изразиусмен

о и 

писано, у 

складу 

сапотребама 

и 

карактерист

икама 

ситуације, 

поштујући 

ограничења 

у 

погледудуж

ине инамене. 
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– чита, упореди и 

претварајединицезаме

рењедужине, масе, 

запреминетечности и 

времена; 

– упоредивеличине 

(дужина, маса, 

запреминатечности и 

време); 

– измери површину 

геометријске фигуре 

за датом мером 

(правоугаоником, 

квадратом и 

троуглом); 

поредивременскеинтервале у 
једноставнимситуацијама 
претварајединицезазапреминутечностииз
већих у мање 
претварајединицезазапреминумасеизвећи
х у мање 
умедакористиподаткеприказанеграфички
илитабеларно у 
решавањуједноставнијихзадатака 
НАПРЕДНИ НИВО 
1МА.3.4.1., 1МА.3.4.2., 1МА.3.4.3. 
знајединицезавреме(секунда,минут,сат,да
н,месец,година,век)и 
умедапретвараједнејединице у другу у 
сложенијим 
ситуацијама 
претварајединицезазапреминутечности 
претварајединицезамерењемасе 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

дужина, милиметар, километар, 

мерниброј, јединицамере, 

једноимени и вишеимениброј, 

време, деценија, век, 

запремина, литар,децилитар, 

центилитар, милилитар, 

хектолитар 

Мерењемасе (кг, г, 

т). 

Мерењевремена 

(деценија, век, 

секунд). 

Мерењедужине (мм, 

км). 

Мерењезапремине 

течности (л, дл, цл, 

мл, хл). 

Мерењеповршине 

геометријских 

фигуразадатом 

мером 
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ПЛАН  

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 
Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

 

 

процењују се: 

 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на часу у свеску 

 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  

 

 вештине 

изражавања и 

ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања  

 

 саопштавања; -Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор – запис датума  

Степен разумевање, - Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по  

оствареност
и 

примена и  месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   
исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 

прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  
прилагођени

х 
са подацима и -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда рад на   Пресек стања по 

постигнућа 
у 

различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 

току врстама    
савладавања текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 

 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, 
процена 

За редовно доношење домаћег  

  осталих ученика) задатка +  

 вештине,    
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 руковање - Рад у пару Сарадња у групи  

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 
процена 

(сви чланови су укључени, сви  

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологијама и  свескама...)  

 извођење    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  

   групе  

   
Процена резултата рада група 

 

   (пано, табела...)  

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, сарадњу 

са другима 

 

 

Вођење евиденције од стране наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

 
 
 
 
 
-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама 
-ангажовање и квалитет учешћа 
у разним наставним и 
ваннаставним активностима 

 

 

 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

4. Наставни предмет : Природа и друштво 

Циљ наставног предмета је да ученици упознају себе , своје природно и друштвено окружење , развију способности за 

одговоран живот у њему. 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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• развијање 

основних 

научних 

појмова из 

природних и 

друштвених 

наука; 

 

22 

 

• развијање 

основних 

појмова о 

ширем 

природном и 

друштвеном 

окружењу – 

завичају; • 

развијање 

способности 

запажања 

основних 

својстава 

објеката, 

појава и 

процеса у 

окружењу и 

уочавање 

њихове 

повезаности; • 

развијање 

основних 

елемената 

1ПД. 1.1.1. прави разлику 

између природе и производа 

људског рада 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини 

живу и неживу природу 

1ПД.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића 

1ПД.1.1.4. уме да класификује 

жива бића према једном од 

следећих критеријума: изгледу, 

начину исхране, кретања и 

размножавања 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује 

делове тела живих бића 1ПД. 

1.1.6. разликуј е станишта 

према условима живота и 

живим бићима у њима 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује 

природне ресурсе 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека по 

очување природе 

1ПД. 1.3.1. зна основна свој ства 

воде, ваздуха и земљишта 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у 

природи, ваздух и земљиште 

састављени од више материјала 

1ПД.1.3.4. зна основна својства 

материјала: тврдоћа, 

еластичност, густина, 

1. ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЕКОЛОГИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МАТЕРИЈАЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -има 

позитиван 

став према 

поштовању 

људских 

права и 

слобода  

-решавање 

проблема- 

самостално 

или 

консултује 

друге у 

решавању 

проблема 

-

компетенција 

за учење-

користи 

различите 

изворе 

информација 

и има 

критички 

однос према 

њима 

-способан је 

да 

самостално и 

у сарадњи са 

другима 

истражује, 

открива и 

 
 
-стварање ситуација 
учења у којима ће 
доћи до изражаја 
различите активности 
ученика које 
омогућују различите 
начине учења; 
- решавање 
проблемских 
ситуација које 
развијају мисаоне 
способности ученика 
- заједничка 
реализација задатака 
на нивоу групе или 
радом у пару; 
- практиковати 
диференциране 
задатке у циљу 
поштовања на 
различитост, нивоа 
предзнања и 
динамике развоја; 
- мењати амбијент 
тако да ученици исте 
ствари сагледавају са 
различитих аспеката 
у различитим 
околностима; - 
организовање посета, 
излета, шетњи, 
наставе у природи; 
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логичког 

мишљења; 

• стицање 

елементарне 

научне 

писмености, 

њена 

функционална 

применљивост 

и развој 

процеса 

учења; 

• 

оспособљавањ

е за сналажење 

у простору и 

времену; 

• разумевање и 

уважавање 

сличности и 

разлика међу 

појединцима и 

групама; 

• коришћење 

различитих 

социјалних 

вештина, 

знања и умења 

у непосредном 

окружењу; 

• развијање 

одговорног 

односа према 

растворљивост, провидност, 

намагнетисаност 

1ПД.1.3.5. зна да својства 

материјала одређују њихову 

употребу и препознаје примере 

у свом окружењу 1ПД.1.3.6. зна 

промене материјала које 

настају због промене 

температуре, услед механичког 

утицај а и деловања воде и 

ваздуха 

1ПД.1.4.1. уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се 

људи оријентишу у простору: 

лева и десна страна, стране 

света, адреса, карактеристични 

објекти 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране 

света помоћу Сунца 1ПД.1.4.4. 

зна јединице за мерење 

времена: дан, недеља, месец, 

година, деценија и век 

1ПД.1.4.5. уме да прочита 

тражене информације са 

часовника и календара 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

повезује нова 

знања, 

користи 

могућности 

ван школског 

учења , 

негује и 

развија лична 

интересовањ

а 

-дигитална 

компентенциј

а 

-естетичка 

компетенција 

- активирати ученика 
у процесу стицања 
знања; 
- практиковати 
практичан рад, 
једноставне огледе, 
истраживачке 
задатке; 
- остваривање циљева 
и задатака вршећи се 
преко спиралних 
кругова тако да се 
избегава рутинско 
понављање, а 
усвајање наведених 
садржаја програма 
омогућује 
надограђивање 
знања, умења, 
вештина и ставова, 
изградње 
појмова из области 
природе и друштва. 
- оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
различитих извора 
знања, графичких и 
електронских медија, 
с намером 
да се код ученика 
развије 
функционална 
писменост као 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

266 

 

себи, 

окружењу и 

културном 

наслеђу. 

 

1ПД.1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу 

1ПД. 1.5.3. зна које људске 

делатности постоје и њихову 

улогу 

1ПД.1.5.4. зна који су главни 

извори опасности по здравље и 

живот људи и основне мере 

заштите 

1ПД.1.5.5. зна поступке за 

очување и унапређивање 

1ПД. 1.6.1. зна основне облике 

рељефа и површинских вода 

1ПД.1.6.2. зна основне типове 

насеља и њихове 

карактеристике 

1ПД.1.6.3. зна географски 

положај и основне одреднице 

државе Србије: територија, 

границе, главни град, симболи, 

становништво 

1ПД.1.6.4. зна најважније 

догађаје, појаве и личности из 

прошлости 

1ПД.1.6.5. зна основне 

информације о начину живота 

људи у прошлости 

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски 

извори и именује их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ДРЖАВА 

СРБИЈА И ЊЕНА 

ПРОШЛОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подлога за даље 
учење и сначажење у 
свакодневном 
животу. 
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1ПД.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима 

1 ПД.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и 

људи 

1ПД.2.1.3. примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних 

делова живих бића 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност 

услова живота и живих бића у 

станишту 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у 

животној заједници 

 

1ПД.3.1.1. разуме 

повезаност живе и 

неживе природе на 

мање очигледним 

примерима 

1ПД.2.2.1. разликује 

обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе 

1ПД.2.2.3. зна основне мере 

заштите живе и неживе природе 

као природних 

ресурса 
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1ПД.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима се 

она штити 

1ПД.2.3.1. зна сложенија 

својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање и кретање 

1ПД.2.3.2. зна да су различита 

 

1ПД.3.3.1. разуме 

како загревање и 

хлађење воде и 

ваздуха утичу 

својства воде, ваздуха и 

земљишта последица њиховог 

различитог састава 

 

појаве у природи 

1ПД.3.3.2. примењује 

знање о променама 

1ПД.2.3.3. разликује 

материјале који су добри 

проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то 

нису 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и 

електрична проводљивост 

материјала одређују њихову 

употребу и препознаје примере 

у свом окружењу 1ПД.2.3.5. 

разликује повратне и 
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неповратне промене 

материјала 

1ПД.2.3.6. разликује промене 

материјала при којима настају 

други материјали од оних 

промена материјала при којима 

не настају други материјали 

 

материјала за 

објашњење појава у 

свом окружењу 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела 

зависи од силе која на њега 

делује, врсте подлоге и облика 

тела 

1ПД.2.4.3. уме да пронађе 

тражене улице и објекте на 

плану насеља 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије: 

највећа и најважнија насеља, 

облике рељефа и површинских 

вода 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 

упише тражене информације на 

ленти времена 

 

1ПД.3.4.1. уме да чита 

географску карту 
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примењујући знања о 

странама света и 

значењу картографских 

знакова 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група и 

њихових чланова 

1ПД.2.5.2. зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама 

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и 

међузависност различитих 

 

1ПД.3.5.1. разуме 

заједничке 

карактеристике 

друштвених група и 

разлике међу њима 

1ПД.3.5.2. разуме да 

се права и обавезе 

чланова друштвених 

људских делатности група међусобно 

 

допуњују 

1ПД.2.6.1. препознаје и 

именује облике рељефа и 

површинских вода у свом месту 

и у околини 

1ПД.2.6.2. зна основне одлике 

рељефа и вода у држави Србији 
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1ПД.2.6.3. разуме повезаност 

природно-географских фактора 

– рељефа, вода, климе – и 

делатности људи 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и 

разлике између начина живота 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент 

оцењивања 

Време 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

Усмерава,наводи, ствара 

ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, 

подстиче, дискутује, 

анализира, мотивише, 

координира, наводи на 

повезивање и примену 

знања. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика 

само је део праћења и вредновања образовно-васппитне 

праксе. 

усмено 

одговарање, 

писмене везбе, 

контролни 

задатак, 

практични рад 

Контролни 

задатак по 

завршетку 

наставне теме 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

Посматра, описује, 

групише, испољава, 

препознаје, упоређује, 

именује, процењује, 

групише, 

прати,истражује, ствара, 

игра се, бележи, 

експериментише, 

сналази се у простору и 

времену, сазнаје, 

ствара,сакупља,осмишља

ва, реализује  

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 

оцењивању 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. 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, 
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 5. Наставни предмет:Ликовна култура 3. разред 

 

Циљваспитно – образовног радау настави ликовне културејеста да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење  и 

деловање у складуса демократским опредељењем и карактером овог наставног предмета 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА,КЉУ

ЧНИ 

ПОЈМОВИ,

ТИПЧАСА 
ИСАДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕОП

ШТЕ 

ИМЕЂУПРЕДМЕТНЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступциостваривања

програма 
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- Пошт
ује 
инстр
укциј
е за 
припр
емањ
е, 
кори
шћењ
е , 
одрж
авање 
и 
одлаг
ање 
прибо
ра; 

- - 
повеж
е 
уметн
ичко 
заним
ање и 
уметн
ички 
занат 
са 
одгов
арајућ

ЛК.1.1.1. разликује и 
користи основне медије , 
материјале и технике( 
цртање, сликање , вајање) 
визуелних уметности 
Л.К.1.1.2. изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне радове 
Л.К.1.1.3.описује свој рад и 
радове других( исказује 
утисак) 
Л.К.2.1.1.познаје и користи 
основе изражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелних уметности 
Л.К.2.1.2.образлаже свој 
рад и радове других, 
наводи садржај,тему , 
карактеристике технике...) 
Л.К.3.1.1.познаје и користи 
различите изражајне 
могућности класичних и 
савремених 
медија,техника и 
материјала 
Л.К.3.1.2.одабира 
адекватна средства 
помоћу којих ће на 
најбољи начин 
реализовати своју идеју 

1.Материјали 
- цртање 
- прављење 
- сликање 

Коришћење разних 
материјала за 
компоновање 
 

Обр
ада 
          
21 

Утврђи
вање  
                   
7 

Све
га 
     
28 

 
 

Сарадња, 
компентенција за 
учење,комуникација
, естетика, 
решавање 
проблема, рад са 
подацима и 
информацијама, 
одговорно учешће у 
демократском 
друштву, 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

Комбиновање  
различитих врста  
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема,  
графикона 
Користити  
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају  
ученике и у којима су  
самосталнији у раду 
Обезбеђивање  
корелације са сродним 
предметима 
Припремање  
наставника  
за часове, водећи 
рачуна 
о  особеностима  
одељења 
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им 
проду
ктом; 

- Преоб
ликује
, 
самос
тално 
или у 
сарад
њи са 
други
ма, 
амбал
ажу и 
пред
мете 
за 
рецик
лажу 
мењај
ући 
им 
употр
ебну 
функц
ију 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 
ТЕМА,КЉУЧ
НИ 
ПОЈМОВИ,ТИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕОПШТЕ 
ИМЕЂУПРЕДМЕТНЕКОМ
ПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 
поступциостваривањап
рограма 
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ПЧАСА 
ИСАДРЖАЈИ 

- Укаже 
на 
сличн
ости и 
разли
ке 
које 
опажа 
у 
уметн
ичким 
дели
ма и 
тради
цији 
разли
читих 
народ
а 

- Израз
и 
одабр
ане 
садрж
аје 
израз
ом 

ЛК.1.2.1. описује свој рад и 
радове других 
ЛК2.2.1.одабира адекватан 
садржај да би представио 
неку идеју или концепт 
ЛК.2.2.2.образлаже свој 
рад и радове других 
ЛК.3.2.1. одабира 
адекватна средства 
помоћу којих ће на 
најбољи начин 
реализовати своју идеју 
ЛК.3.2.2.изводирадовесао
дређеномнамером, 
користећиосновневизуелн
еелементе и 
принципедабипостигаоод
ређениефекат 
ЛК3.2.3.користитачнетерм
ине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) 
извизуелнихуметности 
(примеренеузрасту и 
садржају) 
кадаобразлажесвојрад и 
радоведругих ЛК.3.2.4. 
уочавамеђусобнуповезано
стелемената, принципа и 
садржајанасвомраду и 

2.Композиција 
 

- цртање 
- сликање 
- закључивање  
- посматрање 

Композиција и покрет у 
композицији 
 

Обр
ада 
16 

Утврђи
вање  
8 

Све
га 
     
24 

 
 

Сарадња, 
компентенција за 
учење,комуникација
, естетика, 
решавање 
проблема, рад са 
подацима и 
информацијама,  

Комбиновање  
различитих врста  
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема,  
графикона 
Користити  
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају  
ученике и у којима су  
самосталнији у раду 
Обезбеђивање  
корелације са сродним 
предметима 
Припремање  
наставника  
за часове, водећи 
рачуна 
о  особеностима  
одељења 
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лица,
поло
жајем 
тела, 
покре
тима 
или 
крета
њем 

нарадовимадруги 

 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 
ТЕМА,КЉУ
ЧНИ 
ПОЈМОВИ,Т
ИПЧАСА 
ИСАДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕОП
ШТЕ 
ИМЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 
поступциоствари
вањапрограма 
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      Изрази 
своје 
доживљаје
,   
емоције,и
магинациј
у и 
запажања 
одабрани
м 
материјал
ом, 
прибором 
и 
техникама 

 
ЛК.1.3.1описује 
разликекојеуочаванауметничкимрадов
имаизразличитихземаља, култура и 
периода 
ЛК.1.3.2. 
знаданаведеразличитазанимањазакоја
супотребназнања и 
вештинестечениучењем у 
визуелнимуметностима (нпр. 
костимограф, дизајнер, архитекта...) 
ЛК.1.3.3. познајеместа и 
изворегдеможедапроширисвојазнањав
езаназавизуелнеуметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, 
уметничкарадионица...) ЛК.1.3.4. 
знанеколикопримераприменевизуелни
хуметности у свакодневномживоту 

 
3. Споразумавање 
 

- цртање 
- сликање 
- вајање 

Ликовне поруке као 
могућност 
споразумавања 
 

Обр
ада 
          
4 

Утврђи
вање  
                   
8                   

Св
ега 
     
12 

 
 

 
Сарадња, 
компентенција 
за 
учење,комуник
ација, естетика, 
решавање 
проблема, рад 
са подацима и 
информацијам
а 

Комбиновање  
различитих 
врста  
дидактичког 
материјала: 
илустрација, 
шема,  
графикона 
Користити  
методе/технике 
и облике 
рада, које 
активирају  
ученике и у 
којима су  
самосталнији у 
раду 
Обезбеђивање  
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање  
наставника  
за часове, 
водећи рачуна 
о  особеностима  
одељења 
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ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 
ТЕМА,КЉУ
ЧНИ 
ПОЈМОВИ,
ТИПЧАСА 
ИСАДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕОП
ШТЕ 
ИМЕЂУПРЕДМЕТН
ЕКОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 
поступциостваривањап
рограма 

–

 рас
пореди 
облике, 
боје, 
линије 
и/или 
текстуре 
креирајући 
оригиналн
е 
композици
је; 
–
 разг
овара са 
вршњацим
а о 
доживљају 
простора, 
дизајна, 
уметнички
х и 
ученичких 
радова, 

 
ЛК.1.4.1описује 
разликекојеуочаванауметничкимрадо
вима 
ЛК.1.4.2. 
знаданаведеразличитазанимањазакој
асупотребназнања и 
вештинестечениучењем у 
визуелнимуметностима (нпр. 
костимограф, дизајнер, архитекта...) 
ЛК.1.4.3. познајеместа и 
изворегдеможедапроширисвојазнања
везаназавизуелнеуметности (нпр. 
музеј, галерија, атеље, 
уметничкарадионица...) ЛК.1.4.4. 
знанеколикопримераприменевизуелн
ихуметности у свакодневномживоту 
ЛК2.4.1.одабира адекватан садржај да 
би представио неку идеју или концепт 
ЛК3.4.3.користитачнетерминеизвизуе
лнихуметности (примеренеузрасту и 
садржају) кадаобразлажесвојрад и 
радоведругих ЛК.3.4.4. 
уочавамеђусобнуповезаностелеменат
а 

 4. Простор 
 

- цртање 
- процењивање 
- колаж 
- сликање 

Повезивање разних 
облика у целину 
 

Обр
ада 
6 

Утврђи
вање  
2 

Св
ега 
8 

 
 

 
 Сарадња, 
компентенција 
за 
учење,комуни
кација, 
естетика, 
решавање 
проблема, рад 
са подацима и 
информацијам
а,одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 

Комбиновање  
различитих врста  
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема,  
графикона 
Користити  
методе/технике и 
облике 
рада, које активирају  
ученике и у којима су  
самосталнији у раду 
Обезбеђивање  
корелације са 
сродним 
предметима 
Припремање  
наставника  
за часове, водећи 
рачуна 
о  особеностима  
одељења 
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уважавајућ
и 
различитос
ти; 
–
 учес
твује у 
обликовањ
у и 
уређењу 
простора у 
школи, код 
куће или у 
окружењу; 
–
 
размат
ра, у 
групи, 
шта и 
како је 
учио/л
а и где 
та 
знања 
може 
приме
нити. 
 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

281 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

Процењују се: 

 

-Формативно оцењивање: Свакодневно 

бележење активности и постигнућа ученика 

на часу у свеску 

 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  

 

 вештине 

изражавања и 

Ученика и евиденције наставника Задавање комплетног, 
потпуног 
Одговора на тежа 
питања  

 

 саопштавања; -Комисија ученика и наставница Ко не зна одговор–запис 
датума 

 

Степен разумевање, -Усмено одговарање Учесталост јављања на 
часу по 

 

оствареност
и 

применаи  месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења прибора   
исхода и   Свеобухватност  

одговора 
Свакодневно бележење 

прописаних, поступакаи -Ученици воде евиденцију  Током године 

односно процедура;рад  Хоризонтално и 
вертикално 

 

прилагођени
х 

саподацимаи -Прегледање радова Повезивање градива  

стандарда радна   Пресек стања по 

постигнућау различитим  Самосталност у 
одговарању 

тромесечјима 

току Врстама 
ликовних  

   

савладавања радова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења прибора– 
запис 

 

програма   датума уевиденцију На крају школске године 

предмета; уметничко -Групни рад  и на крају полугодишта 

 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, За редовно доношење  
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процена прибора 

  осталих  ученика) задатка+  

 вештине,    

 руковање -Рад у пару Сарадња у групи  

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 
процена 

(сви чланови су 
укључени, сви 

 

 алатоми осталих ученика) Имају задато за бележено   

 Технологијама и  у свескама...)  

 извођење    

 радних задатака.  Степен залагања свих 
чланова 

 

   групе  

   
Процена резултата рада 

група 

 

   (пано,табела...)  

 

 

 

6. Наставни предмет:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 3.разред 

 

Циљ :Развијање интересовања за музичку осетљивост и креативност, оспособљавањеза разумевање могућности музичког 

изражавања, развијање за музичке вредности 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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-својим 

речима 

објасни 

утиске о 

слушаном 

делу 

   -користи  

самостално 

различите 

облике 

усменог и 

писменог 

истраживања 

 

 

• опише своја 

осећања у 

вези са 

слушањем 

музике; 

• примењује 

правилан 

начин 

држања тела 

и дисања при 

певању; 

•  

•  

• ; 

 

• опише своја 

осећања у 

вези са 

 
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.1.4.3.изводи пратеће ритмичке и 
мелодијскоритмичке деонице на 
направљеним музичким инструментима. 
 
 
 

12.3.2. – учествује у инструменталној пратњи; 

2.3.3. –комуницира покретом; 

2.3.4. –изводи разноврсни музички репертоар 

певањем/свирањем, покретом, индивидуално и 

у групи, развијајући тимски дух; 
 

 
 
 

 
 
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.1.4.3.изводи пратеће ритмичке и 
мелодијскоритмичке деонице на 
направљеним музичким инструментима. 

1. Зналци музикалци 

Обрада: /, утврђивање:2, 

Свега::2 

1.Слушам, певам, свирам, 

стварам 

2. Шта све звучи око нас? 

 

 

 

 

 

 

2. Ухвати ритам 

Обрада:8, утврђивање.1, 

Свега:9 

1.Осмина ноте и осмина паузе 

2. Музичка игра: Телеграм, 

Владимир Томерлин 

3. Половина ноте и половина 

паузе 

4. Такт и тактирање 

 

 

 

 

3.Музикалне степенице 

 

Обрада.10, Утврђивање:/, 

Свега:10 

 

1.Песма: Живот пун лепоте, 

Драгана Михајловић Бокан, 

Тоде Николетић 

Естетичка;Сарадња

Дигитална 

компетенција; 

Компетенције за 

учење; Рад са 

подацима и 

информацијама; 

Решавање 

проблема; 

 

-дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина 

комуникације 

 

 

 

 

 

 

-дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина сарадње 

 

 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала, 
илустрација, шема, 
инструмента 
Корелацијом са 
ликовном културом 
 
 
 
 
Користити методе 
које активирају 
ученикена 
самосталан рад 
Корелација са 
Ликовном културом 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
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слушањем 

музике; 

• примењује 

правилан 

начин 

држања тела 

и дисања при 

певању; 

• повезује 

почетне 

тонове 

песаме –

модела/намен

ских песама 

са тонском 

висином; 

• пева по слуху 

и са нотног 

текста песме 

различитог 

садржаја и 

расположења; 

• свира по 

слуху 

ритмичку и 

мелодијску 

пратњу; 

• осмисли 

једноставну 

ритмичкупрат

њу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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.1.4.3.изводи пратеће ритмичке и 
мелодијскоритмичке деонице на 
направљеним музичким инструментима. 

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.1.4.3.изводи пратеће ритмичке и 
мелодијскоритмичке деонице на 
направљеним музичким инструментима. 

 
 

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.Линијски систем, виолински 

кључ 

3.Тон и нота СОЛ 

4. Тон и нота МИ 

5.Тон и нота ДО 

6. Песма: Грожђе, 

 

 

 

 

 

4.На крилима песме 

 

Обрада.12, Утврђивање:2 

Свега:14 

 

1.Боја тона- музичка игра 

Слепи миш, Владимир 

Томерлин 

2. Песма: Гурманска песма, 

Драгана Михајловић Бокан, 

Снежана Јовић Влашкалић 

3. Песма: Ишли смо у Африку, 

Миња Субота, Љубивоје 

Ршумовић 

4. Песма:Накрај села жута 

кућа, народна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина сарадње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дигитална 

естетика,еколошка 

вештина сарадње 

 -рад са подацима и 

информацијама 

 - вештина сарадње 

 

Корелација са 
ликовном културом 
 
 
 
 
 
 
Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
Постављање 
ученика у различите 
ситуације 
Корелација са 
ликовном културом, 
српским језикоми 
светом око нас 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
Постављање 
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• комуницира 

са другима 

кроз 

извођење 

традиционали

х игара уз 

покрет; 

српски језик: 

• чита са 

разумевањем 

различите 

текстове;  

• учествује у 

разговору 

поштујући 

уобичајена 

правила 

комуникације 

и пажљиво 

слуша 

саговорника; 

• изнесе своје 

мишљење о 

тексту; 

• разликује 

књижевне 

врсте: причу, 

бајку, и 

драмски 

текст; 

• именује 

главне и 

споредне 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 

 

5. Музички бонтон 

 

Обрада./, Утврђивање1 Свега:1 

 

1. Музички бонтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученика у различите 
ситуације 
Корелација са 
ликовном културом, 
српским језикоми 
светом око нас 
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ликове и 

разликује 

њихове 

позитивне и 

негативне 

особине; 

• примењује 

основна 

правописна 

правила; 

• споји више 

реченица у 

краћу и дужу 

целину; 

• препричава, 

прича и 

описује и на 

сажет и на 

опширан 

начин; 

• разликује 

формални од 

неформалног 

говора 

(комуникациј

е 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

 

уметничко 

изражавање; 

Формативно 

оцењивање 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

ученика и 

евиденцијенаставника 

-Комисијаученика и 

наставница 

- Усменоодговарање  

-

Редовностдоношењадомаће

г  

-Ученициводеевиденцију  

-Прегледањесвезака  

- Писанепровере  

Ученицидајусамопроценуо

цене  

- Групнирад 

(посматрање наставника, 

излагање група, 

проценаВођење евиденције 

од стране наставника о: 

Бројјављања: 

Зајављање★ 

Зајављањевишепута✶ 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања 

✴ 

Ко не зна одговор – 

запис датума 

Учесталост јављања на 

часу по 

месецима  

Свеобухватностодговора  

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивањеградива  

Самосталност у 

одговарању  

Занедоношењадомаћег – 

запис 

датума у евиденцију  

Пресекстањапо 

тромесечјима  

 

Накрајушколскегодин

е 

и 

накрајуполуг

одишта 
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-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израдапаноа 

  
 

Заредовнодоношењедом

аћег 

задатка +  

Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви 

имајузадатозабележено 

у 

свескама...)  

Степензалагањасвихчла

нова 

групе 

Проценарезултатарадаг

рупа 

(пано, табела...-Све 

што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

 

) 

  
 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом и 
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технологијама и 

извођење 

раднихзадатака. 

одговоран однос према раду, 

постављеним задацима, и 

исказано интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. активно 

учествовање у настави, 

сарадњу са другима  
 

 

 

 

 

 

7. Наставни предмет : Физичко и здравствено васпитање 

 

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 рад 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 
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- примени 

једноставне 

двоставне 

општеприпремне 

вежбе (вежбе 

обликовања);        

- прати промене у  

тежини и висини  

код себе и других;  

 

- коригује 

сопствено држања 

тела на основу 

савета наставника;   

 

- правилно држи 

тело;  

 

- правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и 

изведена кретања;          

- комбинује 

усвојене моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном 

животу;   

 

- одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

 

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  

 

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 

 

ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБНОСТИ 

 

 Основно садржаји 

 

Вежбе за развој снаге. 

 Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких способности.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ  

 

 

. 

 

1. Атлетика 

 

 

 

 

- КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ  

 

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

- БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

 

 

- КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ  

 

- ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ   

 

- РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА   

 

- ЕСТЕТСКА  

КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

 

 

Облик рада: 
Фронтални 
Групни 
Индивидуални  
 
Методе рада: 
Демонстративн
а, дијалошка, 
метода 
практичног 
вежбања, 
метода усменог 
излагања  
 
Наставна 
средства: Разни 
предмети, 
објекти 
непосредне 
стварности, 
палице, 
лопте,реквизит
и, клупа, греда, 
струњаче, разне 
справе, 
столице, кутије, 
школске торбе, 
књига, ластиш, 
ЦД, шведска 
клупа, канап, 
трака, картони 
 
са бројевима, 
мараме, шал, 
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- 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;  

 

- користи 

терминологију 

вежбања;  

 

- поштује правила 

понашања на  

вежбалиштима;  

 

  

- поштује мере 

безбедности током 

вежбања;  

 

- одговорно се 

односи према 

објектима, 

 

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 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  

 

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 

2. Спортска гимнастика 

3. Основе тимских, спортских и 

елементарних игара 

4. Плес и ритмика 

5. Полигони 

 

 

            Атлетика 

Техника трчања.  

Истрајно трчање.  

Скок удаљ згрчном техником. 

Бацање лоптице из залета. 

 Скок увис прекорачном техником 

     

 

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. 

 

 

  Основе тимских , спортских и 

елементарних игара 

 

 

Између четири ватре 

 Мини-рукомет.  

 

 

 

 

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ  

ДИСЦИПЛИНЕ-  

 

ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ   

 

- ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ  

 

 

- ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

- ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

 

- БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

   

санке, грудве, 
вратило,козлић,
сандук,обруч 
и,касета,вијаче, 
лоптица, табла, 
листови 
хартије,штопер
ица 
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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 

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  

 

Футсал – „мали фудбал“ 

 

 

  Плес и ритмика 

 

Вежбе са вијачом.  

Вежбе са лоптом.  

Народно коло „Савила се бела лоза 

винова“.  

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

 

 

              Полигони 

 

 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима 

 

    

 

 

 

 ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Култура вежбања и играња 

 

Основна правила: Између 

четири ватре, Мини-рукомета и 

Футсала.  

Понашање према осталим 

учесницима у игри (према 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

293 

 

ситуацијама;  

 

- уредно одржава 

простор у коме 

живи и борави;  

 

- користи здраве 

намирнице у 

исхрани;  

 

- повезује 

различита вежбања 

са њиховим 

утицајем на 

здравље; 

    

- препозна лепоту 

покрета у вежбању;  

 

 

- се придржава 

правила вежбања;  

 

- вреднује 

сопствена и 

туђа 

постигнућа у 

вежбању; 

судији, играчима супротне и 

сопствене екипе).  

Чување и одржавање 

материјалних добара. 

Постављање, склањање и 

чување справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз).  

Породица и вежбање. Вежбање 

као део дневних активности 

 

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 

 

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. 
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8. Наставни предмет Грађанско васпитање 

 

Циљ – подстицање развоја личности и социјалног сазнања. 

  

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Анализира своје 

особине 

 

Препозна и 

анализира 

сличности и 

разлике унутар 

групе 

 

Прихвата друге 

и уважава 

њихову 

различитост 

(активно слуша) 

 

Препозна 

предрасуде, 

стереотипе 

 

Искаже 

мишљење 

аргументима 

Подстицање ученика на 

међусобно упознавање 

 

Подстицање ученика да сагледају 

међусобне сличности и разлике и 

уваже их 

 

Оспособљавање ученика за 

комуникацију у групи и решавање 

сукоба ненасилном 

комуникацијом 

Развијање појма пријатељства 

 

Превазилажење стереотипа везаних 

за пол, узраст, изглед и понашање 

 

Развијање еколошке свести 

 

Неговање основних људских 

вредности, моралног расуђивања 

 

Сличности и разлике 

 

Полни стереотипи у играма 

 

Последице уопштених судова 

 

Појава искључивања у групи 

 

Односи у одељењу 

 

Дискриминација по узрасту 

 

Пријатељство 

 

Лаж као морални прекршај 

 

Крађа као морални прекршај 

 

Обавезе у кући 

 

Кућни ред школе 

 

Корелација 

са осталим 

предметима,у

кључивање у 

друштвене 

токове, као и 

примена у 

различитим 

ситуацијама. 

 

 

 

 

Интерактивне 
радионице 
 
Искуствено учење 
 
Цртање 
 
Пантомима 
 
Физичке игре 
 
Вежбе опуштања 
и вођење 
фантазије 
 
Игре асоцијације 
 
Игре моделирања 
 
Игра слагалице 
 
Игре улога 
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Разумевање правила која регулишу 

живот у заједници 

Сукоб и њихово решавање  
 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 Ученик се оцењује описно. Редовност у похађању наставе 

 

Заинтересованост и активно 

укључивање у процес наставе. 

45 минута ( часови 

теоријске наставе 

се реализују у 

учионици, а 

практичне наставе 

у сали, учионици и 

у школском 

дворишту) 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

 Размена искуства, физичке игре, 

цртање, пантомима, игре 

асоцијације, игре улога, игре 

опуштања, игре слагалице 

Умења и способности 

учествовања у процесу 

образовања и васпитања, 

одговорност и креативност 

личности, отвореност за 

сарадњу и договор. 

45 минута 

 

 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

296 

 

9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

Упознавање ученика са садржајима 

предмета и начином рада. 

Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе и за 

учествовање у раду. 

 

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 наставе и 

примени научено у 

животу. 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 

Вера 

Љубав 

Знање 

II - БОГ СТВАРА СВЕТ И 

ЧОВЕКА 

 

Ученицима пружити основ за 

разумевање човека као бића које је 

створено на врхунцу Божјег 

стварања, као круна Божје 

творевине, створеног света. 

Пружити ученицима знање о томе 

да све што је створено, је од Бога и 

да има свој смисао, задатак, мисију 

и место у свету. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  

да усвоји, схвати и осети 

да је део целокупне Божје 

творевине. Да је биће 

Божје, створено као 

јединствено, непоновљиво 

и слободно биће из љубави 

Божје. 

Да препозна да смо део 

свог Творца и Његове 

творевине, да нас љубав 

повезује са другима, Богом 

и светом. 

 

Афективни аспект:            

Бог Творац 

Створитељ 

Биће Божије 

Човек 

Свет 

Творевина 
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Да пожели да чини добро 

другима, да изражава 

хришћанску љубав према 

Богу и свету и да има своје 

место, улогу и одговорност 

у том свету.  

III - БОГ НАС ВОЛИ  Пружити и омогућити ученицима 

да схвате да нас је Бог створио из 

љубави као јединствено, 

непоновљиво и слободно биће, које 

му наликује. Да нас је створио по 

свом лику и одразу, у духовном и 

личносном смислу. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део Бога и 

Божје љубави и творевине. 

Да нас Творац дарује 

љубављу и слободом, али 

и позива на одговорност и 

узвратне дарове. Да уочи 

да има улогу и значај, да 

сазна да заједница са 

Богом почива на слободи, 

моћи да препозна да је 

даривање плод љубави, 

да сазна да је молитва 

разговор са својим 

Творцем Богом. 

 

Афективни аспект:  

Показати жељу да љубав 

узврати на конкретан 

начин, да буде мотивисан 

да љубав према Богу 

изражава љубављу према 

другом. 

Божја љубав 

Творевина 

Љубав 
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IV - ЗАЈЕДНИЦА БОГА И 

СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА 

 

Да усвоји  и развије и живи лепоту 

заједнице кроз заједницу човека, 

Бога и створеног света. Човек је 

потпун само у заједници. 

 

Когнитивни аспект:            

Да препозна основне 

потребе  личности а то је 

заједница љубави, 

да препозна да сваки човек 

који је посветио свој живот 

заједници, је то 

посвећивање Богу, због 

љубави према заједници: 

Бог, свет, човек. 

 

 Афективни аспект:  

Да се развије жеља да 

према свету и заједници 

подражава пример Божје 

љубави. 

Заједница  

Љубав 

Бог 

Човек 

Створени свет 

 

 

V - ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

 

Пружити ученицима елементарно 

знање о значењу речи Литургија, 

Евхаристија. У смислу тих појмова 

се налази суштина, преображени 

свет. 

Подстицати ученике на лично 

учешће литургији , да развије и 

живи лепоту заједнице кроз 

заједничка причешћивања.    

Да уочи литургију као најбитнији 

догађај Цркве као заједнице. 

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање породичних односа и 

породичног света и односа који 

владају у Цркви за време 

литургије. Ученицима пружити 

Когнитивни аспект:           

Да усвоји, развије и живи 

лепоту заједнице кроз 

литургију, заједничку 

трпезу љубави од које се 

вечно живи. ,, Ја сам хлеб 

вечног живота". То је нови 

преображај.  

Афективни аспект:       

Да схвати смисао 

литургије и причешћа као 

сједињење са Господом 

који је међу нама у новом, 

бољем свету. 

Да схвати литургија 

Литургија  

Љубав 

Заједница 

Преображај света 
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основ за разумевање да се кроз 

међусобне односе и службе на 

Литургији остварује смисао, новог, 

будућег, преображеног света. 

заједница љубави, а Црква 

Божја породица, да осећа 

значење појма заједнице 

као и свој  допринос  

према преображају  света, 

његовом усавршењу. 

VI – ЧОВЕК И ПРИРОДА 

 

Указати ученицима на узрочно-

последичне везе човековог утицаја 

на природу, да Богу узвраћамо 

љубав и захвалност за стварање 

кроз љубав према људима и свету, 

према природи . Пружити 

ученицима елементарно знање о 

екологији и каузалним односима 

човек-природа. 

 

Когнитивни аспект: Бог је 

створио природу као место 

боравишта и живота 

човека, као човеково 

животно окружење. И то је 

Божји дар човеку. 

Усвајање основних 

правила понашања према 

дару и дародавцу. 

 

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

бригом и чувањем природе 

исказујемо љубав Богу. 

Развијати жељу да 

учествује екологији..Да 

усвоји да наш живот и 

здравље искључиво зависе 

од природе, а да природа 

искључиво зависи од 

човека. 

Човек 

Природа 

Каузалитет  

Љубав 

Дар 

Дародавац 

Захвалност 

Екологија 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 
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I – УВОД  

 

Упознавање са садржајем 

програма и начином рада  

Способност да се катихизација 

као духовно-сазнајна делатност 

представи као заједничко дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

 

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне 

увид у то каквим 

предзнањима и ставовима 

из подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже.  

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

II - БОГ СТВАРА СВЕТ И 

ЧОВЕКА  
Способност да се усвоје и 

поштују правила понашања  и 

стекне увид откуда свет и ми, 

како смо постали, од Кога смо 

постали. 

Способност да препозна да 

смо део свог Творца и 

Његове творевине, да нас 

љубав повезује са другима, 

Богом и светом. 

 

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

(Стварање, стваралаштво 

као израз љубави) 

III - БОГ НАС ВОЛИ 

 

Способност да се испричају и 

разумеју приче које говоре о томе 

да када некога волимо, онда га и 

поштујемо, поштујемо његове 

поклоне, љубав и осећамо 

захвалност. Права, обавезе и 

одговорност су неопходни и у 

заједници и у љубави, да би она 

свима била на радост и корист. 

Препознаје и разуме Божију 

љубав, надлежност, 

компетенцију, улогу и 

службу.  

Природа и друштво 

 

Музичка култура 

Ликовна култура 

 

(Љубав као мотив за све) 

IV - ЗАЈЕДНИЦА БОГА И 

СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА 

 

Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

Препознаје да је заједница 

једино адекватно место 

изражавања себе као 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

301 

 

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. Потребно је да 

свако искаже свој доживљај 

заједнице. 

личности кроз однос и 

љубав са другима и са 

светом.Сам човек, ван 

заједнице је пусто острво 

без живота. 

Музичка култура 

  

(Значај заједнице) 

V - ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

 

Свест о заједници, о 

одговорности, о узрочно-

последичној вези, о нашем 

понашању, о свету који може 

бити бољи, ако га ми 

преобразимо. Литургија као 

заједница и као служба која 

преображава свет. 

Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да литургију схвати 

као заједницу у којој  

остварује пуноћу и 

богатство своје личности. У 

којој мењајући себе, мења и 

свет. Литургија нас 

преображава, а ми онда 

преображавамо свет. 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура 

(Како променити свет) 

VI – ЧОВЕК И ПРИРОДА 

 

Способност разумевања 

каузалног односа  

човек-природа-човек. Развијање 

свести да све што радимо 

природи, радимо себи и онима 

које волимо. 

Активно учешће у екологији 

и подизање еколошке 

свести. 

Природа и друштво 

 

Ликовна култура 

 

Српски језик и 

књижевност 
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  

 

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 сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава реализује се 

у природи и у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

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, кроз међупредметно повезивање, и формирање квалитетног 

примењивог ученичког искуства .  

 

 

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 на часовима и провером 

знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним радом на радионицама. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу и кроз практичне радионице. 
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16.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

1.Наставни предмет – Српски језик 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ПЛАНИРАНИ ФОНД ЧАСОВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК Четврти 180 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 

 

Циљ: 

• Овладавање основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, 

да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине.  

Задаци: 

• увежбавање и усавршавање гласног читања  (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 

усмереног, истраживачког) 

• оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевно 

уметничких дела разних жанрова 

• упознавање,читање и тумачење популарних иинформативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за 

децу 

• развијање потребе за књигом,способности да се њоме самостално служи    

• основно описмењавање ученика на темељима ортографских  и ортоепских стандарда књижевног језика  

• упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика 

• развијање смисла и способности за правилно, течно,економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање; богаћење 

речника, језичког и стилског израза 

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

различитим комуникативним ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника ) 

• поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности књижевног текста и сценских дела 

(осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност сценског израза) 

• навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма 

• савладавање основа методологије израде писмених састава 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПР

ЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

остваривања 

програма 

Облиц

и 

рада 

Наста

вне 

методе 

и 

техник

е 

Активн

ости 

ученика 

- чита са 

разумевањ

ем 

различите 

врсте 

текстова; 

 

укратко 

образложи 

свој 

утисак и 

мишљење 

поштујући 

и 

другачије 

ставове; 

 

- 

разликује 

књижевне 

врсте: 

шаљиву 

народну 

ОСНОВНИ: 

 

Књижевност: 

1СЈ.1.2.1.влада основном техником читања 

ћириличког и латиничког текста 

IСЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у 

вези са текстом, проналазећиинформације 

експлицитно исказане уједној реченици, 

пасусу, или у једноставнојтабели (ко, шта, 

где, када, колико и сл.) 

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена 

информација, која може да буде исказана 

наразличите начине (синонимија, парафраза), 

садржана у тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове 

текста и књиге (наслов, пасус, имеаутора; 

садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста 

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од 

информативног текста 

 КЊИЖЕВНОСТ 

 ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 1. 

Шаљива народна песма 

Женидба врапца Подунавца 

2. Војислав Илић: 

Јесен/Владислав Петковић 

Дис: Зима 3. Момчило 

Мошо Одаловић: Молитва 

за маму 4. 

Мирослав Антић: 

Космонаутска 

песма 5. Бранко Миљковић: 

Песма о цвету 6. Добрица 

Ерић: 

Завичај/Oтаџбина је наша 

очевина/Момчило Мошо 

Одаловић: Птице косовчице 

7. Мирослав Антић: Прва 

љубав/Најљубавнија 

Комун

икати

вна 

компе

тенциј

а, 

компе

тенциј

а за 

учење, 

компе

тенциј

а за 

сарад

њу, 

естети

чка 

компе

тенциј

а, 

дигита

лна 

компе

Индив

идуалн

и 

Фронта

лни 

Групни 

Рад у 

пару 

 
Са
мо
ст
ал
ни 
ра
д 

Усмен

о 

излага

ње 

Разгов

ор 

Рад на 

тексту 

 

Писме

ни 

радови 

ученик

а 

 

Демост

усвај
а 
нове 
појм
ове; 
 
учи 
кроз 
игру; 
 
акти
вно 
учест
вује 
у 
раду; 
 
акти
вно 
учест
вује 
и 
сарађ
ује у 
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песму, 

басну и 

причу о 

животињам

а, 

приповетку

, роман за 

децу и 

драмски 

текст; 

 

- одреди 

тему, 

редослед 

догађаја, 

време и 

место 

дешавања 

у 

прочитано

м тексту; 

 

- именује 

позитивне 

и 

негативне 

особине 

ликова; 

 

- уочи и 

издвоји 

основне 

елементе 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу 

задатог критеријума: да ли му седопада, да ли 

му је занимљив; да ли постоји сличност 

између ликова и еитуација изтекста и особа и 

ситуација које су му познате; издваја речи 

које су му непознате 

1СЈ.1.5.1.препознаје књижевне родове на 

основу формалних одлика поезије, прозе 

идраме 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и 

басну) 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове 

(који су носиоци радње) 

укњижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања 

радње у књижевноуметничком тексту 

 

Језик: 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, 

заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије 

променљивих речи (род и број заједничких 

именица) и глаголско време (презент, 

перфекат и футур) 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и 

одричне) 

1СЈ. 1.4.4. препознаје антонимију 

песма/Алексије 

Марјановић: Љубав 8. 

Бранко Ћопић: Месец и 

његова бака/Десанка 

Максимовић: Пауково дело 

9. Бранислав 

Црнчевић: Кад би мени 

дали један дан 10. 

Владимир Андрић: Дај ми 

крила један круг 11. 

Народна песма Милош у 

Латинима 12. Народна 

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 

тенциј

а, 

решав

ање 

пробле

ма,  

одгово

ран 

однос 

према 

околи

ни 

рацион

а 

метода 

 

Те
ст
ир
ањ
е 

раду 
у 
пару 
или 
груп
и; 
 
показ
ује 
иниц
ијати
вуу 
акти
внос
тима; 
 
кори
стира
злич
ите 
изво
ре 
инфо
рмац
ија 
 

примењу

је 

одговара

јуће 

начине 

учења; 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

306 

 

лирске 

песме 

(стих, 

строфа, 

рима и 

ритам); 

 

- препозна 

ситуације 

кршења/оствар

ивања 

права детета и 

стереотипе у 

књижевним 

делима; 

- уочи 

персонификаци

ју и разуме 

њену улогу у 

књижевном 

делу; 

 

- разликује 

описивање, 

приповедање (у 

1. и 3. лицу) и 

дијалог у 

књижевном 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се употребљавају 

усвакодневној комуникацији (у кући, школи и 

сл.) 

 

Језичка култура: 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, 

завршава је одговарајућиминтерпункцијским 

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 касни, и сл.) 

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, 

рођендан), позивницу (за 

рођенданскупрославу, забаву), разгледницу 

(са летовања, зимовања, екскурзије) 

 

СРЕДЊИ: 

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 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 

примењу

је 

стечено 

знање; 

 

постављ

а питања 

о 

теми/обл

асти  

рада; 

 

анализир

а свој 

рад; 

 

уоча
ва и 
издва
ја 
слич
ност
ии 
разл
ике; 
 

усваја 

нове 

појмове; 

 

учи кроз 
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делу; 

 

- преприча 

текст из 

различитих 

лога/перспекти

ва; 

- уочи основни 

тон 

књижевног 

текста (ведар, 

тужан, шаљив); 

 

- уочи 

супротстављен

ост лица у 

драмском 

тексту; 

 

- тумачи идеје 

књижевног 

дела; 

 

- чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха

 

Књижевност:  

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући 

интонацију реченице/стиха; уме да одредина 

ком месту у тексту је пауза, место логичког 

акцента; који део текста требапрочитати 

брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези 

са текстом, анализирајући иобједињујући 

информације исказане у различитим 

деловима текста (у различитимреченицама, 

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 

инелинеарном тексту (нпр. проналази 

део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, утабели, или на дијаграму) 

ЈСЈ.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 

поступакајунака/актера закључује о њиховим 

особинама, осећањима, намерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и 

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 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 

игру; 

 

активно 

учествуј

е у раду; 

 

активно 

учествуј

е и 

сарађује 

у раду у 

пару или 

групи; 

 

показује 

иницијат

ивуу 

активнос

тима; 

 

примењу

је 

стечено 

знање; 

 

постављ

а питања 

о 

теми/обл
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; – 

 

- изражајно 

рецитује песму 

и чита прозни 

текст; 

 

- изводи 

драмске 

текстове; 

 

- усвоји 

позитивне 

људске 

вредности на 

основупрочита

них 

књижевнихдел

а; 

 

- поштује и 

примени 

основна 

правописна 

правила; 

 

- правилно 

пише сва три 

модела 

образлаже зашто му се допада/недопада, због 

чега му је занимљив/незанимљив; да ли се 

слаже/не слаже сапоступцима ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му 

нејасни 

1 СЈ.2.2.10. вреднује примереност 

илустрација које прате текст; наводи разлоге 

заизбор одређене илустрације 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке 

народне умотворине - пословице,загонетке, 

брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у 

лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке ликова; иодносе 

међу ликовима у књижевноуметничком 

тексту 

 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. 

одређује редослед догађаја 

укњижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од 

описивања и дијалога 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу 

језика у књижевноуметничком тексту 

 

Језик: 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, 

заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

(одломак) 8. Астрид 

Линдгрен: Пипи Дуга 

Чарапа 9. Златко Васић: 

Чаробно путовање 10. Урош 

Петровић: Мартинина 

велика 

загонетна авантурА 

 

ЈЕЗИК ГРАМАТИКА И 

ПРАВОПИС 

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 

асти  

рада; 

 

анал
изир
а 
свој 
рад; 
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управног 

говора; 

- употреби 

речи истог 

облика, а 

различитог 

значења, као и 

речи 

истог значења, 

а различитог 

облика; 

 

- напише 

разгледницу, 

честитку, 

приватно 

писмо; 

 

 

- употреби 

основне облике 

усменог и 

писменог 

изражавања: - 

препричавање, 

причање и 

описивање; 

 

- препозна 

значење 

речи и 

фразеологизам

а који се 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите 

и заједничке именице; описне, присвојне и 

градивне придеве; личне заменице; основне и 

редне бројеве)  

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних 

заменица у номинативу  

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије 

глагола (лице, број и род) и уме да пребаци 

глаголе из једног глаголског времена у друго  

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски 

предикат 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по 

комуникативној функцији 

(обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и 

по потврдности/одричности (потврдне и 

одричне) 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по 

комуникативној функцији и облику 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и 

фразеологизама који се јављају у 

школскимтекстовима (у уџбеницима, 

књигама из лектире и сл.) и правилно их 

употребљава 

 

Језичка култура:   

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 

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 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 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Основни облици усменог и 
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употребљавају 

у свакодневној 

комуникацији; 

 

- прилагоди 

језички 

израз 

комуникативно

ј 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 

ињиховихстановника; користинаводнике при 

навођењутуђих речи; 

правилнопишеприсвојнепридеве{-ов/-ев/-ии, -

ски/-чки/-шки)\ правилнопишегласове ћ, ч, ђ, 

љ;правилнопишесугласник ј у 

интервокалскојпозицији; правилнопишеречцу 

ли иречцу не; употребљавазапету при 

набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним 

реченицама; варира језички израз (ред речи 

уреченици, типове реченица, дужину 

реченице...) 

] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује 

око основне идеје текста којупоткрепљује 

одговарајућим детаљима 

1 СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава 

комуникативној 

ситуацији(формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни 

текст 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен 

узрасту; употребљава синониме (нпр. 

даизбегне понављање) 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита 

написано, поправља текст и исправљагрешке) 

I СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан 

образац са основним подацима о себи 

(име,презиме, име родитеља, година рођења, 

адреса, телефон; школа, разред, одељење) 

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. 

 

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

га адресира 

 

НАПРЕДНИ: 

 

Књижевност: 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на 

основу текста, обједињујући информације 

изразличитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације 

исказане различитим симболички системима 

(нпр. текст, табела, графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта 

заступљена у информативном тексту 

(нпр.мишљење аутора текста,мишљења 

учесника у догађају) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на 

основу текста и издваја делове текста којиих 

поткрепљују; резимира наративни текст 

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој 

нелинеарној форми (уноси податке изтекста 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) игрупотпуно и 

сл.) 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и 

поступке ликова у тексту (нпр. 

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/драматизованог 

текста и сл. 

 

Правописне вежбе: диктат; 

управни говор (сва три 

модела); наводници; велико 
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Објашњавазашто је лик поступио на одређен 

начин, или вреднује крај приче у односу на 

својапредвиђања током читања текста, или 

износи свој став о догађајима из текста) 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и 

поступке ликова позивајући се на текст     

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе 

међу догађајима у тексту  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, аргументује их 

позивајући се на текст 

 

Језик: 

1СЈ.3.4.1.именује врсте и подврсте речи 

(властите и заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне бројеве; глаголе)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 

променљивих речи према задатом 

критеријуму: заједничких именица према 

броју, а глагола, придева и заменица према 

роду и броју  

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у 

акузативу) и прилошке одредбе за време, 

место и начин 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи 

и фразеологизама на основу ситуације 

итекста/контекста у којем су употребљени 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и 

пренесеном/фигуративном значењу 

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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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Начин провереостварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступак I Инструментиоцењивања I Bpeмe 

  

Процењују се: 

Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење активности и 

постигнућа ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције наставника, 

 

Број јављања, 

 

 

 вештине 

изражавањаи 

 
Задавање комплетног,потпуног 

Одговора на тежа питања 

 

 саопштавања; -Комисија ученика и наставника Ко не зна одговор–запис датума  

Степен разумевање, 
-Усмено одговарање 

Учесталост јављања на часу по 
 

оствареност примена и  месецима  

 

Језичка култура:  

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро 

обликованим реченицама; користиразноврсне 

синтаксичке конструкције, укључујући и 

сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, 

средишњи и завршни део текста); 

доброраспоређује основну информацију и 

додатне информације унутар текста и пасуса 

ЈСЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз 

типу текста 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу 

на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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и 

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег задатка   

исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 

прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  Током године 

односно процедура;рад  Хоризонтално и вертикално  

прилагођени

х 

са подацима и -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда радна   Пресек стања по 

постигнућау различитим -Писане провере 

- Квизови и  асоцијације,  

- Мини пројекти 

Самосталност у одговарању тромесечјима 

току врстама    

савладавања текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  

програма   Датума у евиденцију На крају школске 

године 

предмета; уметничко -Групни рад  и накрају полугодишта 
 изражавање; (посматрање наставника, излагање 

група,процена 

За редовно доношење домаћег  

  осталихученика) задатка+  

 вештине,    

 руковање -Рад у пару Сарадња у групи  

 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 

процена 

(сви чланови су укључени,сви  

 алатоми осталихученика) Имају задато забележено у  

 технологијамаи  свескама...)  

 извођење    

 раднихзадатака.  Степен залагања свих чланова  

   групе  

   
Процена резултата рада група 

 

   (пано,табела...)  
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2.Наставни предмет- Енглески језик – трећи разред 

 

 

  

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈ Е ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПРЕДМ

Е ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈ Е 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Препознају и именују бића, 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 
1.1.8. 

1. Стартер унит 

Препознавање и именовање 

слова алфабета; речи којима се 

именују боје: black, blue, green, 

orange, pink, red, white, yellow. 

Основне бројеве 0-100, школске 

предмете, временске прилике. 

 

2. Породица 

Чланови уже и шире породице и 

описивање физичког изгледа. 

Препознавање и именовање речи 

које се односе на водене 

спортове. 

3. Занимања 

Препознавање и именовање речи 

које се односе на занимања. 

Разговори на тему занимања 

чланова породице, активности које 

раде у слободно време, места у 

1. Компетенција Комуникативна настава 

предмете и места, који се 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 

за целоживотно посматра jезик као 

односе на тему; поздраве и 1.1.15. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

учење средство комуникациjе. 

отпоздраве, примењујући 1.3.1. 2.3.2. 2. Комуникација – циљни jезик 

једноставна језичка средства;  3. Рад с подацима употребљава се у 

представе себе и другог;  и информацијама учионици у добро 

разумеју једноставна питања  4. Дигитална осмишљеним 

личне природе и одговарају  компетенција контекстима од интереса 

на њих; разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на бројеве и количине. 

 
Препознају и именују бића, 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.15. 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.6. 2.1.19. 

2.1.22. 

2.1.25 2.1.26. 2.3.2. 

5. Решавање 

проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно 

учешће у 

демократском 

за ученике у атмосфери 

заjедништва и међусобне 

сарадње; 

– говор наставника 

прилагођен jе узрасту и 

знањима ученика; 

предмете и места из  друштву – наставник мора бити 
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непосредног окружења;  граду која постоје. Вежбање 

предлога за место - оријентација у 

8. Одговоран сигуран да jе схваћено 

разумеју једноставне описе  однос према значење поруке, 

бића, предмета и места;  здрављу укључуjући њене 

разумеју једноставне исказе  9. Одговоран културолошке и васпитне 

којима се изражава  однос према елементе, као и елементе 

припадање / неприпадање,  околини социjализациjе; 

поседовање / непоседовање  10. Естетичка – битно jе значење 
и реагују на њих; траже и дају  компетенција jезичке поруке; 

 
једноставне исказе којима се  

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.15. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.6. 

2.1.19. 

2.1.22. 2.1.25 2.1.26. 2.3.2. 

 

 

 

1.1.2. 1.1.4. 1.1.9. 1.1.19. 1.3.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 2.3.1. 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 

простору и давање упутстава за 11. – знања ученика мере се 

изражава припадање / сналажење у граду. Предузимљ jасно одређеним 

неприпадање, поседовање /  ивост и релативним 

непоседовање; поштују 4. Одећа оријентациј критериjумима тачности 

правила учтиве Препознавање и именовање речи а ка и зато узор ниjе изворни 

комуникације. које се односе на одећу. предузетни говорник; 

 Описивање одевних предмета штву – са циљем да се 

Разумеју једноставно које носе. Школска правила - коју  унапреди квалитет и 

исказане честитке и одговоре одећу смеју а коју не да носе у  обим jезичког 

на њих; упуте једноставне школи. Писање састава на тему  материjала, настава се 

честитке; разумеју и, школских правила.  заснива и на социjалноj 

примењујући једноставна   интеракциjи; рад у 

језичка средства, наведу   учионици и ван ње 

најуобичајеније активности   спроводи се путем 

које се односе на прославе 5. Празници. Рециклажа.  групног или 

рођендана и празника: Божић, Нова година, Ускрс,  индивидуалног 

разумеју једноставна рођендан и други важни празници  решавања проблема, као 

обавештења о положају у и обичаји током празника у  и решавањем мање или 

простору и реагују на њих; Србији и Великој Британији, као и  више сложених задатака 

траже и пруже једноставна земљама енглеског говорног  у реалним и виртуелним 

обавештења о положају у подручја и традиција и обичаји  условима са jасно 

простору. везани за празнике (поред тога и  одређеним контекстом, 

 годишња доба, месеци, дани у  поступком и циљем; 
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Разумеју једноставне исказе 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.11. 

2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.22. 

2.1.25 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 

2.3.1. 

2.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 
1.1.8. 

недељи и делови дана).  – наставник упућуjе 

којима се изражава Очување планете Земље, зелени  ученике у законитости 

припадање / неприпадање, пасош, активности које  усменог и писаног кода и 

поседовање / непоседовање промовишу рециклажу и очување  њиховог међусобног 

и реагују на њих; траже и дају животне среда.  односа; 

једноставне исказе којима се 6. Храна.  - сви граматички 

изражава припадање / Храна, пиће, оброци, листа за  садржаjи уводе се 

неприпадање, поседовање / набавку, јела у различитим  индуктивном методом 

непоседовање; разумеју земљама света, као и у Србији,  кроз разноврсне 
једноставне текстове у здрав и нездрав начин исхране,  контекстуализоване 

 
којима се описују радње и 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.12. 

2.1.15. 

2.1.19. 2.1.22. 2.1.25 2.1.26. 2.2.1. 

2.3.2. 

омиљена храна и пиће.  примере у складу са 

способности у садашњости; Употреба израза којима се нивоом, а без детаљних 

размене информације које се одређује одређена количина граматичких обjашњења, 

односе на дату хране. осим уколико ученици на 

комуникативну ситуацију;  њима не инсистираjу, а 

опишу радње и способности 7. Дивље животиње њихово познавање се 

користећи једноставна Препознавање и именовање речи вреднуjе и оцењуjе на 

језичка средства. које се односе на дивље основу употребе у 

 животиње. Употреба описних одговараjућем 

Разумеју и саопште придева. Поређење придева - комуникативном 
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једноставне исказе који се  

 

 

 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.22. 2.1.25 

2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

 

 

 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 

1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.12. 

компаратив и суперлатив у контексту. 

односе на хронолошко и једноставним реченицама. Комуникативно- 

метеоролошко време; Описивање омиљене животиње. интерактивни приступ у 

разумеју кратке и  настави страних jезика 

једноставне молбе и реагују 8. Знаменитости и места у укључуjе и следеће 

на њих; упуте кратке и граду категориjе: 

једноставне молбе; искажу и Препознавање и именовање речи – усваjање jезичког 

прихвате захвалност и које се односе на места и садржаjа кроз циљано и 

извињење на једноставан знаменитости осмишљено учествовање 

начин; разумеју једноставне Сналажење у простору. у друштвеном чину; 

текстове у којима се описују Упоређивање природних – поимање програма као 

радње и способности у знаменитости у Аустралији и скупа динамичних, 

садашњости; размене Србији. Описивање заjеднички 

информације које се односе града/места/знаменитости у припремљених и 

на дату комуникативну Србији. прилагођених задатака и 

ситуацију; опишу радње и  активности; 

способности користећи 9. Годишња доба, месеци у – наставник треба да 

једноставна језичка средства; години и датуми омогући приступ новим 

разумеју позив на заједничку Годишња доба, писање и идеjама и њихово 

активност и на прикладан изговарање датума. Употреба прихватање, као и 

Начин прошлог времена. креирање нових идеjа; 

реагују на њега; упуте позив  – ученици се посматраjу 
на заједничку активност.  као одговорни, 
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2.1.13. 

2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.22. 

2.1.25 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.3.2. 

 

 

Препознају и именују бића, 

предмете и места који се односе 

на тему; разумеју свакодневне 

исказе у вези сa непосредним 

потребама, осетима и осећањима 

и реагују на њих; изразе основне 

потребе, осете и осећања 

једноставним језичким 

средствима: разумеју и саопште 

једноставне исказе који се односе 

на хронолошко и метеоролошко 

време; разумеју једноставне 

исказе за изражавање допадања / 

недопадања и реагују на њих; 

траже мишљење и изражавају 

допадање / недопадање 

једноставним језичким 

средствима. 

 

Препознају и именују бића, 

предмете и места који се односе 

на тему; разумеју једноставно 

исказане честитке и одговоре на 

њих; упуте једноставне честитке. 

 

Препознају и именују бића и 

 10. Годишњи одмор 

 

Активности које радимо током 

одмора. Планирање одмора - 

састав. Одећа и опрема коју 
носимо на годишњи одмор. 

Употреба упитних речи. Употреба 

будућег времена. 

 креативни, активни 

учесници у друштвеном 

чину; 

– наставни материjали 

представљаjу jедан од 

извора активности и 

мораjу бити праћени 

употребом додатних 

аутентичних материjала; 

– учионица jе простор 

коjи jе могуће 

прилагођавати 

потребама наставе из 

дана у дан; 

– рад на проjекту као 

задатку коjи остваруjе 

корелациjу са другим 

предметима и подстиче 

развоj когнитивних 

способности ученика 

(запажање, анализа, 

закључивање итд.); 

– за увођење новог 

лексичког материjала 

користе се познате 

граматичке структуре и 

обрнуто, а нарочито на 
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предмете који се односе на тему; 

разумеју једноставна 

нижем узрасту треба 

користити 

интернационализме и 

речи коjе су им познате, 

као и визуализациjу као 
средство семантизациjе. 

 

упутства и налоге и реагују на њих; 

саопште једноставна упутства и 

налоге; препознају и именују бића, 

предмете и места из непосредног 

окружења; разумеју једноставне 

описе бића, предмета и места; 

опишу бића, предмете и места 

користећи једноставна језичка 

средства. 

   Технике/активности 

Слушање и реаговање на 

упутства наставника на 

страном jезику или са 

аудио-записа (слушаj, 

пиши, повежи, одреди, 

пронађи, али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj, 

отвори/затвори свеску, 

итд.) 

 

 

Напомена: Општи стандарди постигнућа за наставу енглеског језика налазе с у прилогу ШП. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

Степен остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

 Усмена провера кроз игру, песму, 

испитивање 

- Писмена провера путем диктата 

или тестова 

Усмена презентација 

- Игра улога 

- Тестови 

- Цртежи 

 

У току целе 

школске године 

односно прилагођених 

стандарда постигнућа у 

току савладавања 

програма предмета 

    

Ангажовање ученика у 

настави 

 Вођење евиденције о ангажовању 

ученика 

Ученик прати активности на часу 

и у њима учествује у већој или 

машој мери - лична процена 

наставника 

У току целе школске 

године 

 

 

3.Наставни предмет – Математика 

 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ПЛАНИРАНИ ФОНД ЧАСОВА 

МАТЕМАТИКА ЧЕТВРТИ 180 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:  

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

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

решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика. 

Задаци: 
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Ученици треба да: 

- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

- упознају скуп природних бројева; 

- науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

- упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције; 

- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица; 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

- знају да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу природних бројева; 

- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

- упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина; 

- знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

- упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, правоугаонка, квадра и коцке; 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПР

ЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ  

Облиц

и 

рада 

Наста

вне 

методе 

и 

техник

е 

Активн

ости 

ученика 

- прочита, 

запише и 

упореди 

природне 

бројеве и 

прикаже их на 

бројевној 

правој; 

-одреди месну 

вредност 

цифре; 

-изврши четири 

основне 

рачунске 

операције у 

скупу N0 ; 

- састави израз, 

израчуна 

вредност 

бројевног 

израза и 

примени 

ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА: 

ОСНОВНИ НИВО 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати 

број, уме да упореди бројеве по величини 

и да прикаже број на датој бројевној 

полуправој;  

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног 

израза са највише две операције сабирања 

и одузимања у оквиру прве хиљаде;  

1МА.1.1.3.множи и дели без остатка 

(троцифрене бројеве једноцифреним) у 

оквиру прве хиљаде; 1МА.1.1.4.  уме  да  

на  основу  текста  правилно  постави  

израз  са  једном  рачунском операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне 

једначине у оквиру прве хиљаде; 

 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 половину, 

четвртину и десетину неке целине;  

БРОЈЕВИ 

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). 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). 

 

-

Решав

ање 

пробле

ма 

− Рад 

са 

подац

има и 

инфор

мациј

ама  

− 

Комун

икациј

а 

 

− 

Компе

тенциј

а за 

учење 

− 

Комун

И
нд
ив
ид
уа
лн
и 
 
Ф
ро
нт
ал
ни 
Гр
уп
ни 
Ра
д 
у 
па
ру 
 
Са
мо

Ус
ме
но 
из
ла
га
ње 
 
Ра
зг
ов
ор 
Ра
д 
на 
те
кс
ту 
П
ис
ме
ни 
ра
до

Усвај
а 
нове 
појм
ове 
Акти
вно 
учест
вује 
у 
раду 
При
мењу
је 
стече
но 
знањ
е 
Реша
ва 
задат
ке 
Уоча
ва 
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својства 

рачунских 

операција; 

 

- реши 

једначине и 

неједначине и 

провери 

тачност 

решења; 

- реши 

проблемски 

задатак 

користећи 

бројевни израз 

 

- прочита, 

запише и 

упореди 

природне 

бројеве и 

прикаже их на 

бројевној 

правој; 

 

 

-запише 

резултат 

мерења дужине 

децималним 

бројем са 

највише две 

1МА.1.2.1.  уме  да  именује  геометријске  

објекте  у  равни (квадрат,  круг,  троугао, 

правоугаоник,  тачка,  дуж,  права,  

полуправа  и  угао)  и  уочава  међусобне 

односе  два  геометријска  објекта  у  

равни (паралелност,  нормалност, 

припадност) ;  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење 

дужине и њихове односе;  

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму 

новца преко различитих апоена и рачуна 

са новцем у једноставним ситуацијама;  

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да 

употреби за мерење задате запремине 

течности (l, dl, ml); 1МА.1.4.3. зна коју 

јединицу мере да употреби за мерење 

задате масе (g, kg, t);  

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније 

графиконе, табеле и дијаграме;  

1МА.1.2.4. користи поступак мерења 

површине објекта, приказаног на слици, 

при чему је дата мерна јединица 

 

СРЕДЊИ НИВО 

1МА.2.1.1. уме да примени својства 

природних бројева (паран, непаран, 

највећи, најмањи, претходни, следећи 

број) и разуме декадни бројни систем;  

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, 

стотину и хиљаду најближу датом броју; 

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). 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. 

икациј

а 

− 

Решав

ање 

пробле

ма 

− 

Сарад

ња 

− Рад 

са 

подац

има и 

инфор

мациј

ама  

− 

Дигит

ална 

компе

тенциј

а 

− 

Естетс

ка 

компе

тенциј

а 

 

ст
ал
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ра
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ви 
уч
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а 
Де
мо
ст
ра
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то
да 
 
Те
ст
ир
ањ
е 

међу
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повез
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ифик
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еђује 
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децимале; 

- сабере и 

одузме 

децималне 

бројеве са 

највише две 

децимале; 

- чита, користи 

и 

представља 

податке у 

табелама или 

графичким 

дијаграмима; 

- формира низ 

на основу 

упутства; 

реши задатак 

 

- применом 

различитих 

начина 

представљања 

проблема; 

 

- Именује 

елементе, 

опише особине 

квадра и коцке; 

- црта мреже и 

прави моделе 

квадра и коцке; 

- препозна 

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 једначине;  

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак a/b 

(b <= 10, a < b) када је графички приказан 

на фигури подељеној на b делова;  

1МА.2.3.2.  уме  да  израчуна  n-ти  део  

неке  целине  и  обрнуто,  упоређује  

разломке облика    (n ≤10); 

 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 

геометријских објеката у равни;  

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење 

површине и њихове односе;  

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 

геометријских објеката у равни;  

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење 

дужине;  

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење 

површине и њихове односе;  

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, 

квадрата и правоугаоника када су подаци 

дати у истим мерним јединицама;  

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину 

квадрата и правоугаоника када подаци 

нису дати у истим мерним јединицама; 

 1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и 

квадра и уме да израчуна њихову 

површину када су подаци дати у истим 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

Квадар и коцка. 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

Мерење површине (m2 

, dm2 , cm2 , mm2 , km2 

, ha, a). 

Површина квадрата и 

правоугаоника. 

Површина квадра и коцке. 

Мерење запремине (m3, dm3, 

cm3, mm3) Запремина квадра и 

коцке 
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сликовну 

представу 

изгледа 

тела 

посматраног са 

различитих 

страна; 

- прочита, 

упореди и 

претвори 

јединице за 

мерење 

површине и 

запремине; 

- израчуна 

површину 

квадрата и 

правоугаоника; 

- израчуна 

површину и 

запремину 

квадра и коцке; 

- реши 

проблемске 

задатке у 

контексту 

мерења 

мерним јединицама; 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

1МА.3.1.1. уме да примени својства 

природних бројева у решавању 

проблемских задатака; 1МА.3.1.2. зна 

својства операција сабирања и одузимања 

и уме да их примени.  

1МА.3.1.3.  уме  да  израчуна  бројевну  

вредност  израза  са  више  операција,  

поштујући приоритет;  

1МА.3.1.4.уме да решава сложеније 

проблемске задатке дате у текстуалној 

форми;  

1МА.3.1.5. уме да одреди решење 

неједначине са једном операцијом;  

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално 

запише и графички прикаже разломак a/b 

(b <= 10, a < b); 1МА.3.3.1. уме да 

прочита, формално запише и графички 

прикаже разломак a/b (b <= 10, a < b); 

1МА.3.3.2. зна да израчуна деo    (b ≤10, a 

< b) неке целине и користи то у задацима;  

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење 

површине из већих у мање;  

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину 

квадрата и правоугаоника; 

 1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и 

површину сложених фигура у равни када 
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ПЛАН  ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Штапратимо I Поступак I Инструментиоцењивања I
 Bpeмe 

 Процењују се: -Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење активности  

и постигнућа ученика на часу у свеску 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање вишепута  

 

 вештине 

изражавањаи 

Ученика и евиденције наставника За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања  

 

су подаци дати у истим мерним 

јединицама;  

1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину 

коцке и квадра када су подаци дати у 

истим мерним јединицама 
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 саопштавања; -Комисија ученика и  наставница Ко не зна  одговор–запис   
датума 

 

Степен разумевање, -Усмено одговарање Учесталост јављања на часу по  

остварености применаи  месецима  
циљева, вредновање -Редовност доношења  домаћег   
исхода и научених  Свеобухватност  одговора Свакодневно   

бележење 
прописаних, поступака и -Ученици воде  евиденцију  током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и  вертикално  
прилагођених са подацимаи -Прегледање  свезака повезивање градива  

стандарда радна   Пресек стања по 

постигнућау различитим -Писане провере 

- Математички диктати 

- Петоминутне провере 

 

Самосталност у одговарању Тромесечјима 

току врстама    
савладавања текстова; Ученицидајусамопроценуоцене За недоношења  домаћег–    

запис 
 

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко -Групнирад  и на крају  
полугодишта      

 изражавање; (посматрање наставника,  
излагање група,  
процена 

За редовно доношење   
домаћег 

 

  осталих  ученика) задатка+  

 вештине,    

 руковање -Рад у  пару Сарадњаугрупи  

 прибором, (посматрање  наставника, 
 излагање  парова, процена 

(сви чланови су укључени, 
 сви 

 

 алатоми осталих  ученика) имају  задато забележено у  

 технологијама  и  свескама...)  

 извођење    

 радних   Степен залагања свих    
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задатака. чланова 

   групе  

   
Процена резултата рада  

група 

 

   (пано,табела...)  

 

 

 

4.Наставни предмет – Природа и друштво 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ПЛАНИРАНИ ФОНД ЧАСОВА 

ПРИРОДА И ДРУШТВО ЧЕТВРТИ 72 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:  

• упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

• упознавање са  прошлошћу  и културно-историјском баштином наших предака. 

Задаци: 

• формирање елементарних научних појмова изприродних и друштвених наука; 

• подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу и 

истраживачких активности деце; 

• Подстицање и развијање истраживачких активности деце;  

• подстицање уочавања узрочно-последничкох веза, појава и процеса, на основу различитих параметара; 

• описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу; 

• слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем-ситуација; 

• развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности и критеријум понашања према 

другима; развијање одговорног односа према другима. 

• Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовање и спремности за његово очување. 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМП

ЕТЕНЦ

ИЈЕ 

ОПШТ

Е И 

МЕЂУ

ПРЕД

МЕТН

Е 

КОМП

ЕТЕНЦ

ИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ  

Облиц

и 

рада 

Наста

вне 

методе 

и 

техник

е 

Активност

и 

ученика 

- 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; 

 

ОСНОВНИ: 

 

1ПД.1.1.1. прави разкику између живе и 

неживе природе 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и 

неживу природу 

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике 

живих бића 

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића 

према једном од следећих критеријума: 

изгледу, начину исхране, кретања и 

размножавања 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове 

тела живих бића 

1ПД.1.1.6. разликује станишта према 

условима живота и живим бићима у њима 

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и 

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 

-

ком

уни

кат

ивн

а 

ком

пете

нци

ја; 

-

ком

пете

нци

ја 

за 

уче

ње; 

-

Индив

идуалн

и 

Фронта

лни 

Групни 

Ра
д 
у 
па
ру 
Са
мо

Усмен

о 

излага

ње 

Разгов

ор 

Рад на 

тексту 

 

Писме

ни 

радови 

ученик

а 

-  

посматрање 

са 

усмереном 

и 

концентрис

аном 

пажњом 

ради јасног 

запажања и 

уочавања 

света у 

окружењу 

 

илустровањ

е 
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- 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 

површинских вода 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и 

њихове карактеристике 

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови 

1ПД.1.5.2.  зна основна правила 

понашања у породици, школи и насељу 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у 

различитим појавама 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи 

оријентишу у простору: лева и десна 

страна, стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света 

помоћу Сунца 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење 

времена: дан, недеља, месец, година 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене 

информације са часовника 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне 

ресурсе 

1ПД.1.2.2. зна употрбну вредност 

природних ресурса 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека по очување 

природе 

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, 

ваздуха и земљишта 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, 

ваздух и земљиште састављени од више 

(права и обавезе, демократски 

односи и 

интеркултуралност). 

 

Привредне 

карактеристике Србије 

(природни ресурси и 

делатности у 

различитим крајевима). 

Одржива употреба природних 

ресурса 

(извори енергије, чиста вода, 

чист ваздух, 

плодно земљиште, руде, 

разноврсност биљног и 

животињског света). 

 

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 

диг

ита

лна 

ком

пете

нци

ја; 

-

ком

пете

нци

ја 

за 

сар

адњ

у; 

-за 

одго

вор

но 

уче

шће 

у 

дем

окр

атс

ком 

дру

штв

у; 

-

есте

тич

ст
ал
ни 
ра
д 

 

Демост

рацион

а 

метода 

 

Тес
тир
ање 
 
Игр
а 
 

- 

посмат

рање 

са 

усмере

ном и 

концен

трисан

ом 

пажњо

м ради 

јасног 

запажа

ња и 

уочава

ња 

 

појава и 

процеса из 

свакодневн

ог 

живота 

 

 

навођење, 

показивање

, 

објашњава

ње примера 

из 

 

природног 

и 

друштвеног 

окружења; 

процењ
ивање 
 

праћење 

 

 

континуира

но 

посматрање 

ради 

 

запажања 

промена; 
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препознатљива 

у свету; 

 

- у дискусији 

даје 

предност 

коришћењу 

локалних 

производа, 

 

- производа 

направљених 

од 

рециклираних 

материјала, као 

и 

 

- коришћењу 

обновљивих 

природних 

ресурса; 

 

- повеже 

промене у 

изгледу свог 

тела и 

понашања са 

одрастањем; 

 

- планира своје 

дневне 

активности и 

време 

материјала 

1ПД.1.3.3. зна да својства материјала 

одређују њихову употрбу и препознаје 

примере у свом окружењу 

 

 

СРЕДЊИ: 

 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним 

примерима 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између 

биљака, животиња и људи 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке 

критеријуме класификације живих бића 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова 

живих бића 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова 

живота и живих бића у станишту 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност 

живих бића у животној заједници 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике 

рељефа и површинских вода у свом месту 

и у околини  

1ПД.3.4.1. разуме повезаност природно-

географских фактора- рељефа, вода, 

климе- и делатности људи  

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих 

друштвних група и њихових чланова 

1ПД.2.5..2.  зна која су права и обавезе 

 

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 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 

Живот у далекој 

прошлости (долазак Словена на 

Балканско полуострво, области 

ка 

ком

пете

нци

ја; 

одго

вор

ан 

одн

ос 

пре

ма 

око

лин

и; 

 

- 

-рад 

са 

под

аци

ма 

и 

инф

орм

аци

јам

а. 

света у 

окруже

њу 

 

навође

ње, 

покази

вање, 

објашњ

авање 

пример

а из 

 

природ

ног и 

друштв

еног 

окруже

ња; 

 

 

описив

ање 

 

вербал

но или 

ликовн

о 

 

изража

вање 

споља

шњих 

 

бележење 

 

 

практикова

ње – у 

настави, 

 

свакодневн

ом 

 

животу и 

спонтаној 

игри и 

раду; 

 

 

истраж
ивање – 
испитив
ање 
 
природ
них и 
друштв
ених 
феноме
на; 
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проведено уз 

ИКТ уређаје; 

 

- затражи 

помоћ уколико 

се суочи са 

непримереним 

садржајима у 

дигиталном 

окружењу; 

 

- идентификује 

и самостално 

раздваја смеше 

просејавањем, 

одливањем, 

цеђењем и 

испаравњем; 

 

- испита 

електричну 

проводљивост 

материјала 

помоћу 

једноставног 

струјног кола; 

 

- наведе 

примере 

штедљивог 

коришћења 

електричне 

чланова у различитим друштвеним 

групама 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тла зависи од 

силе која на њега делује, врсте подлоге и 

облика тела 

1ПД.3.4.1. уме да примењује знања о 

странама света 

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и 

необновљиве природне ресурсе 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња 

и поступке којима се она штити 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и 

ваздуха: агрегатно стање и кретање 

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства 

воде, ваздуха и земљишта последица 

њиховог различитог састава 

 

НАПРЕДНИ: 

 

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање очигледним 

примерима 

1ПД.3.1.2. разуме функционалну 

повезаност различитих делова тела живих 

бића 

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је 

уследило након важних  догађаја и појава 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима 

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). Настанак и 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). 

 

 

и 

унутра

шњих 

запажа

ња; 

процењ

ивање 

 

самост

ално 

одмера

вање; 

 

групис

ање 

 

 

уочава

ње 

слично

сти и 

 

различ

итости 

ради 

класиф

иковањ

а 

 

сакупљ

ање – 

правље

ње 
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енергије; 

 

-наведе 

примере 

употребе 

магнета у 

свакодневном 

животу; 

 

- наведе 

примере 

превенције и 

заштите од 

пожара 

- опише начин 

живота људи 

кроз време 

користећи 

различите 

изворе 

информација; 

 

- представи ток 

и 

резултате 

истраживања 

(писано, 

усмено, 

помоћу ленте 

времена, 

презентацијом 

и/илицртежом 

и др.); 

1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе 

чланова друштвених група међусобно 

допуњују 

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и 

хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у 

природи 

1ПД:3.3.2. примењује знање о променама 

материјала за објашњење појава у свом 

окружењу 

 

колекц

ија, 

збирки, 

албума 

из 

 

природ

ног и 

друштв

еног 

окруже

ња; 

 

 

ствара

ње 

 

 

дидакт

ичке, 

едукат

ивне и 

спонта

не 

игре; 

 

 

активн

ости у 

оквиру 

мини- 

пројект
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- пронађе и 

одабере 

потребне 

информације 

из различитих 

извора 

(писаних, 

сликовних, 

дигиталних); 

- повеже 

резултате рада 

са уложеним 

трудом; 

- Сарађује са 

другима у 

групи на 

заједничким 

активностима; 

- учествује у 

друштвено- 

корисним 

акцијама уз 

подршку 

одраслих 

- прикаже 

хронолошки на 

ленти времена 

значајне 

историјске 

догађаје и 

личности; 

 

а 
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ПЛАН 

ЕВАЛУАЦИ

ЈЕ 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Штапратимо I Поступак I Инструментиоцењивања I Bpeмe 

  

 

 

процењујусе: 

 

 

-Формативно оцењивање: Свакодневно 

бележење активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

 

Бројјављања: 

Зајављање 

Зајављање вишепута 

 

 вештине 

изражавањаи 

Ученика и евиденције наставника  Задавањекомплетног,потпуно
г 
одговоранатежапитања 

 

 саопштавања; -Комисија ученика и наставница  Конезнаодговор–записдатума  

Степен разумевање, -Усмено  одговарање Учесталост  јављања на часу 
по 

 

оствареност
и 

применаи  месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења  домаћег   

исхода и научених  Свеобухватност  одговора Свакодневно 
бележење 

прописаних, поступакаи -Ученици воде  евиденцију  током  године 
односно процедура;рад  Хоризонтално и вертикално  

прилагођени
х 

саподацимаи -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда радна   Пресек стања  
по 

постигнућау различитим -Писане провере Самосталност у  одговарању тромесечјима 
Току врстама    

савладавања текстова; Ученицидајусамопроценуоцене За недоношења домаћег–  
запис 

 

програма   датума у евиденцију На крају школске  
године 

предмета; уметничко -Групни  рад  и на крају  
полугодишта 
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5.Наставни предмет – Ликовна култура 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ПЛАНИРАНИ ФОНД ЧАСОВА 

Ликовна култура четврти 72 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:  

Циљ: 

васпитно – образовног рада у настави ликовне културе је да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање 

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

Задаци: 

     Настава ликовне културе има задатке да: 

 изражавање; (посматрање наставника, излагањегрупа,  
Процена 

За редовно доношење  
домаћег 

 

  осталих  ученика) задатка+  

 вештине,    

 руковање -Радупару Сарадња у групи  

 прибором, (посматрање  наставника, 
 излагање парова, 
Процена 

(сви чланови су  
укључени, сви 

 

 алатоми осталих  ученика) Имају задато забележено 
у 

 

 Технологијама 
и 

 свескама...)  

 извођење    

 Радних 
задатака. 

 Степен залагања свих  
чланова 

 

   групе  

   
Процена резултата рада  

група 

 

   (пано,табела...)  
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➢ развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

➢ развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење; 

➢ створи услове за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

➢ створи услове да ученици на сваком часу у процесу реализације часова користе технике и средства ликовно – визуелног 

изражавања; 

➢ развија способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

➢ развија ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању 

коришћењем примерених техника и седстава; 

➢ развија љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

➢ ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 

➢ осетљивост за ликовне и визуелне вредности које стичу у настави, примењују у раду и животу; 

➢ развија сензибилитет за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија); 

➢ развија моторичке способности ученика. 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ  

Облиц

и 

рада 

Наста

вне 

методе 

и 

техник

е 

Активност

и 

ученика 

-поштује инструкције 

за припремање, 

одржавање и одлагање 

материјала и прибора; 

 – изражава замисли, 

интересовања, 

Основни-1.ниво: 

• разликује и користи (у 

свом раду) основне медије, 

материјале и технике 

(цртање, сликање, вај а ње) 

визуелних уметности 

КОМПОЗИЦИЈА 

Елементикомпозиције – 

облик, боја, линија, текстура, 

светлина (валер). 

Положај елемената у 

композицији – 

компетен

ција за 

учење, 

комуник

ација, 

естетичк

И
нд
ив
ид
уа
лн
и 

усмено 

излага

ње 

разгово

р 

рад на 

усваја 
нове 
појмове
; 
учи 
кроз 
игру; 
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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; 

– тумачи једноставне 

знаке, симболе и 

садржаје уметничких 

дела; 

- разговара о значају 

одабраног уметника, 

уметничког дела, 

споменика и музеја; 

- учествује у планирању 

и 

реализацији ликовног 

пројекта или 

радионице; 

- разматра, у групи, шта 

и како је 

учио/учила и где 

тазнања може да 

употреби 

 

- поштује инструкције 

за припремање, 

одржавање иодлагање 

• изводи 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

• описује свој рад и 

радове других (нпр. 

исказује утисак) 

• описује разлике ко је 

уоча ва на уметничким 

радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

• зна да наведе 

различита занимања за која 

су потребна знања и 

вештине стечене учењем у 

визуелним уметн остима 

(нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...) 

• по знаје места и 

изворе где може да 

прошири своjа знања везана 

за визуелне уметности (нпр. 

му зеј, галерију, атеље, 

уметничка радионица...) 

• зна неколико примера 

примене визуелних 

уметности у свакодневном 

животу 

 

Средњи – 2. ниво: 

• познаје и користи (у 

хоризонтални, вертикални, 

дијагонални. 

Материјали и технике 

– графитна оловка, туш и 

четка, туш и 

перо, акварел, гваш, темпере, 

фротаж, колаж, деколаж, 

асамблаж, мекиматеријали. 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Хералдика – застава, 

грб, печат. 

 

Пиктограми. 

 

Споразумевање сликом. 

 

НАСЛЕЂЕ 

Споменици природе и 

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. 

 

а, 

решавањ

е 

проблема

, рад са 

подацима 

и 

информа

цијама, 

одговорн

о учешће 

у 

демократ

ском 

друштву 

 

Ф
ро
нт
ал
ни 
Гр
уп
ни 
Ра
д 
у 
па
ру 
Са
мо
ст
ал
ни 
ра
д 

тексту(

делу) 

 

сликан

и 

радови 

ученик

а 

демонс

трацио

на 

метода 

тестир

ање 

активно 
учеству
је у 
раду; 
 
активно 
учеству
је и 
сарађује 
у раду у 
пару 
или 
групи; 
 
показуј
е 
иниција
тиву у 
активно
стима; 
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материјала и прибора; 

- изражава замисли, 

интересовања, 

сећања, емоције и машту 

традиционалним 

ликовним техникама; 

- користиамбалажу и 

предмете за једнократну 

употребу у стваралачком 

раду; 

– примени, у 

стваралачком раду, 

основна знања о 

композицији; 

– тумачи једноставне 

знаке, симболе и 

садржаје уметничких 

дела; 

- разговара о значају 

одабраног уметника, 

уметничког дела, 

споменика и музеја; 

- учествује у планирању 

и 

реализацији ликовног 

пројекта или 

радионице; 

– разматра, у групи, шта 

и како јеучио/учила и 

где тазнања можеда 

употреби 

 

свом раду) основне 

изражајне могућности 

класичних и савремених 

медија, техника и 

материјала визуелних 

уметности 

• образлаже свој рад и 

радове других (нпр. наводи 

садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

• одабира адекватан 

садржај да би представио 

неку идеју или концепт 

• лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и друштвени 

контекст 

 

Напредни – 3. ниво: 

• познаје и користи 

различите изражајне 

могућности класичних и 

савремених медија, техника 

и материјала визуелне 

уметности 

• одабира адекватна 

средства (медиј, материјал, 

технику, по сту пак) помоћу 

којих ће  на најбољи начин 

реализовати свој у 
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(одабрану) идеју 

• изводи радове са 

одређеном намером 

користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат   

• користи тачне 

термине (нпр. текстура, 

ритам, облик...) из 

визуелних уметности 

(примерене узрасту и 

садржају) када образлаже 

свој рад и радове других 

• уочава међусобну 

повезаност елемената, 

принципа и садржаја на 

свом раду и на  радовима 

других 

• анализира одабрана 

уметничка дела у односу на 

време настанка и према 

културној припадности 

(описује основ не карак 

теристике, намеру 

уметника...) 

• описује потребна 

знања и вештине који су 

неопходни у занимањима 

везаним за визуелне уметн 

ости 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују се: 

уметничко 

изражавање, правилно 

руковање ликовним 

техникама и 

медијима; 

препознавање 

ликовних основних 

појмова, 

разумевање,применаи 

вредновање научених 

поступакаи 

процедура; 

рад  саподацимаи 

радна разним 

подлогама , ликовно 

-Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика 

на часу у свеску ученика и 

евиденције наставника 
-Комисија ученика и наставника 

-Усмено одговарање 
-Практичан рад 
-Ученици воде евиденцију 
-Ученици дају самопроцену оцене 
-Групни рад 
(посматрање наставника, 
излагање група, процена осталих 
ученика) 
-Рад у пару 
(посматрање наставника, 
излагање парова, процена осталих 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање вишепута  
За давање комплетног, 
потпуног 

Сарадња у групи – сви 
чланови су укључени, сви 
имају задате радове 

Степен залагања чланова 
групе 

Процена резултата рада групе 
(пано, табела, цртеж, скица...) 

 

 

 

Белешке сваког 

часа током године 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима, 

полугодишту и 

крају школске 

године 

 

• користи друга места и 

изворе (нпр. библиотек а, 

интернет...) да би проширио 

своја знања из визуелних 

уметности 

разуме међусобну 

повезаност и утицај 

уметности и других области 

живота   
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индивидуално и 

групно стваралаштво 

ученика) 
 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

одговоран однос 
према раду, 
постављеним 
задацима, и исказано 
интересовање и 
мотивацију за учење 
и напредовање, 
активно учествовање 
у настави, сарадњу са 
другима 

 

Вођење евиденције од стране 

наставникао: 

-Броју јављања на часовима 

Броју успешности у групном раду, 

раду у пару 

-Учешћу на конкурсима 

Пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 
-Израда паноа 

 
 
-Све што је рађено на часу 
налази се у траженом 
облику 

-Ангажовање и квалитет 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 

 

 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима 

 

 

6. Наставни предмет – музичка култура 

 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ПЛАНИРАНИ ФОНД ЧАСОВА 

Музичка култура четврти 36 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:  

− развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;  

− оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;  

− развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа.  

Задаци 

− неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

− стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;  

− подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике);  

− упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;  
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− развијање критичког мишљења;  

− упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.  
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМП

ЕТЕНЦ

ИЈЕ 

ОПШТ

Е И 

МЕЂУ

ПРЕД

МЕТН

Е 

КОМП

ЕТЕНЦ

ИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ  

Облиц

и 

рада 

Наста

вне 

методе 

и 

техник

е 

Активност

и 

ученика 

– 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; 

 

-поштује договорена 

правила понашања при слушању 

и извођењу музике 

 

- уочи контраст и 

 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 

–рад 

са 

под

аци

ма и 

инф

орм

ациј

ама, 

диг

итал

на, 

- 

веш

тина 

ком

уни

кац

ије, 

–

 

И
нд
ив
ид
уа
лн
и 
об
ли
к 
ра
да, 
гр
уп
ни 
ра
д, 
фр
он
та
лн

Вербал

но- 

текстуа

лна 

 

Илустр

ативно

- 

демонс

тратив

на 

извође
ње 
једност
авнијих 
ритмич
ких 
аранжм
ана;  
–
извође
ње 
дводелн
е, 
троделн
е и 
четворо
делне 
мере; 
– 
свирањ
е 
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понављање у музичком делу; 

 

 

- пева и свира по слуху и са 

нотног текста песме различитог 

садржаја и расположења; 

 

 - примени изражајне музичке 

елементе; 

 

- осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу; 

 

- осмисли музички одговор на 

музичко питање; 

 

 

- осмисли једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

изабере одговарајући музички 

садржај (одпонуђених) 

премалитерарном садржају 

 

- коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

 

 

- самостално или уз помоћ 

одраслих користи предности 

дигитализације: 

 

 

- учествује у школским 

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. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

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. 

Репетиција, прима и секонда 

волта 

веш

тина 

сара

дње, 

–

 

есте

тичк

а 

–

 

–

 

екол

ошк

а, 

–

 

 

реш

ава

ње 

про

бле

ма, 

 

и 
об
ли
к 
ра
да 

једност
авних 
мелодиј
ских 
аранжм
ана у 
дводелн
ом, 
троделн
ом и 
четворо
делом 
такту, - 
осмиш
љавање 
једност
авне 
кореогр
афије 
- израда 
дечјих 
ритмич
ких 
инстру
мената 
од 
различи
тих 
материј
ала; 
 
- 
стварањ
е 
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приредбама и 

манифестацијама 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

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. 

 

једност
авне 
ритмич
ке и 
мелодиј
ске 
пратње; 
- 
музичке 
импров
изације; 
- 
музичкa 
питaњa 
и 
oдгoвoр
и; 
- 
музичк
у 
допуња
лку- 
кoмпoн
oвaњe 
мeлoдиj
e нa 
зaдaти 
тeкст 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

процењујусе: 

уметничко изражавање, 

правилно руковање 

ритмичким 

инструментима; 

препознавање музичких 

основних појмова, 

разумевање,применаи 

вредновање научених 

поступакаи 

процедура;рад  

саподацимаи радна 

разним дечијим 

мелодијама и 

бројалицама, музичко 

индивидуално и групно 

стваралаштво 

Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције 

наставника 
-Комисија ученика и 
наставника 

-Усмено одговарање 
-Редовност доношења 
домаћег 
-Ученици воде евиденцију 
-Ученици дају самопроцену 
оцене 
-Групни рад (посматрање 
наставника, излагање група, 
процена осталих ученика) 
-Рад у пару 
(посматрање наставника, 
излагање парова, процена 
осталих ученика 

Број  јављања: 

За јављање  

За јављање више пута  
За давање комплетног, потпуног 

Сарадња у групи – сви чланови су 
укључени, сви имају задато у 
свескама… 

Степен залагања чланова групе 

Процена резултата рада групе 
(пано, табела, цртеж, скица...) 

 

 

 

Белешке сваког 

часа током 

године 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима, 

полугодишту и 

крају школске 

године 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

 
одговоран однос према 
раду, постављеним 
задацима, и исказано 
интересовање и 
мотивацију за учење и 
напредовање, активно 
учествовање  у 
настави, сарадњу са 
другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

Пружању помоћи другим 

 
Све што је рађено на часу налази 
се у свескама 

-Ангажовање и квалитет учешћа у 
разним наставним и ваннаставним 
активностима 

 

 

Пресек стања на 

тромесечјима 
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ученицима у току рада 
-Израда  паноа 

 

 

7.Наставни предмет – Физичко и здравствено васпитање 

 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ПЛАНИРАНИ ФОНД ЧАСОВА 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЧЕТВРТИ 108 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:  

Да се разноврсним и систематским моторичким активностима повезаним са осталим васпитно- образовним подручјима, допринесе 

развоју личности ученика, његовом усавршавању и примени моторичких умења и навика, у свакодневним и специфичним условима 

живота и рада. 

 

Задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела  

- стицање теоријских знања неопходних ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања  

- усмерити развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације покрета 

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

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

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања, дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 

- оспособљивање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневном животу и раду;  
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- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПР

ЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ  

Облиц

и 

рада 

Наста

вне 

методе 

и 

техник

е 

Активност

и 

ученика 

- примени опште 

припремне вежбе 

(вежбе 

обликовања); 

 

 - правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и 

изведена кретања; 

 

 - комбинује 

усвојене моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном 

животу; 

 

 - одржава 

равнотежу у 

различитим  

кретањима; 

 

 - правилно држи 

тело; 

 

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. 

ФВ.1.2.1.Правилно трчи 

варијантама технике трчања на 

ФИЗИЧКЕ 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 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика Технике трчања. 

Истрајно трчање. Скок удаљ 

- 

КОМП

ЕТЕН

ЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛО

ЖИВО

ТНО 

УЧЕЊ

Е  

- 

ВЕШТ

ИНА 

КОМУ

НИКА

ЦИЈЕ   

- 

РЕША

ВАЊЕ 

ПРОБЛ

ЕМА   

- 

ЕСТЕТ

СКА 

-
 
ин
ди
ви
ду
ал
ни 
 
-
 
фр
он
та
лн
и 
 
-
 
ра
д 
у 
па
ру 

-

моноло

шка 

 

-

дијало

шка 

 

-

дискус

ија 

 

-

демонс

трације 

 

-

посмат

рања 

 

-

практи

чних 

активн

усвајањ
е знања 
 
- 
понављ
ање 
 
-
опажањ
е 
 
вежбањ
е 
 
-израда 
и 
презент
овање 
самоста
лних, 
експери
менталн
и х и 
практич



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

353 

 

 - самостално 

коригује 

неправилно 

држање; 

 

 - правилно 

подиже, носи и 

спушта терет; 

 

- 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 

наначин којим 

никога не вређа; 

 

- поштује правила 

понашања 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 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 

згрчном техником. Бацање 

лоптице из залета. Скок увис 

прекорачном техником. Тробој. 

Спортска 

гимнастикаОсновни садржаји 

Вежбе на тлу: вежбе и 

комбинације. Прескоци и 

скокови (прескок разношка). 

Вежбе у вису, вежбе у упору и 

вежбе са 

променама висова и 

упора. Вежбе равнотеже на 

шведској клупи и 

ниској греди. 

Проширени садржаји Вежбе на 

тлу: – летећи 

колут из места. – састав. 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Основе тимских, спортских и 

елементарних игара 

 

Мини–рукомет. 

 

Футсал – „мали фудбал”. 

 

Основни елементи кошарке и 

мини- кошарка. 

 

Основни елементи одбојке. 

 

Јаџент. Плес и ритимика 

КОМП

ЕТЕН

ЦИЈА  

- 

ВЕШТ

ИНА 

САРА

ДЊЕ   

- 

КОМП

ЕТЕН

ЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛО

ЖИВО

ТНО 

УЧЕЊ

Е  

- 

ВЕШТ

ИНА 

КОМУ

НИКА

ЦИЈЕ   

- 

РЕША

ВАЊЕ 

ПРОБЛ

ЕМА   

- 

ЕСТЕТ

СКА 

КОМП

 
гр
уп
ни 

ости них 
радова 
 
посматр
ање 
 
-учешће 
у 
дискуси
ји 
 
анализи
рање 
податак
а, 
чињени
ца и 
информ
ација 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

354 

 

вежбалиштима; 

 

 - поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

- одговорно се 

односи према 

објектима, 

справама и 

реквизитима; 

 

 

- изведе кретања, 

вежбе и 

саставе уз музичку 

пратњу; 

 

- изведе дечји и 

народни плес; 

 

- примењује 

хигијенске мере 

пре, у току и након 

вежбања, као и у 

другим 

ситуацијама; 

- уредно одржава 

простор у коме 

живи и борави; 

 

 - увиди значај 

правилне исхране 

за вежбање; 

ФВ.2.2.6.Игра Мини - рукомет, 

“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  

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 

заинтересованост за физичко 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са лоптом. Вежбе са 

обручем. Народно коло 

„Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. Пливање Основна 

обука пливања. Скок на ноге. 

Полигони Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима 

 

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. 

ЕТЕН

ЦИЈА  

- 

ВЕШТ

ИНА 

САРА

ДЊЕ 
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 - повеже различита 

вежбања са 

њиховим утицајем 

на здравље; 

 

 - препозна лепоту 

покрета и кретања; 

 

 - користи научена 

вежбања у 

рекреацији 

породице; 

 

 - правилно реагује 

у случају повреде у 

школи; 

- вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у 

вежбању; 

 

 - учествује у 

предлагању 

садржаја и начина 

рада 

 

 

 

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 

 

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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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма предмета 

 

процењујусе: 
вештине и способности 

разумевање,применаи 
вредновање научених 
поступака и процедура; 
вештине,руковање 
прибором,алатоми 
технологијама и извођење 

раднихзадатака 

Свакодневно бележење активности 

и постигнућа ученика на часу у 

свеску ученика  и евиденције 

наставника 
-Комисија ученика и наставница 
Ученици дају само процену оцене 
-Групни рад (посматрање 
наставника,излагање група, 
процена 
осталихученика) 
-Радупару 
(посматрањенаставника,излагањеп
арова,процена 

осталихученика) 

Самосталносту  раду. 
Рад у пару. 
Сарадњаугрупи 
(сви чланови су 
укључени,сви имају 
задато забележено у 
свескама...) 
Степен залагања свих 
чланова групе. 

 

Пресек 
стања по 
тромесечјим
а 
На крају 
школске 
године 

и на крају 

полугодишта 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

одговоран однос према 

раду, постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и мотивацију 

за учење и напредовање. 

активно учествовање у 

настави, сарадњу са 

другима 

 ангажовање и квалитет 

учешћа у разним 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 
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8.Наставни предмет – Грађанско васпитање 

 

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

Људска права 

 

 

Планета Земља 

припада свима који на њој живе. 

Узајамни утицај 

природе и човека. 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: 

- Развијање сазнања о себи и другима и подстицање 

разоја личности и социјалног сазнања 

-   Оспособљавање ученика за примену вештина 

ненасилне комуникације,развијање комуникативне 

способности  и вербалне комуникације. 

 

- Усвајање правила комуникације и сарадње у 

пару и групи 

- Препознавање својих права,и упознавање 

Конвенције о дечјим и људским 

правима,разумевање односа између људских 

права, демократије, мира и развоја 

- Увођење уч.у демократски начин договарања 

око заједничких правила,схватање повезаности 

права, дужности ,правила,закона 

- Упознавање уч. са конструктивним начином за 

решавање међуљудских сукобаи уче се 

прикупљању података,аргумената,заступању 

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. 
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Право на одржив економски развој 

Право на рационално коришћење природних и енергетских 

ресурса. 

Право на спречавање свих облика загађивања животне 

средине. 

Право на доступност 

информација о стању животне средине. 

 

- Разумевање света као система у коме су сви 

елементи –људи,догађаји места,и развијање 

еколошке свести 

- Подстицање уч.да сами процене програм који 

су прошли,као и сопствено напредовање 

-  разумевање значења појмова права и правде, 

схватање односаизмеђу права и правде; 

познавање улоге права у оситурању 

појединачне и 

друштвене сигурности, познавање основних 

последица непоштовања правних норми 

 

Демократско 

друштво 

Култура и наслеђе 

 

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. 

Непознавање других култура као основ за развој стереотипа, 

предрасуда и дискриминације. 

Уклопити се у нову 

средину, а сачувати свој културни идентитет. 

Сусретање култура 

Сусретање и 

прожимање различитих култура без губљења културног 

идентитета. 

 

Процеси у 

савременом свету 

Потрошачко друштво 

Стварне потребе и прекомерна потрошња. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

Процењују се: 

начин на који ученик 

учествује у активностима; 

како прикупља податке;  

како образлаже и брани 

-Формативно оцењивање: 

Бележење активности и 

постигнућа ученика на часу 

у свеску ученика и 

евиденције наставника 

Број јављања: 

За јављање  

За јављање вишепута  
За давање комплетног, 
потпуног 

Белешке 

сваког часа 

током године 

 

 

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 потрошаче. 

Однос цене и квалитета производа. 

Права и одговорност потрошача. 

Заштита потрошачких права.  

Грађански 

активизам 

Планирање и извођење еколошке акције 

Одређивање циља и израда плана акције. 

Извођење и 

документовање акције. 

Промоција акције на нивоу школе. 

Вредновање акције. 
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прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

своје ставове;  квалитет 

постављених питања;  

способност да се нађе веза 

међу појавама; навођење 

примера; •промена 

мишљења у контакту са 

аргументима; разликовање 

чињеница од 

интерпретације;  

препознавање  основних 

правила понашања, 

разумевање,применаи 

вредновање научених 

поступакаи процедура;  

рад  са подацима и рад  на 

разним дечијим 

текстовима,  

индивидуално и групно 

стваралаштво 

 
-Комисија ученика и 
наставника 

-Усмено  одговарање 
-Редовност доношења 
домаћег 
-Ученици воде  евиденцију 
-Ученици дају самопроцену 
оцене 
-Групни рад 
(посматрање наставника, 
излагање група, процена 
осталих  ученика) 
-Рад у пару 
(посматрање наставника, 
излагање парова, процена 
осталих  ученика) 
 
 

Сарадња у групи – сви 
чланови су укључени, сви 
имају задато у свескама… 

Степен залагања чланова 
групе 

Процена резултата рада групе 
(пано, табела, цртеж, скица...) 

 

 

Пресек стања 

на 

тромесечјима, 

полугодишту 

и крају 

школске 

године 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

 настави 

 

 

 

 

 
одговоран однос према 
раду, постављеним 
задацима,  иисказано 
интересовање и 
мотивацију  за учење и 
напредовање, активно  
учествовање у настави, 
сарадњу са другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

Број у успешности у 

групном раду, раду у пару 

-Учешћу на конкурсима 

Пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 
-Израда паноа 

 
 
Све што је рађено на часу 
налази се у  свескама 

-Ангажовање и квалитет 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним  активностима 

 

 

 

 

Пресек стања 

на 

тромесечјима 
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9.Наставни предмет - ВЕРСКА НАСТАВА 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I-УВОД  

 

Упознавање ученика са садржајима 

предмета и начином рада. 

Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе и за 

учествовање у раду. 

 

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 наставе и 

примени научено у 

животу. 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 

Вера 

Љубав 

Знање 

II-ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР  Ученицима пружити основ за 

разумевање Цркве као заједнице 

која постоји као израз човекове 

воље, слободе и љубави. Човек 

бира по својој љубави да ли жели 

да буде део те заједнице, део Неба 

на земљи. Човек је потпун само у 

заједници. Црква као заједница 

коју је оформио сам Син Божји са 

својим апостолима има свој 

смисао, задатак, мисију и место у 

свету.  

 

 

 

Когнитивни аспект:  

да усвоји, схвати и осети 

да је део заједнице и 

целокупне Божје 

творевине, као слободно 

биће део заједнице љубави 

Божје. 

Да препозна да смо део 

цркве заједнице само ако 

то желимо. 

Афективни аспект:            

Да пожели да буде део те 

ванвременске и 

ванпросторне есхатолошке 

и еклисиолошке заједнице 

Црква 

Заједница 

Син Божји Исус Христос 

Човек 

Слобода  

Љубав 
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III-ХРИСТОС НАС СВЕ 

ЗОВЕ  

Пружити и омогућити ученицима 

да схвате да нас је Бог створио из 

љубави као јединствено, 

непоновљиво и слободно биће, које 

му наликује. Да нас је створио по 

свом лику и одразу, у духовном и 

личносном смислу. Да нас Син 

Његов зове да будемо савршени 

као Отац наш Небески и да будемо 

са Светом Тројицом део те 

заједнице љубави. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део Бога и 

Божје љубави и творевине. 

Да нас Творац дарује 

љубављу и слободом, али 

и позива на одговорност и 

узвратне дарове.  

Да уочи да Христос све нас 

зове у заједницу са Богом  

која почива на слободи и 

љубави. 

Афективни аспект:  

Показати жељу да на 

Христову љубав и позив 

узврати љубављу, да буде 

мотивисан да љубав према 

Богу изражава љубављу 

према другом у заједници. 

Христос 

Заједница 

Божја љубав 

Наша љубав 

IV-ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА СВОЈИМА  

Да усвоји  и развије и живи лепоту 

заједнице кроз светитеље  и Бога 

живога. Кроз Светитеље се 

показује Божја мудрост, промисао 

и слава.  

Когнитивни аспект:            

Да препозна да сваки 

човек који је посветио свој 

живот Богу и Божјој 

заједници је прославио име 

Божје у свој својој пуноћи 

и лепоти. да се упозна са 

Житијама светих. 

 Афективни аспект:  

Да се развије жеља да 

попут светитеља  

подражава пример љубави. 

да осети сву лепоту и 

Љубав 

Бог 

Човек 

Светитељи 

Житија  
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љубав у односу између 

светих и Бога. 

V-ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА  

Пружити ученицима знање о 

значењу речи врлине и врлински 

живот. У смислу тих појмова се 

налази суштина, преображени свет. 

Подстицати ученике на лично 

учешће да развије и живи лепоту 

врлинског живота.              

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање сопствених мана и 

врлина, са врлинама својих 

ближњих и својих узора. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање зашто је христос 

најбољи узор врлинског живота. 

Когнитивни аспект:           

Да усвоји, развије и живи 

лепоту врлинског живота. 

Да критички промисли, 

закључи, повеже и уочи 

разлику између мана и 

врлина, исправног и 

погрешног начина живота. 

То је личносни, врлински и 

духовни преображај.  

Афективни аспект:             

Да схвати смисао врлина и 

њиховог значаја који води 

ка новом, бољем свету. 

Да осећа значење појма 

врлине као свој  допринос  

према преображају  света, 

његовом усавршавању. 

Врлине 

Усавршавање 

Преображај света 

VI-СА НАМА ЈЕ БОГ  Указати ученицима на 

свеприсутност Божју, да је Бог 

увек са нама. Да се све дешава са 

Божјом вољом или допуштењем, 

по Божјем промислу.  

Когнитивни аспект: Бог је 

створио све што постоји, 

видљиво и невидљиво, и 

Он саучествује у 

постојању своје свеукупне 

творевине. Као Творац, као 

родитељ у животу своје 

Човек 

Природа 

Љубав 

Бог 
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Пружити ученицима знање о 

примерима Божје присутности у 

свету и његово суделовање у 

нашем животу.  

деце, у директном или 

индиректном присуству.  

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

бригом и чувањем природе 

и Божје творевине, да 

љубављу и бригом за 

другог човека исказујемо 

љубав Богу, као што и Он 

својим присуством брине о 

нама. Бог је ту и он нас 

воли. 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I-УВОД  

 

Упознавање ученика са садржајима 

предмета и начином рада. 

Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе и за 

учествовање у раду. 

 

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 наставе и 

примени научено у 

животу. 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 

Вера 

Љубав 

Знање 

II-ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР  Ученицима пружити основ за 

разумевање Цркве као заједнице 

која постоји као израз човекове 

воље, слободе и љубави. Човек 

Когнитивни аспект:  

да усвоји, схвати и осети 

да је део заједнице и 

целокупне Божје 

Црква 

Заједница 

Син Божји Исус Христос 

Човек 
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бира по својој љубави да ли жели 

да буде део те заједнице, део Неба 

на земљи. Човек је потпун само у 

заједници. Црква као заједница 

коју је оформио сам Син Божји са 

својим апостолима има свој 

смисао, задатак, мисију и место у 

свету.  

 

 

 

творевине, као слободно 

биће део заједнице љубави 

Божје. 

Да препозна да смо део 

цркве заједнице само ако 

то желимо. 

Афективни аспект:            

Да пожели да буде део те 

ванвременске и 

ванпросторне есхатолошке 

и еклисиолошке заједнице 

Слобода  

Љубав 

 

III-ХРИСТОС НАС СВЕ 

ЗОВЕ  
Пружити и омогућити ученицима 

да схвате да нас је Бог створио из 

љубави као јединствено, 

непоновљиво и слободно биће, које 

му наликује. Да нас је створио по 

свом лику и одразу, у духовном и 

личносном смислу. Да нас Син 

Његов зове да будемо савршени 

као Отац наш Небески и да будемо 

са Светом Тројицом део те 

заједнице љубави. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део Бога и 

Божје љубави и творевине. 

Да нас Творац дарује 

љубављу и слободом, али 

и позива на одговорност и 

узвратне дарове.  

Да уочи да Христос све нас 

зове у заједницу са Богом  

која почива на слободи и 

љубави. 

Афективни аспект:  

Показати жељу да на 

Христову љубав и позив 

узврати љубављу, да буде 

мотивисан да љубав према 

Богу изражава љубављу 

према другом у заједници. 

Христос 

Заједница 

Божја љубав 

Наша љубав 
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IV-ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА СВОЈИМА  

Да усвоји  и развије и живи лепоту 

заједнице кроз светитеље  и Бога 

живога. Кроз Светитеље се 

показује Божја мудрост, промисао 

и слава.  

Когнитивни аспект:            

Да препозна да сваки 

човек који је посветио свој 

живот Богу и Божјој 

заједници је прославио име 

Божје у свој својој пуноћи 

и лепоти. да се упозна са 

Житијама светих. 

 Афективни аспект:  

Да се развије жеља да 

попут светитеља  

подражава пример љубави. 

да осети сву лепоту и 

љубав у односу између 

светих и Бога. 

Љубав 

Бог 

Човек 

Светитељи 

Житија  

 

 

V-ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА  
Пружити ученицима знање о 

значењу речи врлине и врлински 

живот. У смислу тих појмова се 

налази суштина, преображени свет. 

Подстицати ученике на лично 

учешће да развије и живи лепоту 

врлинског живота.              

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање сопствених мана и 

врлина, са врлинама својих 

ближњих и својих узора. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање зашто је христос 

најбољи узор врлинског живота. 

Когнитивни аспект:           

Да усвоји, развије и живи 

лепоту врлинског живота. 

Да критички промисли, 

закључи, повеже и уочи 

разлику између мана и 

врлина, исправног и 

погрешног начина живота. 

То је личносни, врлински и 

духовни преображај.  

Афективни аспект:             

Да схвати смисао врлина и 

њиховог значаја који води 

ка новом, бољем свету. 

Да осећа значење појма 

врлине као свој  допринос  

према преображају  света, 

Врлине 

Усавршавање 

Преображај света 
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његовом усавршавању. 

VI-СА НАМА ЈЕ БОГ  Указати ученицима на 

свеприсутност Божју, да је Бог 

увек са нама. Да се све дешава са 

Божјом вољом или допуштењем, 

по Божјем промислу.  

Пружити ученицима знање о 

примерима Божје присутности у 

свету и његово суделовање у 

нашем животу.  

Когнитивни аспект: Бог је 

створио све што постоји, 

видљиво и невидљиво, и 

Он саучествује у 

постојању своје свеукупне 

творевине. Као Творац, као 

родитељ у животу своје 

деце, у директном или 

индиректном присуству.  

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

бригом и чувањем природе 

и Божје творевине, да 

љубављу и бригом за 

другог човека исказујемо 

љубав Богу, као што и Он 

својим присуством брине о 

нама. Бог је ту и он нас 

воли. 

Човек 

Природа 

Љубав 

Бог 

 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  

 

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 сазнајно, а мање на формативно  и информативно. Развијати опсервацију, промишљање, уочавање, критичко 

мишљење, анализу уоченог и преживљеног и закључивање. 

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава реализује се 

у природи и у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  
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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, кроз међупредметно повезивање, и формирање квалитетног 

примењивог ученичког искуства .  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 на часовима и провером 

знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним радом на радионицама, дискусијом, кроз интеракцију и групни 

рад. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу, кроз практичан рад у свесци и на наставно-дидактичком материјалу, као и кроз практичне радионице. 

 

 

9.ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ 

1. Задаци за загревање 

2. Занимљиви задаци и питања 

3. Приче и задаци о бројевима 

4. Приче и задаци о бројевима 

5. Природни бројеви и операције  

6. Низови бројева 

7. Изрази 

8. Изрази 

9. Текстуални задаци 

10. Текстуални задаци 

11. Логички задаци 

12. Проблемски задаци  

13. Проблемски задаци 

14. Једначине са сабирањем и одузимањем-решавање проблема 

15. Једначине са множењем и дељењем-решавање проблема 

16. Неједначине 
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17. Неједначине 

18. Шах  

19. Квадрат  

20. Правоугаоник  

21. Коцка   

22. Квадар  

23. Геометријски задаци 

24. Пребројавање геометријских фигура 

25. Премештање геометријских фигура 

26. Једначине и неједначине 

27. Математичке игре 

28. Математички квадрати 

29. Математичке укрштенице 

30. Математичка палидрвца 

31. Танграм 

32. Комбинаторни задаци 

33. Решавање задатака са претходних такмичења 

34. Решавање задатака са претходних такмичења 

35. Решавање задатака са претходних такмичења 

36. Решавање задатака са претходних такмичења 

 

 

 

 

Врсте активности: сабирање и одузимање, рачунање напамет, решавање једначина, рад са табелама, цртање скица, 

упоређивање, цртање и мерење. Начин остваривања: демонстрација, илустрација, учење путем открића, посматрање, 

кооперативно учење, примена знања, продуктивно вежбање. 
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11.ДОПУНСКА НАСТАВА- СРПСКИ ЈЕЗИК – 4. разред 

 

Ред. број часа Наставна јединица 

1 Вежбање читања 

2 Заједничке и властите именице 

3 Променљиве врсте речи 

4 Пишимо правилно 

5 Састав-Долазе нам октобарске боје 

6 Именице и заменице 

7 Врсте именица 

8 Род и број придева 

9 Придеви и именице - слагање у роду и броју 

10 Пишемо управни и неуправни говор 

11 Објекат - препознавање и одређивање 

12 Ред речи у реченици 

13 Правилно изговарање и писање сугласника ч и ћ и џ и ђ 

14 Глаголски додаци 

15 Основни и редни бројеви 

16 Писање сугласника  Ј 

17 Скраћенице 

18 Атрибут - препознавање и одређивање 
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Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 

(исходи) 

Активности,  

методе 
Средства 

Праћење,  

оцењивање 

- Заједничке и 

властите именице 

- Променљиве врсте 

речи 

- Именице и 

заменице 

- Род и број придева 

- Глаголски додаци 

- Основни и редни 

бројеви 

-  

- Проширивање знања о 

реченици, делови 

реченице; реченице по 

облику и значењу 

- Овладавање 

терминима; њихово 

уочавање у реченици и 

примена у правилном 

склапању реченица 

(именице, глаголи, 

придеви, бројеви, 

заменице) 

- Управни инеуправни 

говор (уочавање и 

записивање) 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофо-

лије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у 

боји 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене 

провере 

белешке 

 

 

Српски језик (допунска настава) – 4. разредНаставна тема:   ПРАВОПИС 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 

(исходи) 
Активности,  методе Средства 

Праћење,  

оцењивање 
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- Пишимо 

правилно 

- Пишемо управни 

и неуправни 

говор 

- Писање 

сугласника  Ј 

- Практична примена и 

усвајање 

правописних правила 

језика 

- Служење 

правописним 

речником 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у 

боји 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

Предмет: Српски језик (допунска настава) – 4. Разред 

Наставна тема:   ОРТОЕПИЈА 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 

(исходи) 

Активности,  

методе 
Средства 

Праћење,  

оцењивање 

- Вежбање читања 

- Правилно 

изговарање и 

писање 

сугласника ч и ћ и 

џ и ђ 

- Увежбавање правилног 

изговора речи, исказа, 

реченица, пословица, 

краћих текстова 

- Интонационо 

подешавање гласа у 

изговору појединих 

реченица 

- Отклањање грешака 

које се јављају у 

говору и писању 

ученика 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 
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Наставна тема:   КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 

(исходи) 

Активности,  

методе 
Средства 

Праћење,  

оцењивање 

- Састав-Долазе нам 

октобарске боје 

- Именице -врсте 

- Увођење ученика у 

свет књижевности и 

осталих књижевних 

текстова 

- Стицање знања, умења 

и навика који ће 

допринети развоју не 

само књижевне 

културе, већ и опште 

културе на којој се 

темељи укупно 

образовање 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

Врсте активности: описивање, слободно причање, препричавање, богаћење речника, преписивање, диктат, одговори 

на питања, допуњавање, илустровање слободно писмено изражавање, драматизација, усмена и писмена вежбања. 

Начин остваривања: разговор, усмено излагање, демонстрација, илустративна метода, метода писаних радова, 

истраживање, креативно учење, самостални стваралачки рад. 
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16.5 ПЕТИ РАЗРЕД 

 
1.Наставни предмет      : Српски језик и књижевност    

 

Разред: пети 

 

Годишњи фонд часова: 180 

Недељни фонд часова: 5 

 

Циљ учења Српког језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама,у говору и 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  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,подстичу имагинацију и уметнички 

сензибилитет,естетско доживљавање и критичко мишљење,морално просуђивање и асоцијативно повезивање;да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и 

значења,негује љубав према српском језику и књижевности;да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области;обезбеђује добробит и подршку целовитом развоју ученика. 

 

Задаци наставе српског језика: 

 

– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани. 

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

– описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика, 

– поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

– упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика , 

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

различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца), 

– развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности, 

– развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење 

речника, језичког и стилског израза 

– увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, 
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истраживачког), 

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

дела разних жанрова, 

– упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу, 

– поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног 

текста, 

– развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално 

коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне), поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама, 

– поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм), 

– усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности, 

– упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, 

позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења, 

– развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује, 

 

– навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији, 

– подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво 

– подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, 

новинарска секција и др.) 

– васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности, 

– развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

 

Програм предмета Српски језик и књижевност у петом разреду основне школе чини пет предметних области: 

- Књижевност ( лирика, епика и драма ) 

- Граматика (падежи, врста речи и служба речи, глаголски облици, компарација придева, глаголски вид и род, 
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реченица по значењу) 

- Језичка култура ( значења речи, писмено и усмено изражавање у вези са јунацима и јунакињама обрађених 

књижевних дела ) .  

- Правопис ( Писање именичких и придевских заменица са негацијом, усвајање градива у вези са правописном 

нормом, правописна решења у вези са гласовним променама у српском језику, растављањем речи на крају реда и писањем 

имена небеских тела ) 

- Ортоепија ( правила у вези са правилним акцентовањем и изговарањем речи, карактеристике дугих и кратких 

акцената ) 

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

Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: 

- Књижевност: 32 часа обраде и 23 часа утврђивања 

- Граматика: 25 часова обраде и 17 часова утврђивања 

- Језичка култура: 5 часова обраде и 30 часова утврђивања  

- Правопис: 7 часова обраде и 3 часа утврђивања 

- Ортоепија: 2 часа обраде градива 

 

   Корелативност је могуће остварити кроз заједничке часове Српског језика и књижевности и других предмета, на основу 

повезивања садржаја појединих наставних јединица.  

Литература за ученике 

- Читанка за пети разред „Уметност речи“  

др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић, Нови Логос 

- Граматика „Дар речи“ 

 др Наташа Станковић Шошо, Нови Логос 

- Радна свеска  

др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић, Нови Логос 

Методичка литература 

 

1. Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, Завод за уџбенике: Београд, 2012. 

2. Правопис српског језика и књижевности, Матица Српска: Нови Сад, 2010. 

3. Граматика српског књижевног језика, Живојин Станојчић, Креативни центар: Београд, 2010. 
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ИСХОДИ 

 

 

    СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА  

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 

И  САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

− разликује књижевни и 

некњижевни текст;  

− чита са разумевањем и опише 

свој доживљај 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, 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 

 

 

 Ученик: 

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 

књижевноуметничког текста: 

мотив, тему, фабулу, време и 

 

   КЊИЖЕВНОСТ 

 

Обрада 

49 

Утврђивање 

11 

Укупно 

60 

 

             ЛИРИКА 

 

             ЛЕКТИРА        

(обрада,утврђивање) 

 

1.Народна песма 

,,Вила зида град“ 

2.Народне лирске 

песме о раду –

избор;народне 

лирске породичне 

песме-избор 

3.Бранко Радичевић 

,,Певам дању,певам 

ноћу“ 

4.Душан Васиљев 

,,Домовина“ или 

Алекса Шантић 

 

 

 

компетенција 

 за решавање проблема 

 

читалачке компетенције 

 

компетенција за учење 

 

 

компетенција за сарадњу 

 

 

дигитална компетенција 

 

 

естетска компетенција 

 

вештина комуникација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окосницу 
програма 
књижевности 
чине текстови из 
лектире која је 
разврстана по 
књижевним 
родовима,обогаће
на избором 
нефикционалних,
научнопопуларни
х информативних 
текстова. 
Избор омогућава 
примену 
компаративног 
приступа 
проучавању дела. 
Текстови треба да 
послуже и при 
обради наставних 
јединица из 
граматике,језичке 
културе и 
правописа. 
Књижевна дела 
показују да се 
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мотива књижевних дела; 

− уме да одреди тему и главне и 

споредне мотиве; 

− анализира узрочно-последично 

низање мотива; 

− илуструје особине ликова 

примерима из текста; 

− вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове;  

− уважава националне вредности и 

негује српску 

културноисторијску 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 представу и 

драмски текст. 

− разликује карактеристике 

народне од карактеристика 

уметничке књижевности; 

− илуструје веровања, обичаје, 

начин живота и догађаје у 

место радње, лик...; 

CJ.1.4.8. има изграђену 

потребу за читањем 

књижевноуметничких 

текстова и поштује 

национално, књижевно и 

уметничко наслеђе;  

CJ.1.4.9. способан је за 

естетски доживљај 

уметничких дела; 

CJ.2.4.1. повезује дело из 

обавезне лектире са временом 

у којем је настало и са 

временом које се узима за 

оквир приповедања;  

CJ.2.4.2. повезује наслов дела 

из обавезне лектире и род, 

врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на 

основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација; 

CJ.2.4.3. разликује лирско-

епске врсте (баладу, поему);  

CJ.2.4.4. разликује 

књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, 

дневник и путопис и научно-

популарне текстове;  

CJ.2.4.5. препознаје и 

разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту 

,,Моја отаџбина“ 

5.Војислав Илић 

,,Зимско јутро“ 

6.Милован Данојлић 

,,Шљива“ или 

Десанка Максимовић 

,,Сребрне плесачице“ 

7.Пеђа Трајковић 

,,Кад књиге буду у 

моди“ 

8.Милица 

Стојадиновић 

Српкиња ,,Певам 

песму“ 

 

КЊИЖЕВНИ 

ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ  (обрада 

и утврђивање) 

 

Песник и лирски 

субјекат. 

Мотиви и песничке 

слике као елементи 

композиције лирске 

песме. 

Врста строфе према 

броју стихова у 

лирској песми. 

Врста стиха по броју 

слогова. 

Одлике лирске 

поезије. 

 

 

   

 

 

 

  Комуникативна 

 компетенција; 

 

естетска компетенција; 

 

дигитална компетенција; 

 

компетенција за сарадњу; 

 

компетенција за решавање 

проблема; 

читалачке компетенције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстови могу 
повезати према 
мотивима,тону 
приповедања. 
Ученици се 
упућују на сва 
дела која су 
доживела 
екранизацију,што 
ће послужити за 
компаративну 
анализу. 
Ученици ће имати 
прилику да 
одгледају 
представе 
обрађених 
књижевних 
дела,драмских 
текстова и на тај 
начин уоче 
сличности и 
разлике,утврде 
знање. 
При обради дела 
из народне 
књижевности 
повезиваће се са 
наставом 
историје,музичке 
културе,ликовне 
културе,како би 
на прави начин 
доживели наше 
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прошлости описане у књижевним 

делима; 

− упоређује одлике фикционалне и 

нефикционалне књижевности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(персонификација, хипербола, 

градација, метафора, 

контраст)  

CJ.2.4.6. одређује мотиве, 

идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну 

повезаност;  

CJ.2.4.7. разликује облике 

казивања у 

књижевноуметничком тексту: 

приповедање, описивање, 

монолог / унутрашњи 

монолог, дијалог;  

CJ.2.4.8. уочава разлику 

између препричавања и 

анализе дела; 

CJ.2.4.9. уме да води дневник 

о прочитаним књигама; 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, 

аутора, род и врсту на основу 

одломака, ликова 

карактеристичних тема и 

мотива; 

CJ.3.4.2. издваја основне 

одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту;  

CJ.3.4.3. разликује аутора 

дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу;  

CJ.3.4.4. проналази и именује 

стилске фигуре; одређује 

Стилске фигуре. 

Врсте ауторске и 

народне лирске 

песме. 

 

             ЕПИКА 

 Лектира(обрада и 

утврђивање) 

            

1.Народна песма 

,,Свети Саво“ 

2.Народна песма 

,,Женидба 

Душанова“ одломак 

о савладавању 

препрека Милоша 

Војиновића 

3. ,,Еро с онога 

свијета“ 

4.,,Дјевојка цара 

надмудрила“ 

5.Милован Глишић 

,,Прва бразда“ 

6.Стеван Сремац 

,,Чича Јордан“ 

7.Бранко Ћопић 

,,Поход на Мјесец“ 

8.Иво Андрић 

,,Мостови“ 

9.Данило Киш 

,,Дечак и пас“ 

10.Горан Петровић 

,,Месец над 

 

 

 

 

 

− комуникативна 

компетенција; 

− естетска 

компетенција; 

− дигитална 

компетенција; 

− стваралачка 

компетенција; 

− компетенција за 

сарадњу; 

компетенција за решавање 

проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

културно наслеђе. 
Књижевнотеоријс
ке појмове 
упознају уз 
обраду 
одговарајућих 
текстова уз 
претходно 
читалачко 
искуство,стечено 
знање. 
Поштоваће се ,при 
обради свих 
дела,поступност и 
систематичност,п
ретходно стечено 
знање ученика. За 
све области које 
се обрађују и 
утврђују 
поштоваће се исти 
начини и 
поступци 
остваривања 
програма. 
 

Комбиновање 

различитих врста  

дидактичког 

материјала:илустра

ција, 

шема,графикона… 

 

Користити  
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функцију стилских фигура у 

тексту;  

CJ.3.4.5. одређује и именује 

врсту стиха и строфе;  

CJ.3.4.6. тумачи различите 

елементе 

књижевноуметничког дела 

позивајући се на само дело; 

CJ.3.4.7. изражава свој став о 

конкретном делу и 

аргументовано га образлаже; 

CJ.3.4.8. повезује 

књижевноуметничке текстове 

с другим текстовима који се 

обрађују у настави 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тепсијом“ 

11.Антон Павлович 

Чехов ,,Шала“ 

 

КЊИЖЕВНИ 

ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ (обрада 

и утврђивање) 

 

Писац и приповедач. 

Облици 

казивања,приповеда

ње у првом и трећем 

лицу. 

Фабула-низање 

догађаја,епизоде,погл

авља. 

Карактеризација 

ликова. 

Врсте епских дела у 

стиху и прози. 

Врста стиха према 

броју слогова-

десетерац,дванаестер

ац. 

 

              ДРАМА 

        

     Лектира (обрада и 

утврђивање) 

 

1.Бранислав Нушић 

,,Кирија“ 

 

 

 

 

 

 

− комуникативна 

компетенција; 

− естетска 

компетенција; 

− дигитална 

компетенција; 

− стваралачка 

компетенција; 

− компетенција за 

сарадњу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методе/технике  и  

облике рада, које 

активирају ученике 

и у  којима су  

самосталнији  у  

раду. 

 
 
 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за 

часове,водећи рачуна 

о особеностима 

одељења. 

 

Постављањ

е ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације 

и 

самоевалуа

ције 

 

Појединачно 

ишчитавање и 

логичко читање 
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2.Душан Радовић 

,,Капетан Џон 

Пиплфокс“ 

3.Љубиша Ђокић 

,,Биберче“ 

 

 КЊИЖЕВНИ 

ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ 

(обрад,утврђивање) 

 

 Позоришна 

представа и драма. 

Одлике 

драме,драмског 

текста. 

Драмске врсте. 

 

 

НАУЧНОПОПУЛА

РНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ  

(обрада и 

утврђивање) бирати 

до два дела 

 

1.Вук Стефановић 

Караџић ,,Моба и 

прело“ (одломак из 

дела Живот и обичаји 

народа српскога) 

2.Доситеј Обрадовић 

−       комуникативна 

компетенција; 

− естетска 

компетенција; 

− дигитална 

компетенција; 

− стваралачка 

компетенција; 

− компетенција за 

сарадњу; 

      -решавање проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читање наглас 

ради подстицања 

ученика који 

заостају у 

савладавању 

читања и учења. 

  
Гласно читање уз 
аналитичку  и 
критичку  
процену; 
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Ученик: 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте 

гласова; дели реч на слогове у 

једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку 

норму у вези са гласовним 

,,О љубави према 

науци“ 

3.Милутин 

Миланковић 

,,Успомене,доживљај

и,сазнања (одломак) 

4.Избор из 

енциклопедија и 

часописа за децу 

 

 

      ДОМАЋА 

ЛЕКТИРА 

 

1.Епске народне 

песме (о 

Немањићима и 

Мрњавчевићима-

преткосовски 

тематски круг) 

2.Народне 

бајке,новеле,шаљиве 

народне приче,кратке 

фолклорне форме 

3.Бранислав Нушић 

,,Хајдуци“ 

4.Данијел Дефо 

,,Робинсон 

Крусо“(одломак о 

изградњи склоништа) 

5.Марк Твен 

,,Доживљаји Тома 

Сојера“, ,,Доживљаји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Комбиновање 

различитих врста  

дидактичког 

материјала:илустра

ција, 

шема,графикона… 

 

Користити  

методе/технике  и  

облике рада, које 

активирају ученике 

и у  којима су  

самосталнији  у  

раду. 

 
 
 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за 

часове,водећи рачуна 

о особеностима 

одељења. 
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променама; 

CJ.1.3.2. уочава разлику 

између књижевне и 

некњижевне акцентуације;  

CJ.1.3.4. препознаје врсте 

речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих 

речи; примењује 

књижевнојезичку норму у 

вези с облицима речи; 

CJ.1.3.5. разликује просте 

речи од твореница; 

препознаје корен речи; гради 

реч према задатом значењу на 

основу постојећих творбених 

модела;  

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); 

СЈ.1.3.9. правилно 

употребљава падеже у 

реченици 

CJ.1.3.10. правилно 

употребљава глаголске 

облике (осим имперфекта);  
CJ.1.3.11. препознаје 
бирократски језик као 

Хаклберија Фина“, 

,,Краљевић и 

просјак“ 

6.Избор ауторских 

бајки (Гроздана 

Олујић ,Ивана 

Нешић ,,Зеленбабини 

дарови“ -одломци) 

7.Игор Коларов ,,Аги  

Ема“ 

8.Избор из савремене 

поезије за 

децу(Александар 

Вучо,Мирослав 

Антић,Драгомир 

Ђорђевић,Владимир 

Андрић,Дејан 

Алексић...) 

 

 

 

   

      ДОПУНСКИ 

ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

(обрада и   

утврђивање) бирати 

до три дела 

 

1.Јован Јовановић 

Змај ,,Песмо моја“ 

(из ,,Ђулића“) 

2.Иван Цанкар 

,,Десетица” 

 

−     комуникативна 

компетенција; 

− естетска 

компетенција; 

− дигитална 

компетенција; 

− стваралачка 

компетенција; 

− компетенција за 

сарадњу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постављањ

е ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације 

и 

самоевалуа

ције 
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    ЈЕЗИК 

 

 

 

 

Граматика 

 

разликује променљиве речи од  

непроменљивих; 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

непожељан начин 
изражавања. 
  
 
 
 
 

Ученик: 

CJ.1.2.1. зна и користи оба 

писма (ћирилицу и латиницу);  

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, 

граматички исправну 

реченицу; 

CJ.1.2.3. саставља једноставан 

експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да 

га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и 

завршни део текста);  

CJ.1.2.4. уме да преприча 

текст; 

CJ.1.2.5. свој језик 

прилагођава медијуму 

изражавања (говору, односно 

писању), теми, прилици и сл.; 

препознаје и употребљава 

одговарајуће језичке 

варијетете (формални или 

неформални); 

CJ.1.2.6. влада основним 

жанровима писане 

комуникације: саставља 

писмо; попуњава различите 

обрасце и формуларе с којима 

3.Љубивоје 

Ршумовић ,,Ујдурме 

и зврчке из античке 

Грчке“ или Густав 

Шваб ,,Приче из 

старине“ 

4.Џон Р.Р.Толкин 

,,Хобит“ 

5.Никол Лезије 

,,Тајна жутог балона“ 

6.Корнелија Функе 

,,Господар лопова“ 

7.Вида Огњеновић 

,,Путовање у 

путопис“ 

8.Владислава 

Војновић ,,Приче из 

главе“ 

9.Дејан Алексић 

,,Музика тражи уши“ 

10.Јован Стерија 

Поповић ,,Лажа и 

паралажа“(одломак о 

Месечевој краљици) 

и Едмонд Ростан 

,,Сирано де 

Бержерак“(одломак о 

путу на Месец) 

Дело завичајног 

аутора по избору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

− комуникативна 

компетенција; 

− естетска 

компетенција; 

− дигитална 

компетенција; 

− стваралачка 

компетенција; 

− компетенција за 

сарадњу; 

компетенција за решавање 

проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиновање 

различитих врста  

дидактичког 

материјала:илустра

ција, 

шема,графикона… 

 

Користити  

методе/технике  и  

облике рада, које 
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се сусреће у школи и 

свакодневном животу;  

CJ.1.2.7. зна да се служи 

Правописом (школским 

издањем);  

CJ.1.2.8. примењује 

правописну норму (из сваке 

правописне области) у 

једноставним примерима;  

CJ.1.2.9. има изграђену 

језичку толеранцију и 

негативан став према језику 

дискриминације и говору 

мржње; 

CJ.2.3.1. одређује место 

акцента у речи; зна основна 

правила акценатске норме;   

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; 

препознаје подврсте речи; 

уме да одреди облик 

променљиве речи;  

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у 

сложенијим случајевима; 

 

 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору 

примењује акценатску норму; 

СЈ.3.3.4. познаје подврсте 

речи, користи терминологију 

у вези са врстама речи и 

њиховим граматичким 

категоријама 

CJ.3.3.6. познаје главна 

 

 

              

ГРАМАТИКА  

(обрада 

37 

Утврђивање 

40 

Укупно77) 

 

     

МОРФОЛОГИЈА 

          СИНТАКСА 

   обрада и 

утврђивање 

 

 

Променљиве речи и 

непроменљиве речи. 

Именице,значење и 

врсте. 

Промена 

именица(деклинација

),граматичка 

основа,наставак за 

облик,појам падежа. 

Основне функције и 

значења падежа. 

Придеви,значење и 

врсте. 

Род,број,падеж и 

компарација придева. 

Слагање придева са 

 

 

Комуникативна 

 компетенција; 

 

естетска компетенција; 

 

дигитална компетенција; 

 

компетенција за сарадњу; 

 

компетенција за решавање 

проблема; 

читалачке 

компетенције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− комуникативна 

активирају ученике 

и у  којима су  

самосталнији  у  

раду. 

 
 
 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за 

часове,водећи рачуна 

о особеностима 

одељења. 

 

Постављањ

е ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације 

и 

самоевалуа

ције 
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   Правопис 

 

− доследно примењује  

правописну норму у  

употреби великог слова,  

састављеног и растављеног 

писања речи,  

интерпункцијских знакова; 

− користи  правопис  

(школско издање); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ортоепија 

 

 

 

правилно изговара речи водећи 

рачуна о месту акцента и  

интонацији реченице; 

говори јасно поштујући  

књижевнојезичку норму; 

значења падежа и главна 

значења глаголских облика 

(уме да их објасни и зна 

терминологију у вези с 

њима); 

CJ.3.3.7. уме да одреди 

значења непознатих речи и 

израза на основу њиховог 

састава, контекста у коме су 

употребљени, или на основу 

њиховог порекла; 

CJ.3.3.8. зна значења речи и 

фразеологизама у 

научнопопуларним 

текстовима, намењеним 

младима, и правилно их 

употребљава. 
 

Ученик (ортоепија): 

CJ.1.2.8. примењује 

правописну норму (из сваке 

правописне области) у 

једноставним примерима;  

CJ.2.3.1. одређује место 

акцента у речи; зна основна 

правила акценатске норме.  

 

Ученик (језичка култура): 

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 

именицом у 

роду,броју,падежу. 

Заменице,личне. 

Бројеви,врсте и 

употреба. 

Глаголи,глаголски 

вид и род. 

Глаголски облици 

(презент,перфекат,фу

тур 1) и инфинитивна 

и презентска основа. 

Предикатска 

реченица,именски и 

глаголски 

предикат,слагање 

предиката са 

субјектом у 

лицу,роду,броју,прав

и и неправи 

објекат,прилошке 

одредбе,апозиција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенција; 

− естетска 

компетенција; 

− дигитална 

компетенција; 

− стваралачка 

компетенција; 

− компетенција за 

сарадњу; 

компетенција за 

решавање проблема 
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течно и разговетно чита наглас  

књижевне и неуметничке текстове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

− 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 

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;  

CJ.1.1.7. повезује 

информације и идеје изнете у 

тексту, уочава јасно исказане 

односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – 

последица и сл.) и извoди 

закључак заснован на 

једноставнијем тексту;  

CJ.1.1.8. чита једноставне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРАВОПИС 

   ( обрада и 

утврђивање) 

 

 

  Велико слово у 

вишечланим 

географским 

називима;називима 

институција,предузећ

а,установа,организац

ија 

    

Велико и мало слово 

у писању присвојних 

придева. 

Заменица Ви из 

поштовања. 

Одрична речца не уз 

именице,придеве и 

глаголе;речца нај у 

суперлативу;вишечла

ни основни и редни 

бројеви. 

 

− комуникативна 

компетенција; 

− естетска 

компетенција; 

− дигитална 

компетенција; 

− стваралачка 

компетенција; 

− компетенција за 

сарадњу; 

компетенција за 

решавање проблема 
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једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту;  

напамет говори одабране књижевне 

текстове или одломке. 

нелинеарне елементе текста: 

легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе; 

CJ.1.3.12. познаје основне 

лексичке појаве: 

једнозначност и 

вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, 

антонимију, хомонимију; 

метафору као лексички 

механизам;  

CJ.1.3.13. препознаје 

различита значења 

вишезначних речи које се 

употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у 

кући, школи и сл.);  

CJ.1.3.14. зна значења речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у 

кући, школи и сл.), као и оних 

који се често јављају у 

школским текстовима  

(у уџбеницима, текстовима из 

лектире и сл.); CJ.1.3.15. 

одређује значења непознатих 

речи и израза на основу 

њиховог састава и/или 

контекста у коме су 

употребљени (једноставни 

случајеви); 

CJ.1.3.16. служи се 

Интерпункцијски 

знаци:запета,наводни

ци,црт у управном 

говору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ОРТОЕПИЈА  

      обрада и 

утврђивање 

 

Место акцента у 

вишесложним 

речима. 

Интонација и паузе 

везане за 

интерпункцијске 

знакове;интонација 

упитних реченица. 

Артикулација,гласно 

читање 

брзалица,најпре 

споро,а потом брже. 
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речницима, приручницима и 

енциклопедијама; 
CJ.2.1.1. чита текст користећи 
различите стратегије читања: 
„летимично читање” (ради 
брзог налажења одређених 
информација); 
 

читање „с оловком у руци” 

(ради учења, ради 

извршавања различитих 

задатака, ради решавања 

проблема); читање ради 

уживања; 

CJ.2.1.2. познаје врсте 

неуметничких текстова 

(излагање, технички опис, 

техничко приповедање, 

расправа, реклама);  

CJ.2.1.3. препознаје и издваја 

језичка средства 

карактеристична за различите 

функционалне стилове;  

CJ.2.1.5. проналази, издваја и 

упоређује информације из два 

краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима); 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу 

од коментара, објективност од 

пристрасности и пропаганде 

на једноставним примерима; 

CJ.2.1.7. препознаје став 

аутора неуметничког текста и 

разликује га од другачијих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЈЕЗИЧКА   

КУЛТУРА     

(обрада 

10   

Утврђивање 

33 

Укупно 43) 

 

 

Препричавање,прича

ње,описивање,уочава

ње разлике између 

говорног и писаног 

језика;писање писма. 

Богаћење речника 

,синонимии,антоним

и;некњижевне 

речи,туђице;уочавањ

е и отклањање 

безначајних 

појединости и 

сувишних речи у 

тексту и говору. 
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ставова изнетих у тексту; 

CJ.2.2.1. саставља 

експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је 

целовит и кохерентан; 

CJ.2.2.2. саставља вест, 

реферат и извештај;  

CJ.2.2.3. пише резиме краћег 

и/или једноставнијег текста; 

CJ.2.2.4. зна основне особине 

говорног и писаног језика; 

CJ.2.2.5. зна правописну 

норму и примењује је у 

већини случајева; 

CJ.3.2.1. организује текст у 

логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује 

прикладан наслов тексту и 

поднаслове деловима текста;  

CJ.3.2.2. саставља 

аргументативни текст;  

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, 

филма, позоришне представе 

и сл.), репортажу и расправу; 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег 

и/или сложенијег текста;  

CJ.3.2.5. зна и доследно 

примењује правописну норму. 

Техника израде 

писменог 

састава;пасус као 

уже тематске целине 

и његове 

композицијско 

стилске функције. 

Осам домаћих 

писмених задатака. 

Четири школска 

писмена задатка. 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Ученик ће бити у 

стању да: 

− повеже књижевне 

термине и 

појмове 

обрађиване у 

претходним 

разредима са 

новим делима 

која чита; 

− чита са 

разумевањем; 

парафразира 

прочитано и 

описује свој 

доживљај 

различитих врста 

књижевних дела и 

научно-

популарних 

текстова; 

− одреди род 

књижевног дела и 

књижевну врсту; 

− прави разлику 

између дела 

лирског, епског и 

драмског 

Ученик: 

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 

књижевноуметничког текста: мотив, тему, 

фабулу, време и место радње, лик...; 

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе;  

CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај 

уметничких дела; 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са 

временом у којем је настало и са временом 

које се узима за оквир приповедања;  

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне 

лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког 

Књижевност: 

Лирика 

 

Лектира 

Обредне лирске народне песме 

(избор) 

Ђура Јакшић: Вече 

Јован Дучић: Село  

Мирослав Антић: Плава звезда 

Вељко Петровић: Ратар /     

Алекса Шантић: О, класје моје 

Десанка Максимовић: 

Грачаница / Војислав Илић: 

Свети Сава 

Стеван Раичковић: Хвала сунцу, 

земљи, трави 

Милован Данојлић: Овај дечак 

зове се Пепо Крста 

Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

 

Књижевни термини и појмови 

Врста строфе према броју 

стихова у лирској песми: 

дистих; терцет; врста стиха по 

броју слогова (лирски и епски 

десетерац). 

Одлике лирске поезије: нагласак 

речи и ритам; рима – парна, 

 

-компетенција за 

целоживотно учење  

 

-комуникација  

 

-решавање 

проблема    

 

-естетичка 

компетенција 

 

-сарадња 

 

-дигитална 

компетенција 

 

 

 

 

 
Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала, 
илустрација,шема, 
графикона 
 
-Користити методе/ 
технике и облике 
рада које активирају 
ученике и у којима 
су самосталнији у 
раду 
 
-Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
 
-Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
 
-Постављање 
ученика у  



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

392 

 

карактера; 

− разликује 

ауторску 

приповетку од 

романа; 

− анализира 

структуру лирске  

песме (строфа, 

стих, рима); 

− уочава основне 

елементе 

структуре 

књижевноуметни

чког дела: тема, 

мотив; радња, 

време и место 

радње; 

− разликује заплет и 

расплет као етапе 

драмске радње; 

− разликује појам 

песника и појам 

лирског субјекта; 

појам 

приповедача у 

односу на писца; 

− разликује облике 

казивања; 

− увиђа звучне, 

визуелне, 

тактилне, 

олфакторне 

елементе 

дела на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација; 

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте 

(баладу, поему);  

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, дневник и 

путопис и научно-популарне текстове;  

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене 

(тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст)  

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, 

композицију, форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и њихову 

међусобну повезаност;  

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог / унутрашњи монолог, 

дијалог;  

CJ.2.4.8. уочава разлику између 

препричавања и анализе дела; 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним 

књигама; 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и 

врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива; 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних 

родова и врста у конкретном тексту;  

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског 

субјекта и приповедача у делу;  

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске 

фигуре; одређује функцију стилских фигура 

укрштена, обгрљена; улога риме 

у обликовању стиха. 

Стилске фигуре: контраст, 

хипербола.  

Врсте ауторске и народне 

лирске песме: социјалне песме, 

дитирамб, елегија; обредне 

песме (коледарске, краљичке, 

додолске, божићне). 

 

ЕПИКА 

Лектира 

Народна песма: Смрт Мајке 

Југовића 

Народна песма: Марко 

Краљевић укида свадбарину 

Петар Кочић: Јаблан 

Исидора Секулић: Буре 

(одломак)/Бранко Ћопић: 

Чудесна справа 

Иво Андрић: Аска и вук 

Антон Павлович Чехов: 

Вањка/Итало Калвино: Шума на 

ауто-путу (из збирке прича 

Марковалдо или годишња доба у 

граду) 

Светлана Велмар Јанковић: 

Сирото ждребе (из Књиге за 

Марка)  

Гроздана Олујић: Били су деца 

као и ти (избор – текст о 

Исидори Секулић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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песничке слике; 

− одреди стилске 

фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметни- 

чком тексту; 

− анализира 

узрочно-

последичне 

односе у тексту и 

вреднује 

истакнуте идеје 

које текст нуди; 

− анализира 

поступке ликова у 

књижевноуметни

чком делу, 

служећи се 

аргументима из 

текста; 

− уочава хумор у 

књижевном делу; 

− разликује 

хумористички и 

дитирамбски тон 

од елегичног 

тона; 

− илуструје 

веровања, 

обичаје, начин 

живота и догађаје 

у прошлости 

описане у 

у тексту;  

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и 

строфе;  

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући се на 

само дело; 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном 

делу и аргументовано га образлаже; 
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке 
текстове с другим текстовима који се 
обрађују у настави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевни термини и појмови 

Основна тема и кључни мотиви.  

Облици казивања: нарација 

(хронолошко приповедање),  

описивање, дијалог, монолог. 

Фабула/радња, редослед 

догађаја. 

Врсте епских дела: приповетка, 

роман. 

Културно-историјско предање 

(нпр. Смрт Марка Краљевића) 

 

ДРАМА 

Лектира 

Коста Трифковић: Избирачица 

(одломак) 

Миодраг Станисављевић: И ми 

трку за коња имамо (одломак) 

Бранислав Нушић: Аналфабета 

(одломак) 

 

Књижевни термини и појмови 

Драмске врсте: комедија – 

основне одлике. Монолог и 

дијалог у драми. Дидаскалије, 

реплика. Етапе драмске радње 

(заплет и расплет). 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

(бирати 2 дела) 
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књижевним 

делима;  

− уважава 

националне 

вредности и 

негује 

културноисторијс

ку баштину; 

− препоручи 

књижевно дело уз 

кратко 

образложење; 

− упореди 

књижевно и 

филмско дело, 

позоришну 

представу и 

драмски текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вук Караџић: Живот и обичаји 

народа српскога: Божић 

(одломак); Ђурђевдан 

(одломак); Додоле, прпоруше и 

чароице (одломци) 

 

Никола Тесла: Моји изуми 

(поглавље по избору) 

Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан 

Бланшар: Енциклопедија лоших 

ђака, бунтовника и осталих 

генијалаца (избор) 

 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1. Епске народне песме о 

Косовском боју (избор) 

2. Епске народне песме о Марку 

Краљевићу (избор) 

3. Бранислав Нушић: 

Аутобиографија 

4.Анђела Нанети: Мој дека је 

био трешња 

5. Весна Алексић: Каљави коњ 

(Прича о богињи Лади – 

Звездана вода; Прича о богу 

Сварогу – Небески ковач и 

Прича о богу Стрибору – 

Сеченско светло)  

6. Бранко Ћопић: Орлови рано 

лете 

7. Ференц Молнар: Дечаци 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

− повеже 

граматичке 

појмове обрађене 

у претходним 

разредима са 

новим наставним 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ученик: 

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.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне 

граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с 

облицима речи; CJ.1.3.5. разликује просте 

речи од твореница; препознаје корен речи; 

гради реч према задатом значењу на основу 

постојећих творбених модела;  

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице 

Павлове улице 

 

Допунски избор лектире 

 (бирати 3 дела) 

 

1.Добрица Ерић: Месечеви 

миљеници (песме о свицима) 

(избор) 

2. Бранислав Петровић: избор из 

антологија песама за децу 

(Морава, Влашићи, Дунав, Говор 

дрвећа, Грађење куће, Па шта, 

па шта и друге) 

3. Владимир Стојиљковић: 

Писмописац (Писмо Бранку 

Ћопићу) 

4. Ивана Брлић Мажуранић: 

Приче из давнина (избор) 

 

Часови обраде:32 

Часови утврђивања: 23 

Граматика 

Подела речи по настанку: 

просте речи и творенице; 

породица речи, уочавање 

корена речи. Саставни делови 

твореница (творбене основе, 

префикси и суфикси). 

Граматичка основа и 

граматички наставци у 

поређењу са творбеном 

основом и суфиксима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-компетенција за 

целоживотно учење 

 

-комуникација 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање 

проблема 

 

-дигитална 

компетенција 
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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. 

 

 

 

 

(реч, синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу); 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних 

реченица (обавештајне, упитне, заповедне); 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске 

облике (осим имперфекта);  
CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као 
непожељан начин изражавања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настанак гласова и говорни 

органи; подела гласова: 

самогласници и сугласници 

(прави сугласници и сонанти); 

Подела сугласника по 

звучности и по месту 

изговора. 

Подела речи на слогове; 

слоготворно р. Гласовне 

промене – уочавање у 

грађењу и промени речи: 

непостојано а; промена л у о; 

палатализација; 

сибиларизација; јотовање; 

једначење  сугласника по 

звучности; једначење 

сугласника по месту изговора; 

губљење сугласника.  

Заменице: неличне именичке 

заменице (односно-упитне, 

неодређене, опште, одричне); 

придевске заменице: 

присвојне (с нагласком на 

употребу заменице свој, 

показне, односно-упитне, 

неодређене, опште, одричне). 

Граматичке категорије 

заменица: род, број, падеж и 

лице. 

Грађење и основна значења 

глаголских времена: аорист, 

имперфекат (само на нивоу 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

− доследно 

примењује 

правописну 

норму;  

− користи правопис 

(школско 

издање); 

разликује дуги и 

кратки акценат у 

изговореној речи. 

 

 

 

 
 
 

Ученик: 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу 

и латиницу);  

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички 

исправну реченицу; 

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, 

наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста);  

CJ.1.2.4. уме да преприча текст; 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму 

изражавања (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава 

одговарајуће језичке варијетете (формални 

или неформални); 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане 

комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се 

сусреће у школи и свакодневном животу;  

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом 

(школским издањем);  

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из 

сваке правописне области) у једноставним 

примерима;  

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и 

негативан став према језику дискриминације 

и говору мржње; 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна 

основна правила акценатске норме;  

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене;  

препознавања; имперфекат 

глагола бити); 

плусквамперфекат. 

Независне предикатске 

реченице ‒ појам 

комуникативне функције; 

подела на обавештајне, 

упитне, заповедне, жељне и 

узвичне реченице. 

Часови обраде:25 

Часови утврђивања: 17 

Правопис 

Писање имена васионских 

тела. 

Растављање речи на крају 

реда (основна правила). 

Правописна решења у вези са 

гласовним променама. 

Писање именичких и 

придевских одричних 

заменица са предлозима. 

Писање заменице Ваш 

великим почетним словом. 

Правописна решења у вези са 

писањем обрађених 

глаголских облика. 

Часови обраде:7 

Часови утврђивања: 3 

Ортоепија 

 

-компетенција за 

целоживотно учење 

 

-комуникација 

 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање 

проблема 

 

-дигитална 

компетенциј

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-компетенција за 

целоживотно учење 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

− доследно 

примењује 

правописну 

норму;  

− користи правопис 

(школско 

издање); 

разликује дуги и 

кратки акценат у 

изговореној речи. 

 

 

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; 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје 

подврсте речи; уме да одреди облик 

променљиве речи; CJ.2.3.4. познаје основне 

начине грађења речи (извођење, слагање, 

комбинована творба, претварање);  

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим 

случајевима; 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их 

препозна, објасни и именује); 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује 

акценатску норму; 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и 

главна значења глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с њима); 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих 

речи и израза на основу њиховог састава, 

контекста у коме су употребљени, или на 

основу њиховог порекла; 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама 

у научнопопуларним текстовима, намењеним 

младима, и правилно их употребљава. 
 

Ученик (ортоепија): 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из 

сваке правописне области) у једноставним 

примерима;  

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна 

основна правила акценатске норме.  

 

Ученик (језичка култура): 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и 

латинични) који чита наглас и у себи;  

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички 

Правилан изговор гласова ч, 

ћ, џ, ч, р. 

Дуги и кратки акценти. 

Часови обраде:2 

Часови утврђивања: 0 

Језичка култура 

 

Текстови у функцији 

унапређивања језичке културе. 

Анализирање снимљених 

казивања и читања (звучна 

читанка). 

Говорне вежбе на унапред 

одређену тему. 

Учтиве форме обраћања. 

Лексикологија: аугментативи 

(са пејоративима), деминутиви 

(са хипокористицима) 

Правописне вежбе: диктат; 

допуњавање текста; уочавање и 

објашњавање научених 

правописних правила у тексту. 

Богаћење речника: лексичко-

семантичке вежбе (избегавање 

сувишних речи и туђица; 

фигуративна значења речи; 

проналажење изостављених 

реченичних делова); стилске 

вежбе (текст као подстицај за 

сликовито казивање; 

ситуациони предложак за 

тражење погодног израза). 

-комуникација 

 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање 

проблема 
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– разликује и гради 

аугментативе и 

деминутиве; 

– саставља 

обавештење, вест 

и кратак 

извештај; 

– разуме основна 

значења 

књижевног и 

неуметничког 

текста; 

– проналази, 

повезује и тумачи 

експлицитно и 

имлицитно 

садржане 

информације у 

краћем, 

једноставнијем 

књижевном и 

неуметничком 

тексту; 

– драматизује 

одломак 

одабраног 

књижевноуметни

чког текста; 

– говори јасно, 

поштујући 

стандарднојезичк

у норму; 

– изражајно чита 

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;  

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете 

у тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, узрок – 

последица и сл.) и извoди закључак заснован 

на једноставнијем тексту;  

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне 

елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе; 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, 

хомонимију; метафору као лексички 

механизам;  

CJ.1.3.13. препознаје различита значења 

вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, 

Писмене вежбе и домаћи задаци 

и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту (један час за 

израду задатка и два за анализу и 

писање унапређене верзије 

састава). 

 

Часови обраде:5 

Часови утврђивања: 30 
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обрађене 

књижевне 

текстове. 

 

школи и сл.);  

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама 

који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и 

сл.), као и оних који се често јављају у 

школским текстовима  

(у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.); 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи 

и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени 

(једноставни случајеви); 

CJ.1.3.16. служи се речницима, 

приручницима и енциклопедијама; 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите 

стратегије читања: „летимично читање” 

(ради брзог налажења одређених 

информација); читање „с оловком у руци” 

(ради учења, ради извршавања различитих 

задатака, ради решавања проблема); читање 

ради уживања; 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких 

текстова (излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама);  

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка 

средства карактеристична за различите 

функционалне стилове;  

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује 

информације из два краћа текста или више 

њих (према датим критеријумима); 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, 

објективност од пристрасности и пропаганде 

на једноставним примерима; 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

401 

 

 

 

  

неуметничког текста и разликује га од 

другачијих ставова изнетих у тексту; 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је целовит и 

кохерентан; CJ.2.2.2. саставља вест, реферат 

и извештај;  

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или 

једноставнијег текста; 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и 

писаног језика; 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује 

је у већини случајева; 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и 

правилно распоређене пасусе; одређује 

прикладан наслов тексту и поднаслове 

деловима текста;  

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст;  

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, 

позоришне представе и сл.), репортажу и 

расправу; 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или 

сложенијег текста;  

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује 

правописну норму. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент 

оцењивања 

Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

Процењују се: 

 

 

 Вештине изражавања и 

саопштавања; 

 

 

Разумевање,примена и 

вредновање наученог 

садржаја; 

 

Рад са подацима и новим 

појмовима; 

 

 

Рад на различитим 

врстама текстова; 

 

 

Уметничко изражавање; 

 

 

 

Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и 

постигнућа ученика на 

часу у свеску ученика и 

евиденције наставника. 

 

Сарадња ученика и 

наставника. 

 

Усмено одговарање. 

 

Редовност доношења 

домаћих задатака. 

 

Ученици воде 

евиденцију. 

 

Прегледање домаћих и 

школских радова. 

 

Писање провере знања. 

 

Ученици дају 

самопроцену знања и 

Ученици добијају плус 

у евиденцији за: 

 

Учестало  јављање у 

току месеца. 

 

Свеобухватност 

одговора. 

 

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивање градива. 

 

Самосталност у 

одговарању. 

 

Редовно доношење 

домаћих задатака. 

 

Сарадња у групи или 

пару. 

 

Ко не зна одговор на 

питања води се 

евиденција ,записис 

 датума. 

За недоношење 

Свакодневно бележење 

током године 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

На крају школске године и 

на крају полугодишта 
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оцене. 

  

Групни рад 

(посматрање 

наставника,излагање 

група,процена осталих 

ученика). 

 

Рад у пару (посматрање 

наставника,излагање 

парова,процена осталих 

ученика). 

 

Пресек стања по 

тромесечјима. 

домаћих задатака води 

се евиденција,запис 

датума у евиденцију. 

 

Степен залагања свих 

ученика се 

прати,евидентира. 

 

Ваннаставне 

активности,израда 

паноа се евидентира. 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

Одговоран приступ 

према раду,постављеним 

задацима; 

 

Исказано интересовање и 

мотивација за учење и 

напредовање; 

 

Активно учествовање у 

настави; 

 

Сарадња са другим 

ученицима 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

 

Броју јављања на 

часовима 

Броју успешности у 

групном раду  и раду 

пару 

Учешћу   на 

конкурсима 

Учешћу на 

такмичењима 

Пружању помоћи 

другим ученицима у 

току рада 

Израда паноа и друге 

ваннаставне активности 

 

Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама. 

 

Ангажовање и 

квалитет учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима. 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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Месец 

 

План и програм рада додатне наставе 

Септембар -

октобар 

Књижевно дело по избору ученика – тумачење (тема, композиција, ликови, језик); 

Самостално стваралаштво ученика (поезија, проза); 

Врсте речи 

Новембар - 

децембар 

Правописне норме; Падежи; 

Народне лирске песме. 

Јануар - фебруар 

- 

- март 

Реченица ( комуникативне функције); 

Писци и дела; 

Глаголски облици; 

Стилска изражајна средства. 

Април - мај 

Народне епске песме; 

Заменице; 

Правопис. 

Јун 

Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва; 

Језичке мозгалице; 

Анализа постигнутих резултата. 

 

Месец План и програм рада допунске наставе 
Септембар - октобар Врсте речи;, Падежи; Писмени задатак; Домаћи задатак. 

Новембар - 

децембар 

Падежи;, Служба речи; Домаћи задатак;  Писмени задатак. 

Јануар - фебруар Реченица (основни појмови); 

Падежи; Врста речи; Служба речи; Правопис – основна правила. 

Март – април- мај Глаголи; Глаголске основе – инфинитивна и презентска; 

Прости глаголски облици – грађење; 

Сложени глаголски облици – грађење; 

Правопис – писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу; 

Књижевна дела и писци; 

Домаћи задатак; Писмени задатак. 
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2. Наставни предмет :енглески језик, 5.разред,редовна настава 

 

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознати 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу:  

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

-стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и културама, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, -стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

-унапређивањезнања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији 

споразумева са људима из других земаља, 

-усвајање нормивербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 
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- разумеју 

једноставнији 

опис предмета и 

опишу њихове 

карактериситке 

користећи 

једноставна 

језичка средства; - 

разумеју и 

именују бића и 

предмете који се 

односе на тему; - 

разумеју познате 

исказе који се 

односе на 

поздрављање и 

представљање; - 

поздрављају, 

отпоздрављају, 

размењују 

информације 

личне природе 

(питају и кажу 

како се зову); - 

поштују правила 

учтиве 

комуникације. - 

разумеју 

једноставна 

упутства и налоге 

и реагују на њих. 

 

2. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 
3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 
3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 
3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6.  3.3.8.  
3.3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 

Starter(број часова- 

4(обрада-0;остали 

типови-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лични идентитет; 

породица и уже 

друштвено 

окружење;емоције,љубав,  

међуљудски и 

Комуникац

ија, 

сарадња, 

дигитална 

компетенци

ја, рад са 

подацима и 

информациј

ама, 

компетенци

ја за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникац

ија, 

сарадња, 

Kомуникативна 

настава језик сматра 

средством    

 комуникације. Стога 

је и програм усмерен 

ка исходима који 

указују на то шта је 

ученик у 

комуникацији у стању 

да разуме и продукује. 

Табеларни приказ 

наставника постепено 

води од 

комуникативне 

функције као области, 

преко активности које 

у настави 

оспособљавају 

ученика да 

комуницира и користи 

језик у свакодневном 

животу, у приватном, 

јавном или 

образовном домену. 

Примена овог 

приступа у настави 

страних језика заснива 

се на настојањима да 

се доследно спроводе 

и примењују следећи 

ставови: 

– циљни језик 

употребљава се у 
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- разумеју и 

реагују на 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

описивање 

интересовања и 

хобија, допадање 

и недопадање; - 

опишу своја и 

туђа 

интересовања и 

хобије, допадање 

и недопадање 

једноставним 

језичким 

средствима; - 

разумеју и 

формулишу 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

поседовање и 

припадност; - 

питају и кажу шта 

неко има / нема и 

чије је нешто; - 

разумеју 

једноставнији 

опис предмета и 

опишу њихове 

карактериситке 

користећи 

2.1.3. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

партнерски 

односи. Државе, 

националности, спортови 

и хобији, физички изглед 

(Hello) 

Module 1  

 (број часова- 9 - обрада-

4;остали типови-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дигитална 

компетенци

ја, рад са 

подацима и 

информациј

ама, 

компетенци

ја за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву, 

естетичка 

компетенци

ја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учионици у добро 

осмишљеним 

контекстима од 

интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној 

атмосфери; – говор 

наставника 

прилагођен је узрасту 

и знањима ученика; 

– наставник мора бити 

сигуран да је схваћено 

значење поруке 

укључујући њене 

културолошке, 

васпитне и 

социјализирајуће 

елементе; 

– битно је значење 

језичке поруке; 

– знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник; 

– са циљем да 

унапреди квалитет и 

обим језичког 

материјала, настава се 

заснива и на 

социјалној 

интеракцији; рад у 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

408 

 

једноставна 

језичка средства; - 

разумеју 

сличности и 

разлике у 

интересовањима и 

школском животу 

деце у земљама 

циљне културе и 

код нас. 

 

3. 

- разумеју 

једноставнe описe 

места; - опишу 

места користећи 

једноставна 

језичка средства; - 

упореде и опишу 

карактеристике 

места; - разумеју 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

количину нечега; 

питају и кажу 

колико нечега 

има/нема 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; - 

разумеју 

једноставнија 

 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Географске особености; 

становање-

форме,навике; живот у 

иностранству; намештај 

Module 2  

Home and places 

(број часова- 9 - обрада-

4;остали типови-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникац

ија, 

сарадња, 

дигитална 

компетенци

ја, рад са 

подацима и 

информациј

ама, 

компетенци

ја за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву, 

естетичка 

компетенци

ја, 

одговоран 

однос према 

околини. 

 

 

 

учионици и ван ње 

спроводи се путем 

групног или 

индивидуалног 

решавања проблема, 

потрагом за 

информацијама из 

различитих извора 

(интернет, дечији 

часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и 

решавањем мање или 

више сложених 

задатака у реалним и 

виртуелним условима 

са јасно одређеним 

контекстом, 

поступком и циљем; 

– наставник упућује 

ученике у законитости 

усменог и писаног 

кода и њиховог 

међусобног односа; 

– сви граматички 

садржаји уводе се 

индуктивном методом 

кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере у складу са 

нивоом, а без 

детаљних 

граматичких 

објашњења, осим, 
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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. 

 

4. 

- разумеју 

једноставне 

текстове којима се 

описују сталне, 

уобичајене радње 

у садашњости; - 

размене 

информације које 

се доносе на дату 

комуникативну 

ситуацију; - 

опишу сталне и 

уобичајене 

активности у 

неколико везаних 

исказа; - разумеју 

једноставне 

 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Слободно време; дневне 

навике; школа и 

школски предмети 

Module 3  

Every day 

(број часова- 9 - обрада-

4;остали типови-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникац

ија, 

сарадња, 

дигитална 

компетенци

ја, рад са 

подацима и 

информациј

ама, 

компетенци

ја за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву, 

естетичка 

компетенци

ја, 

предузимљи

уколико ученици на 

њима не инсистирају, 

а њихово познавање се 

вреднује и оцењује на 

основу употребе у 

одговарајућем 

комуникативном 

контексту. 

Kомуникативно-

интерактивни приступ 

у настави страних 

језика укључује и 

следеће категорије: 

– усвајање језичког 

садржаја кроз циљано 

и осмишљено 

учествовање у 

друштвеном чину; 

– поимање наставног 

програма као 

динамичне, 

заједнички 

припремљене и 

прилагођене листе 

задатака и активности; 

– наставник треба да 

омогући приступ и 

прихватање нових 

идеја; 

– ученици се 

посматрају као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 
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исказе који се 

односе на 

интересовања, 

планове и 

предлоге и реагују 

на њих; - размене 

једноставне 

исказе у вези са 

туђим 

интересовањима, 

плановима и 

предлозима; - 

разумеју и описују 

сличности и 

разлике у начину 

живота у земљама 

циљне културе и 

код нас. 

 

5. 

- разумеју 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

количину нечега; 

питају и кажу 

колико нечега 

има/ нема, 

користећи 

једноставија 

језичка средства; 

на једноставан 

начин наручи јело 

 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.1.27. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исхрана; пића; 

припремање хране; 

прибор 

Module 4  

All about food  

(број часова- 9 - обрада-

4;остали типови-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вост и 

оријентациј

а ка 

предузетни

штву, 

одговоран 

однос према 

здрављу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникац

ија, 

сарадња, 

дигитална 

компетенци

ја, рад са 

подацима и 

информациј

ама, 

друштвеном чину; 

– уџбеници 

представљају извор 

активности и морају 

бити праћени 

употребом додатних 

аутентичних 

материјала; 

– учионица је простор 

који је могуће 

прилагођавати 

потребама наставе из 

дана у дан; 

– рад на пројекту као 

задатку који остварује 

корелацију са другим 

предметима и 

подстиче ученике на 

студиозни и 

истраживачки рад; 

– за увођење новог 

лексичког материјала 

користе се познате 

граматичке структуре 

и обрнуто. 

 

Технике/активности 

 

Током часа се 

препоручује 

динамично 

смењивање 

техника/активности 
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и/или пиће у 

ресторану и 

пита/каже/ 

израчуна колико 

нешто кошта; - 

разумеју 

једноставне 

исказе који се 

односе на 

изражавање 

допадања/ 

недопадања; 

размењују и 

формулишу 

једноставне 

исказе који се 

односе на 

изражавање 

допадања 

/недопадања; - 

упореде и опишу 

карактеристике 

живих бића, 

појава и места, 

користећи 

једноставнија 

језичка средства. - 

уочавају 

сличности и 

разлике у начини 

исхране у 

земљама циљне 

културе и код нас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месеци и годишња доба; 

време; активности; 

гардероба; географски 

елементи 

It’s fun 

Module 5  

број часова- 9 – обрада 4-

;остали типови-5) 

 

 

 

 

 

 

компетенци

ја за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву, 

естетичка 

компетенци

ја, 

предузимљи

вост и 

оријентациј

а ка 

предузетни

штву, 

одговоран 

однос према 

здрављу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

које не би требало да 

трају дуже од 15 

минута. 

Слушање и реаговање 

на команде наставника 

на страном језику или 

са аудио записа 

(слушај, пиши, 

повежи, одреди али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори 

свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим 

и великим групама 

(мини-дијалози, игра 

по улогама, 

симулације итд.). 

Мануелне активности 

(израда паноа, 

презентација, зидних 

новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања 

(према упутствима 

наставника или са 

аудио-записа дневне 

навике;   повезати 

појмове, додати 

делове слике, 

допунити 

информације, 

селектовати тачне и 
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6. 

- разумеју 

једноставне 

текстове којима се 

описују 

сталне/уобичајене 

и тренутне радње; 

- размене 

информације које 

се доносе на дату 

комуникативну 

ситуацију; - 

опишу 

сталне/уобичајене 

и тренутне 

активности у 

неколико везаних 

исказа; - 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; - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познате личности; 

занимања; превозна 

средства; животиње 

Module 6 London was 

great! 

(број часова- 9 – обрада 4-

;остали типови-5) 

Обичаји и традиција, 

,прославе(рођендан 

и,празници) 

Festivities 

број часова- 4 – обрада 0-

;остали типови 

The first written test 

(обрада-0;остали типови-

5) 

The Second Written Test 

(обрада-0;остали типови-

5) 

 

 

 

 

 

Комуникац

ија, 

сарадња, 

дигитална 

компетенци

ја, рад са 

подацима и 

информациј

ама, 

компетенци

ја за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву, 

естетичка 

компетенци

ја, 

предузимљи

вост и 

оријентациј

а ка 

предузетни

штву, 

одговоран 

однос према 

здрављу. 

 

 

нетачне исказе, 

утврдити хронологију 

и сл.). 

Игре примерене 

узрасту. 

Kласирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

волим, 

компарације...). 

Решавање „текућих 

проблема” у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење” исказа у 

гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног 

материјала са 

илустрацијом и 

текстом, повезивање 

наслова са текстом 

или, пак, именовање 

наслова. 

Заједничко прављење 

илустрованих и 

писаних материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни 
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упоређују и 

уочавају 

сличности и 

разлике начину 

пробођења 

слободног 

времена циљне 

културе и код нас. 

 

 

 

 

 

7. 

- разумеју 

једноставне 

текстове којима се 

описују радње у 

прошлости; - 

размене 

информације које 

се доносе на дату 

комуникативну 

ситуацију; - 

разумеjу краће 

текстове у којима 

се описују 

догађаји и 

способности у 

прошлости; - 

разменe 

информације у 

вези са догађајима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникациј

а, сарадња, 

дигитална 

компетенциј

а, рад са 

подацима и 

информација

ма, 

компетенциј

а за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву, 

естетичка 

компетенциј

а, одговоран 

однос према 

околини, 

плакат, програм 

приредбе или неке 

друге манифестације). 

Разумевање писаног 

језика: 

– уочавање 

дистинктивних 

обележја која указују 

на граматичке 

специфичности (род, 

број, глаголско време, 

лице...); 

– препознавање везе 

између група слова и 

гласова; 

– одговарање на 

једноставна питања у 

вези са текстом, 

тачно/нетачно, 

вишеструки избор; 

– извршавање 

прочитаних упутстава 

и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова 

и групе слова; 

– замењивање речи 

цртежом или сликом; 

– проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене 
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и способностима у 

прошлости; - 

опишу радње из 

прошлости у 

неколико везаних 

исказа; - опишу 

неки историјски 

догађај. 

 

8. 

- разумеју 

једноставне 

честитке и 

одговоре на њих; 

упуте пригодне 

честитке; - 

разумеју и 

примењујући 

једноставнија 

језичка средства 

опишу начин 

прославе 

рођендана и 

празника; - уоче 

сличности и 

разлике у начину 

прослављања 

празника и 

рођендана код нас 

и у Великој 

Британији. 

 

9/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 
1.1.14. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 2.1.1. 2.1.2. 
2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 
1.1.15. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

предузимљи

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву, 

одговоран 

однос према 

здрављу. 

 

 

 

 

Комуникациј

а, сарадња, 

дигитална 

компетенциј

а, 

компетенциј

а за учење, 

одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву, 

естетичка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи, и слично); 

– повезивање краћег 

текста и реченица са 

сликама/илустрацијам

а; 

– попуњавање 

формулара (пријава за 

курс, налепнице нпр. 

за пртљаг); 

– писање честитки и 

разгледница; 

– писање краћих 

текстова. 

Увођење дечије 

књижевности и 

транспоновање у 

друге медије: игру, 

песму, драмски израз, 

ликовни израз. 

Предвиђена је израда 

два писмена задатка у 

току школске 

године(број часова- 

10(обрада-0;остали 

типови-10) 
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- - разумеју 

једноставнији 

опис предмета и - 

опишу њихове 

карактериситке 

користећи 

једноставна 

језичка средства; - 

упореде и опишу 

карактеристике 

места; - разумеју 

једноставне 

текстове којима се 

описују сталне, 

уобичајене радње 

у садашњости 

 

упореде и опишу 

карактеристике 

живих бића, 

појава и места, 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; - 

опишу 

сталне/уобичајене 

и тренутне 

активности у 

неколико везаних 

исказа; - саопште 

шта они или неко 

други планира или 

намерава 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  
2.3.2. 2.3.5. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 
3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенци

ја за учење, 

комуникаци

ја и 

сарадња. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима и групама, 

задаци у радној 

свесци, тестови 

вештина, различите 

технике формативног 

оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

- Формативно оцењивање: 

бележење          

активности и постигнућа 

ученика на часу у  

евиденцију наставника 

-Усмено одговарање 

-Редовност доношења 

домаћег задатка 

-Прегледање свезака 

- Ученици дају 

самопроцену оцене 

- Групни рад(посматрање 

наставника, излагање 

група, процена) 

осталих ученика) 

- Рад у пару (посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена осталих 

ученика) 

- Писане провере 

 

 

-Број јављања:  

За јављање - ✓  

За јављање више пута ✓✓✓ 
За давање комплетног, потпуног 

одговора на тежа питања  

Ко не зна одговор – запис датума 

-Учесталост јављања на часу по 

месецима 

-Свеобухватност одговора 

-Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

- Самосталност у одговарању 

   -Када је у питању усмено 

одговарање, знање се оцењује на 

следећи начин: 

оцена 2 : читање и превод три 

лекције по избору ученика 

(задовољавајући ниво знања) 

оцена 3 : читање и превод лекција 

по избору наставника и основна 

правила граматике 

(просечан ниво знања, уз помоћ 

наставника) 

оцена 4 : читање и превод лекција 

по избору наставника, граматика и 

питања иа 

лекција (висок ниво знања, уз малу 

-Бележење  

током године 

- Пресек 

стања по 

-тромесечјима 

- На крају 

школске 

године и и на 

крају 

полугодишта 
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помоћ наставника) 

оцена 5: читање и превод лекција 

по избору наставника, граматика, 

питања из 

лекција и препричавање(висок 

ниво знања, без помоћи 

наставника). 

Када је у питању тест из граматике 

или лексике или писмени задатак, 

оцене се рачунају процентуално и 

то на следећи 

начин: 

оцена 2: 30 % тачних одговора 

оцена 3 : 50 % тачних одговора 

оцена 4 : 70 % тачних одговора 

оцена 5 : 85 % тачних одговора од 

максималних 100 %.Проценти 

могу варирати у зависности од 

процене тежине теста. 

Када су диктати у питању, дужина 

диктата је око 7 сложених 

реченица. За такав диктат, 

рачунају се 3 грешке по оцени, 

односно: 

оцена 5 : 1-3 грешке 

оцена 4 : 4-6 грешака 

оцена 3 : 7-9 грешака 

оцена 2 : 10-12 грешака 

оцена 1 : преко 13 грешака 

- За недоношења домаћег – запис 

датума у евиденцију 

-За редовно доношење домаћег 

задатка + 
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-Сарадња у групи 

(имају задато забележено у 

свескама...);степен залагања свих 

чланова 

групе;процена резултата рада 

група (пано, табела...) 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос  

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење 

и напредовање, 

активно учествовање 

у настави, сарадњу     са 

другима,самосталност 

Наставник води 

евиденцију о: 

 

-броју јављања на 

часовима 

-броју успешности у 

групном раду, раду у пару 

-учешћу на конкурсима 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израда 

паноа,постера,презентација 

и других формата. 

-Предвиђени садржаји рађени 
на часу налазе  се у свескама 

ученика 
-Ангажовање,самосталност и 
квалитет учешћа у разним 
наставним и ваннаставним 
активностима на основу чега се 
процењује: 

-изузетна самосталност 

уз висок степен  ангажовања. 

-велика самосталност и висок 

степен 

ангажовања. 

-делимичан степен активности и 

ангажовања. 

-мањи степен активности и 

ангажовања. 

-непоказивање интересовања 

за учешће у активностима нити 

ангажовање. 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 

  

3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД: ПЕТИ, ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 

ЦИЉ: Циљ учења наставног предмета историје је да ученик, изућавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

419 

 

критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-

историјском наслеђу, држави и друштву у којој живи 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Кључни појмови 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

Опште и 

међупредмет

не 

компетенциј

е 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма 

 
ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

Обавезни 

садржај 

 

(појам прошлости 

и историје, 

хронологија, 

периодизација 

историје, појам и 

подела 

историјских 

извора, установе 

у којима се 

чувају) 

 

 Проширени 

- Разликује основне 

временске 

одреднице(година, 

деценија,век, ера) 
- Лоцира одређену 

временскуодредниц

у на временској 

ленти 
- Разлкује начине 

рачунања времена у 

прошлости и 

садашњости 
- Именује периоде 

прошлости  и 

историјске периоде 

и наведе граничне 

догађаје 
- Разврста историјске 

изворе према 

1.1.1именује и разликује 

основне временске 

одреднице 

1.1.2. именује историјске 

периоде и зна редослед 

историјскихпериода 

1.1.3 –зна поделу на 

праисторију и историју 

1.1.4. уме да одреди којем 

веку припадају важне 

године из прошлости 

1.1.5. уме да одреди којем 

историјском периоду 

припадају важне године 

из прошлости 

1.1.6. препознаје значње 

основних појмова из 

историје цивилизције 

 

Компетенциј

е за учење 

Рад са 

подацима и 

информација

ма 

Вештина 

комуникациј

е 

 

 

Комбиновање 

различитих 

врста  

наставних 

метода и 

дидактичких 

материјала 

 

Активно 

учешће ученика 

на часу 

 

Посета музеју, 

историјском 

архиву, 

локалитетима  

 

 

Употреба 

доступног 
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садржај 

 

Помоћне 

историјске науке 

Историја око нас 

Историјске 

тековине 

 

њиховој основној 

подели 
- Повеже врсте 

историјских извора 

са установама у 

којима се 

чувају(музеј, 

архив,библиотека) 

виртуелног 

садржаја  

 

Коришћење 

уџбеника 

(ФРЕСКА) 

 
ПРАИСТОРИЈА 

 

Обавезни 

садржај 

(основне одлике 

праисторије, 

начин живота 

људи, 

проналасци, 

подела 

праисторије) 

 

 

Проширени 

садржај 

Најважније 

праисторијске 

културе и 

локалитети у 

Србији и Европи 

(Винча, Лепенски 

Вир, 

Ласко,Алтамира) 

- Наведе главне 

проналаске и опише 

њихов утицај на 

начин живота људи 

у праисторији 

- Разликује основне 

одлике каменог и 

металног доба 

- Наведе најважније 

локалитете на 

простору 

Балканског 

полуострва 

1.1.2. именује историјске 

периоде и зна редослед 

историјских периода 

1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

1.1.6.препознаје значење 

основних појмова из 

историје цивилизације 

1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

2.1.3 препознаје да 

постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

 

Компетенциј

е за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информација

ма 

 

Естетичка 

компетенциј

а 

 

Вештина 

комуникациј

е 

Комбиновање 

различитих 

метода рада и 

дидактичког 

материјала 

 

Посета 

локалитетеима 

у близини 

 

Посета музеја 

 

Употреба 

илустрација, 

ППТ 

 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

421 

 

 

СТАРИ 

ИСТОК 

 
Обавезни 

садржај 

 појам Стари 

исток, географске 

одлике, 

најзначајније 

цивилизације – 

Египат и 

Месопотамија, 

Јудеја, Феникија, 

друштво и 

државно уређење  

Старог Истока,  

Основне одлике 

привреде и 

свакодневног 

живота – култура 

исхране, обичаји, 

веровања, 

културно и 

историјско 

наслеђе народа 

Старог истока – 

религије, писмо, 

књижевност, 

уметност, наука, 

цивилизацијске 

тековине 

(математика, 

Лоцира на 

историјској карти 

најбажније 

цивилизације и 

државе Старог 

истока 

- Користећи карту  

доведе у везу 

настанак држава са 

рељефом и климом 

- Одреди место 

припадника 

друштвене групе на 

графичком приказу 

хијерархије 

заједнице 

- Удореди начин 

животаприпадника 

различитих 

друштвених слојева 

на Старом истоку 

- Уочи улогу и значај  

религије у 

цивилизацијама 

Старог истока 

- Разликује врсте 

писма цивилизација 

Старог истока 

- Објасни на 

примерима важност 

утицаја приврених, 

научних, културних 

достигнућа народа 

1.1.4.уме да одреди којем 

веку припадају важне 

године из прошлости 

1.1.6.препознаје значење 

основних појмова из 

историје цивилизације 

1.1.8именује најважније 

појаве из опште историје 

1.1.9.зна на којем 

простору су се одиграле 

најважније појаве и 

догађаји из националне и 

опште историје 

1.2.1.препознаје на 

основу карактеристичних 

историјских извора о 

којој историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

2.2.2.уме да закључи о 

ком историјском 

феномену је реч на 

основу карактеристичних 

сликовних историјских 

извора 

 

Компетенциј

а за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информација

ма 

 

Естетичка 

компетенциј

а 

 

Дигиталана 

компетенциј

а 

 

Вештина 

комуникациј

е 

 

 

 

Комбиновање 

различитих 

врста 

дидактичког 

материјала, 

илустрација, 

ППТ 

 

Е уџбеник 

 

Виртуелне 

посете 

локалитетима  

 

 

Употреба 

историјске и 

географске 

карте 

 

Активно 

учешће ученика 

у дискусији 
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медицина, 

архитектура, 

саобраћај...) 

 

 

Проширени 

садржај 

Специфичности 

египатске 

религије, 

религије народа 

Месопотамије, 

основне одлике 

јудаизма, 

најважније 

цивилизације 

Далеког истока 

( Кина, Индија) 

Старог истока на 

савремени свет 

- Смести на ленту 

времена одређену 

историјску појаву, 

догађај или личност 

- Користи основне 

историјске појмове 

- Визуелне и 

текстуалне 

информације 

повеже са 

одговарајућим 

историјским 

периодом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИЧКА 

ГРЧКА 
Обавезни садржај 

Појам и 

географске 

одлике Античке 

Грчке, Критска и 

Микенска 

култура, Грчка 

митологија , 

појам полис, 

структура и 

уређење друштва,  

Грчко-перскијски 

ратови, 

- Опише географске 

особине и природни 

положај Античке 

Грчке 
- Лоцира на 

историјској карти 

најстарије 

цивилизације и 

државе у Античкој 

Грчкој 
- Приказује 

друштвену 

структуру 

становништва, 

државно уређење 

1.1.4.уме да одреди којем 

веку припадају важне 

године из прошлости 

1.1.6.препознаје значење 

основних појмова 

цивилизације 

1.1.8.именује најважније 

појаве из опште историје 

1.1.9.зна на ком простору 

су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

1.1.10.уме да наведе 

узроке и последице 

Компетенциј

е за 

целоживотно 

учење 

 

Вештина 

комуникациј

е 

 

Одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

 

 

Комбиновање 

разичитих врста 

дидактичког 

материјала, 

илустрација, 

текстова, 

питања , 

асоцијација  

ППТ 

 

 

Виртуелна 

посета музеју 

или локалитету 
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Пелопонески рат, 

култура и 

свакодневни 

живот(религија, 

Олимпијске игре, 

књивност, наука), 

хеленизам, 

историјско 

наслеђе – 

институције, 

закони, 

позориште, 

филозофија, 

медицина, 

математика, 

уметност, 

архитектура, 

беседништво 

Проширени 

садржај 

Најважније 

личности из 

Пелопонеског 

рата и Грчко 

персијских 

ратова, истакнуте 

личности ( 

Дракон, Перикле, 

Аристотел, 

Архимед, Филип 

Македонски) 

Грчка митологија 

Седам светских 

грчких полиса на 

примеру Спарте и 

Атине 
- Упореди начин 

живота припадника 

различитих слојева 

друштва 
- Уочи узрочно-

последичну везу 

Грчко-персијских и 

Пелопонеског рата 
- Истражи основна 

обележја и значај 

религије старих 

Грка 
- Разликује легенде и 

митове од 

историјских 

чињеница 
- Наведе значај и 

последице освајања 

Александра Великог 
- Илуструје 

примерима важност 

утицаја привредних, 

научних, културних 

достигнућа античке 

Грчке и 

хеленистичког доба 

на савремени свет 
- Користећи дату 

информацију или 

најважнијих појава из 

прошлости 

1.2.1 препознаје на 

основу карактеристичних 

извора о којој историјској 

појави, догађају и 

личности је реч 

1.2.3.препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

1.2.4.уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми историјске 

карте у којој је наведена 

легенда 

2.1.1. уме да повеже 

личност и историјски 

феномен са 

одговарајућом 

временском одредницом 

и историјским периодом 

3.1.1. уме да примени 

знање из историјске 

хронологије (уме 

прецизно да одреди којој 

деценији, веку, 

историјском периоду 

припада одређена година, 

личност и историјски 

Рад са 

подацима и 

информација

ма 

 

 

Естетичка 

компетенциј

а  

Корелација са 

другим 

предметима ( 

верска настава, 

грађанско 

васпитање, 

биологија, 

математика, 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

физичко 

васпитање, 

ТиО) 
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чуда античког 

доба 

ленту времена 

смести историјски 

догађај, појаву или 

личност из историје 

Античке Грчке и 

хеленизма у 

одговарајући 

миленијум, век или 

деценију 
- Израчуна временску 

удаљеност 

понуђених догађаја 
- Искаже своје 

мишљење о утицају 

културног наслеђа 

старих Грка на 

савремени свет 
- Користи основне 

историјске појмове 

феномен) 

 

АНТИЧКИ 

РИМ 
Основни садржај  

Појам и 

географске 

одлике античког 

Рима, легенда о 

оснивању Рима, 

структура и 

друштвено 

уређење, 

освајања и 

ратови, Рим у 

доба царства 

- Лоцира на 

историјској 

картипростор 

настанка и 

територијалног 

ширења Римске 

државе 
- Наведе основне 

разлике између 

античке римске 

републике и царства 
- Разликује узроке од 

последица 

1.1.4.уме да одреди ком 

веку припадају важне 

године из прошлости 

1.1.6.препознаје значење 

основних појмова из 

историје цивилизације 

1.1.7. именује најважније 

појаве из националне 

историје 

1.1.8.именује најважније 

појаве из опште историје 

1.1.9.зна на ком простору 

су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

Компетенциј

е за 

целоживотно 

учење 

 

Рад са 

подацима и 

информација

ма  

 

Вештина 

комуникациј

е 

 

Користити 

методе ,технике 

и облик рада  

који активирају 

ученика, 

анализа слика, 

историјских 

извора, карата 

 

ППТ, 

илустрације, 

видео материјал 
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(доминат и 

принципат), 

култура и 

свакодневни 

живот(религија, 

уметност, наука, 

обичаји), појава и 

ширење 

хришћанства, 

историјско 

наслеђе (абецеда, 

календар, 

медицина, 

уметност, право, 

архитектура, 

беседништво, 

путеви, водоводи, 

терме, римско 

наслеђе на 

територији 

Србије,  

Проширени 

садржај 

Етрурци, римске 

легије 

Римски градови 

на територији 

Србије, Ханибал, 

Цицерон, 

Октавијан 

Август, Јулије 

Цезар, 

Клеопатра,Конст

најзначајнијих 

догађаја у историји 

Античког Рима 
- Истражин основна 

обележја и значај 

римске религије 
- Илуструје 

примерима значај 

привредних, 

културних и 

научних достигнућа 

античког Рима и 

њихов утицај на 

савремени свет 
- Упореди начин 

живота различитих 

друштвених слојева 

у Риму 
- Наведе узрочно-

последичне везе 

Пунских ратова  
- Наведе последице 

ширења 

хришћанстава и 

утицај на савремени 

свет 
- Лоцира на карти 

најважније римске 

локалитете на 

територији 

Републике Србије 

националне и опште 

историје 

1.1.10.уме да наведе 

узроке и последице 

најважнијих појава из 

прошлости 

1.2.1.препознаје на 

основу карактеристичних 

историјских извора о 

којој историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

1.2.3.препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

1.2.4.уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми историјске 

карте  у којој је наведена 

легенда 

2.1.1. уме да повеже 

личност и историјски 

феномен са 

одговарајућом 

временском одредницом 

и историјским периодом 

2.1.2.препознаје да 

постоји повезаност 

националне, регионалне и 

Одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

 

Естетичке 

компетенциј

е 

 

Критичко 

мишљење 

 

 

Виртуелна 

посета 

локалитету или 

музеју 

 

 

Корелација са 

другим 

предметима 

 ( верска 

настава, 

грађанско 

васпитање, 

математика, 

српски језик, 

ликовна 

култура, 

физичка 

култура, ТиО) 
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антин Велики, 

Диоклецијан 

Римски Пантеон 

Гладијаторске 

борбе 

- Користећи ленту 

времена лоцира 

историјску појаву, 

догађај или личност 

у одређени 

миленијум, век или 

деценију 
- Упореди 

политеистичке и 

монотеистичке 

религије 
- мишљење о 

важности културног 

наслеђа и утицаја на 

савремени свет 

светске историје 

2.2.4.уме да одреди угао 

гледања на историјску 

појаву (победника или 

побеђеног)на основу 

поређења два историјска 

извора који говоре о 

истом историјском 

догађају, феномену 

3.1.1.уме да примени 

знање из историјске 

хронологије 

3.1.5. разуме како су 

повезане појаве из 

прошлости и садашњости 

     

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ – упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

Израђен по Правилнику о оцењивњу ученика у основним образовању. 34/2019-177 
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Шта пратимо Критеријуми оцењивања  

Поступак 

Инструменти 

оцењивања 
Време 

С
те

п
ен

 о
ст

в
ар

ен
о
ст

и
 ц

и
љ

ев
а 

и
 п

р
и

л
аг

о
ђ
ен

и
х

 с
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н
д
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а 
п

о
о
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у
ћ
а 
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о
к
у
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в
л
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ањ

а 

п
р
о
гр
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а 

п
р
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м
ет

а
 

П
р
о
ц

ењ
у
ју

 с
е:

в
еш

ти
н

а 
и

зр
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ав
ањ

а 
и
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ао

п
ш
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в
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м
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р
и
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а 
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в
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о
в
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ч
ен
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и
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о
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и

м
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р
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л
и

ч
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о
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н
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ч
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х
 з
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 Оцену одличан (5)добија ученик који: 

- 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 

Формативно 

оцењивање 

 

Бележење 

активности на 

часу у свеску 

евиденције 

наставника 

 

Самопроцена 

ученика 

 
Број јављања: + 

За давање комплетног, 

одговора на тежа 

питања + или 5 

Ко не зна одговор – 

Више – негативна 

оцења 

На сваком часу 

током школске 

годин 

Учесталост и 

распоред јављања по 

месецима 

пресек стања 

на трмесечју 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

- 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 

 

 

Усмено 

одговарање 

Свеобухватно 

одговара 

Хронолошка 

прецизност 

Сналажење на карти 

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивање градива 

 

 

 
По потреби, 

бар једном по 

класификацион

ом периоду 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

 

- 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 

самосталнорешава поједине 

проблеме 

- у довољној мери критички 

расуђује 

 

 

Редовност 

доношења 

домаћег задатка 

 

 

 

 

За три недоношења 

домаћег задатка 1 у 

свеску, након опомене 

и у дневник 

 

 

 

 

 
Током свааког 

часа  

 

 

 

 

 

Прегледање 

свески 

 

 

Уредност 

Све забележено у 

свесци евиденције 

наставника 

 

 

На крају 

наставне 

године 

Оцену довољан (2) добија ученик који 

 

- знања која је остварио су на нивоу 

репродукције, уз минималну 

примену 

Писане провере  

Ученици дају 

самопроцену 

оцене 

Бодовање: 

40-54%- 2 

55-69%- 3 

70-84%- 4 

85-100% - 5 

Након сваке 

теме, 4 пута 

годишње као и 

две 

петнаестомину
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- 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 

-  

тне провере 

Групни рад 

посматрање 

наставника, 

излагања групе, 

процена осталих 

ученика 

Сарадња у групи 

(укључени су сви 

чланови и имају све 

забележено у свесци) 

Степен знања свих 

чланова групе, 

квалитативно и 

квантитативно 

процењивање 

резултата рада( пано, 

табела, ППТ) 

 

 

 

 

- Оцену 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 наа подацима и критич 

- критички не расуђује 

Рад у пару 

 ( посматрање 

наставника, 

излагање парова,  

процена ученика) 

 

 

 

 

Сналажење на 

историјској карти 

Показивање појмова 

на карти  

5- 5 

4-4 

3-3 

2-2 

1-1 

 

 

 

Крај наставне 

године 

- показује висок степен 

самосталности и висок степен 

активности и ангажовања(5) 

- показује велику самосталност и 

висок степен ангажовања(4) 

- показује делимично степен 

активности и ангажовања (3) 

- показује мањи степен активности и 

ангажовања (1) 

Вођење 

евиденције од 

стране наставника  

-јављање на 

часовима 

- Успешност у 

групном раду, 

раду у 

пару(ангажовање) 

-Посете култуно-

 

-Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама и уредно је 

написано 

- Учесталост јављања 

и активност по 

месецима 

- Учествује и израђује 

самостално или у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресек по 
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ДОПУНСКИ РАД:  
Циљ допунске наставе : допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова, 

као и оне који желе да утврде своје знање са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.  

Допунска настава се планира на основу праћења постигнућа ученика. Планови су засновани на искуственом делу из 

претходних година и исти могу бити подложни корекцији. 

  

НАСТАВНА ОБЛАСТ САДРЖАЈ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

1. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Прошлост 

Време 

Историја – наука о прошлости 

 

Боље разумевање 

2. ПРАИСТОРИЈА Основне одлике праисторије 

Праисторијске културе 

Боље разумевање 

- не показује интересовање за 

учешће у активностима нити 

ангажовања(1) 

историјским 

институцијама, 

обележавање 

важних датума 

- Несебично 

пружање помоћи 

другим 

ученицима 

- Израда ППТ, 

паноа, излагања 

-  пројекти 

 

сарадњи са другима 

продукте рада 

- Добровољно 

учествује на разним 

наставним и 

ненаставним 

активностима(такмиче

ња, панои, квиз, 

кратка предавања, 

представе, 

асоцијације...) 

- Спреман да помогне 

другима и иницира 

помоћ 

- Иницира Сећање на 

важне догађаје и 

датуме  

класификацион

им периодима 
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3. СТАРИ ИСТОК Основна обележја Старог истока 

Култура народа Старог истока 

 

Боље разумевање 

4. АНТИЧКА ГРЧКА Најстарији период грчке историје 

Спарта и Атина 

Грчко-персијски ратови 

Пелопонески рат 

Грчка култура 

 

 

 

Боље разумевање наученог 

5. АНТИЧКИ РИМ Постанак Рима 

Рим као светска сила старог века 

Римско царство 

Римска култура 

Хришћанство 

 

 

Боље разумевање наученог 

 

ДОДАТНИ РАД: 

 

Циљ додатне наставе : додатни рад се организује за ученике који постижу напредни ниво знања, односно оне који желе да 

прошире своја знања из историје. Планови су засновани на искуственом раду претходних година и могу бити подложни 

корекцији у оквиру месечних планова.   

  

 

 

            НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Прошлост 

Рачунање времена 

Историјски извори 

 

Усвајање знања у већем обиму 

 
ПРАИСТОРИЈА 

Праисторијски локалитети и културе 

на простору централног Балкана 

 

Усвајање знања у већем обиму 

 

СТАРИ ИСТОК 

 

Државе Старог истока 

Култура народа Старог истока 

 

Формирање критичког става 

Упознавање са различитим културама 
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АНТИЧКА ГРЧКА 

 

Грчки полиси – Спарта и Атина 

Грчка култура 

Хеленистичко доба 

Занимљива историја 

 

Усвајање знања у већем обиму 

 

 

АНТИЧКИ РИМ 

 

Оснивање Рима 

Римски цареви 

Римска култура 

Остаци римских градова на простору 

Србије 

Хришћанство 

 

Усвајање знања у већем обиму 

Критичко мишљење 

  

 

4.Наставни предмет географија 

Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном 

окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи,природи и будућности планете Земље. 

Исходи Стандарди Наставна тема, кључни појмови, тип часа 

и садржаји 

Компентенције 

опште и 

међупредметне 

компентенције 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

− повеже постојећа 

знања о природи и 

друштву са 

географијом као 

науком; 

− повеже 

географска знања о 

свету са 

историјским 

развојем људског 

друштва и научно-

техничким 

ГЕ 1.2.3. именује 

Земљине сфере 

(литосферу,атмосферу, 

хидросферу, 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

(географски хоризонт, научна географија и 

савремена географија) 

 

Обрада Утврђивање Укупно 

часова 

1 1 2 

 

Ширење географских хоризоната и велика 

географска открића.  

 

Одговорност човека према планети Земљи. 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

-Одговоран 

однос према 

-увођење ученика 

у наставни 

предмет и 

упознавање са 

значајем 

географије 

-упознавање 

ученика са 

садржајем 

наставног 

програма и 

давање јасних 
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прогресом; 

− на примерима 

покаже значај 

учења географије за 

свакодневни живот 

човека; 

− разликује 

одговорно од 

неодговорног 

понашања човека 

према природним 

ресурсима и 

опстанку живота на 

планети Земљи; 

околини 

-Решавање 

проблема 

упутстава за рад 

-помоћи 

ученицима да 

повежу постојећа 

знања о природи и 

друштву са 

географијом као 

науком 

− разликује појмове 

васиона, галаксија, 

Млечни пут, 

Сунчев систем, 

Земља; 

− објасни и прикаже 

структуру Сунчевог 

система и положај 

Земље у њему; 

− разликује небеска 

тела и наводи 

њихове 

карактеристике; − 

одреди положај 

Месеца у односу на 

ГЕ.1.2.1. именује 

небеска тела у 

Сунчевом систему и 

наводи њихов 

распоред 

ГЕ.2.2.1. описује 

небеска тела и њихова 

кретања 

ВАСИОНА 

(Васиона, галаксијa, Млечни пут, звезде, 

сазвежђа; Сунчев систем: Сунце, планете, 

сателити, Месец, месечеве мене, астероиди, 

комете, метеори) 

Обрада Утврђивање Систематизација Укупно 

часова 

2 1 1 4 

 

Васиона и васионска тела 

Сунчев систем 

Сателити – Месец, Месечеве мене и друга 

тела Сунчевог система 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Решавање 

проблема 

-давање 

ученицима 

најосновнијих 

математичко-

географских и 

астрономских 

знања о 

васиони,Сунчевом 

систему,облику и 

величини Земље и 

њеном положају у 

васиони 

-информисање 

ученика о 

основним 

карактеристикама 
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Земљу и именује 

месечеве мене; 

осталих небеских 

тела 

-илустративни 

прикази планета и 

осталих небеских 

тела 

- помоћу глобуса 

опише облик Земље 

и наведе доказе о 

њеном облику;  

− помоћу карте 

опише распоред 

копна и воде на 

Земљи и наведе 

називе континената 

и океана; 

− примерима 

објасни деловање 

Земљине теже на 

географски омотач; 

ГЕ.1.2.2. описује 

облик Земље и  

препознаје појаве и 

процесе везане за њена 

П
л
ан

ет
а 

З
ем

љ
а 

ОБЛИК ЗЕМЉЕ, СТРУКТУРА И ЊЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

(елипсоид, геоид, континенти, океани, 

глобус, екватор, полови) 

 

 

Обрада Утврђивање Укупно 

часова 

1 1 2 

 

Облик и димензије Земље 

Површина и распоред копна и воде на 

Земљи 

Глобус 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

 

-код проучавања 

облика и 

величине Земље и 

распореда 

континената и 

океана користити 

илустративно-

демонстративне 

методе и методе 

експеримента уз 

употребу модела 

Земље-глобуса и 

географске 

карте(треба 

радити на даљем 

унапређивању 

сналажења 

ученика на карти) 

− разликује и 

објасни Земљина 

кретања и њихове 

последице;  

− повеже смер 

ГЕ.1.2.2. описује 

облик Земље и  

препознаје појаве и 

процесе везане за њена 

кретања 

ГЕ.3.2.1. анализира 

ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 

(ротација, Земљина оса, граница 

осветљености, локално време, 

револуција, еклиптика, топлотни 

појасеви, календар) 

 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-за разумевање 

Земљине ротације 

и револуције и 

последице ових 

кретања 
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ротације са сменом 

дана и ноћи; − 

повеже нагнутост 

земљине осе са 

различитом 

осветљеношћу 

површине Земље; 

− повеже 

револуцију Земље 

са сменом 

годишљих доба на 

северној и јужној 

полулопти и 

појавом топлотних 

појасева; 

последице Земљиног 

облика и њених 

кретања 

 

Обрада Утврђивање Укупно 

часова 

2 1 3 

 

Ротација Земље и последица ротације: 

смена обданице и ноћи, привидно 

кретање Сунца, локално време.  

Револуција Земље и последице 

револуције: неједнака дужина обданице 

и ноћи током године, смена годишњих 

доба, календар, топлотни појасеви. 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

користити 

очигледна 

наставна средства 

(глобус, 

батеријску лампу, 

телуријум, видео 

записе, 

анимације...), 

илустративно-

демонстративне 

методе и методе 

експеримента 

− разликује 

деловање 

унутрашњих сила 

(сила Земљине 

теже, унутрашња 

топлота Земље); 

− разликује основне 

омотаче унутрашње 

грађе Земље; 

− наведе спољашње 

силе (ветар, вода) 

Земље; 

− помоћу карте и 

цртежа опише 

ГЕ.1.2.3. именује 

Земљине сфере 

(литосферу, 

атмосферу, 

хидросферу, 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

 

ГЕ.2.1.3. препознаје и 

објашњава географске 

чињенице (објекте, 

појаве и процесе) и 

односе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом и 

УНУТРАШЊА ГРАЂА И РЕЉЕФ 

ЗЕМЉЕ 

(Земљино језгро, омотач језгра, 

литосфера, литосферне плоче, стене, 

магматске стене, седиментне стене, 

метаморфне стене, рељеф, надморска 

висина, громадне планине, котлине, 

веначне планине, равнице, вулкани, 

земљотрес, ерозија, акумулација, речна 

ерозија, крашка ерозија, ледничка 

ерозија, абразија, денудација) 

 
Обрада Утврђивање Систематизација Укупно 

часова 

7 3 1 11 

 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Одговоран 

однос према 

околини  

-израда модела 

облика Земље 

-илустративно-

демонстративни 

приказ земљотреса 

и вулканских 

ерупција 

-визуелно 

откривање 

сличности и 

разлика између 

типова стена 

-израда модела 

облика рељефа 
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начине и последице 

кретања 

литосферних плоча 

(вулканизам, 

земљотреси, 

набирање и 

раседање); 

− разликује 

хипоцентар и 

епицентар и наведе 

трусне зоне у свету 

и у Србији; 

− наведе поступке 

које ће предузети за 

време земљотреса ; 

− опише процес 

вулканске ерупције 

и њене последице; 

− помоћу 

фотографија или 

узорка стена 

разликује основне 

врсте стена, описује 

њихов настанак и 

наводи примере за 

њихово коришћење; 

− помоћу карте, 

цртежа и 

схемом 

 

ГЕ.2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чиниоце – објекте, 

појаве, процесе и 

односе у Земљиним 

сверама (литосфери, 

атмосфери, 

хидросфери, 

биосфери) 

 

Постанак и унутрашња грађа Земље, 

литосферне плоче: кретање плоча, 

промена положаја континената.  

 

Вулканизам и земљотреси: елементи, 

настанак, зоне појава у свету и Србији, 

последице и шта радити у случају 

земљотреса. 

 

 Стене: магматске, седиментне, 

метаморфне. 

 

 Постанак рељефа процесима набирања и 

раседања, планине, низије, надморска и 

релативна висина.  

 

Обликовање рељефа дејством воде 

(радом река, таласа, леда, растварање 

стена) и ветра.  

 

Човек и рељеф (пoзитивни и негативни 

утицаји). 

-Решавање 

проблема 

-акценат ставити на 

достизање исхода 

који се односе на 

функционално 

знање ученика 

(понашање у 

случају 

земљотреса), а 

треба навести и 

примере 

позитивног и 

негативног 

деловања човека на 

природу; указивати 

на превенцију и на 

заштиту природе 

-помоћи ученицима 

да правилно 

географски 

посматрају и 

уочавају природне 

објекте,појаве и 

процесе у локалној 

средини чиме ће се 

подстаћи 

радозналост деце и 

самостално 

истраживање 
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мултимедија 

објашњава настанак 

планина и низија и 

разликује 

надморску и 

релативну висину; 

− разликује 

ерозивне и 

акумулативне 

процесе; 

− наведе примере 

деловања човека на 

промене у рељефу 

(бране, насипи, 

копови); 

− опише структуру 

атмосфере; 

− наведе временске 

промене које се 

дешавају у 

тропосфери 

(ветрови, падавине, 

облаци, загревање 

ваздуха...); 

− разликује појам 

времена од појма 

клима; 

− наведе климатске 

ГЕ.1.2.3. именује 

Земљине сфере 

(литосферу, 

атмосферу, 

хидросферу, 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

 

ГЕ.2.1.3. препознаје и 

објашњава географске 

чињенице (објекте, 

појаве и процесе) и 

односе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 

(атмосфера, структура атмосфере, време, 

клима, климатски елементи, климатски 

чиниоци, типови климе, загађеност 

ваздуха, глобално загревање) 

 

 
Обрада Утврђивање Систематизација Укупно 

часова 

4 1 1 6 

 

Атмосфера (састав, структура и значај). 

 

Време и клима: климатски елементи и 

појаве (температура, притисак, влажност 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Одговоран 

однос према 

-комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, 

шема, графикона, 

видео записа, 

карте основних 

климатских 

типова на Земљи, 

клима дијаграма; 

-помоћи 

ученицима да 

користе 

статистички 

материјал који је 
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елементе и чиниоце 

и основне типове 

климе; 

− графички 

представи и чита 

климатске елементе 

(климадијаграм) 

користећи ИКТ; 

− користи дневне 

метеоролошке 

извештаје из медија 

и планира своје 

активности у складу 

са њима; − наводи 

примере утицаја 

човека на загађење 

атмосфере и 

предвиђа последице 

таквог понашања; 

 − наводи примере о 

утицају 

атмосферских 

непогода на човека 

(екстремне 

температуре и 

падавине, град, 

гром, олуја); 

 

графиком, табелом и 

схемом 

 

ГЕ.2.1.4. приказује 

понуђене географске 

податке на немој 

карти, картографским 

изражајним 

средствима (бојама, 

линијама, простим 

геометријским 

знацима, симболичким 

знацима...), графиком, 

табелом и схемом 

 

ГЕ.2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чиниоце – објекте, 

појаве, процесе и 

односе у Земљиним 

сверама (литосфери, 

атмосфери, 

хидросфери, 

биосфери) 

 

ГЕ.3.2.2. објашњава 

физичко-географске 

законитости у 

географском омотачу 

(климатску и 

биогеографску 

зоналност) и наводи 

мере за његову 

ваздуха, падавине, облачност, ветар). 

 

Климатски чиниоци, основни типови 

климе.  

 

Човек и клима 

(атмосферске непогоде, утицај човека на 

климу). 

околини  

-Решавање 

проблема 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Предузимљивост 

и оријентација 

ка 

предузетништву 

систематизован у 

табелама,као и да 

уколико је то 

могуће помоћи им 

да рукују 

различитим 

мерним 

инструментима; 

-акценат ставити 

на достизање 

исхода који се 

односе на 

функционално 

знање ученика 

(понашање у 

случају 

екстремних 

температура, 

атмосферских 

непогода), а треба 

навести и примере 

позитивног и 

негативног 

деловања човека 

на ваздух; 

-помоћи 

ученицима да 

правилно 

географски 

посматрају и 

уочавају природне 

објекте,појаве и 

процесе у 
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заштиту, обнову и 

унапређење 

локалној средини 

чиме ће се 

подстаћи 

радозналост деце 

и самостално 

истраживање 

 

 

− уочава и 

разликује на 

географској карти 

океане, већа мора, 

заливе и мореузе; − 

наведе и опише 

својства морске 

воде; 

− помоћу карте 

прави разлику 

између речне мреже 

и речног слива; 

− наведе и опише 

елементе реке 

(извор, ушће, 

различити падови 

на речном току); 

− разликује типове 

језерских басена 

према начину 

постанка; 

ГЕ.1.2.3. именује 

Земљине сфере 

(литосферу, 

атмосферу, 

хидросферу, 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

 

ГЕ.2.1.3. препознаје и 

објашњава географске 

чињенице (објекте, 

појаве и процесе) и 

односе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом и 

схемом 

 

ГЕ.2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чиниоце – објекте, 

појаве, процесе и 

односе у Земљиним 

сверама (литосфери, 

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 

(хидросфера, океани, мора, разуђена 

обала, таласи, морске струје, плима и 

осека, површинске воде, подземне воде, 

река, речни слив, речна мрежа, језера) 

 
Обрада Утврђивање Систематизација Укупно 

часова 

3 1 1 5 

 

Светско море и његова хоризонтална 

подела, својства морске воде (сланост, 

температура, боја, провидност), кретање 

морске воде (таласи, цунами, плима и 

осека, морске струје). 

 

 Воде на копну: подземне воде и извори, 

реке, језера и ледници. 

 

 Човек и вода – поплаве и бујице, 

заштита вода од загађења. 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Одговоран 

однос према 

околини  

-Решавање 

проблема 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговорно 

учешће у 

-комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

географске карте, 

слике, анимације, 

видео-анимације, 

неме карте... 

-помоћи 

ученицима да 

правилно 

географски 

посматрају и 

уочавају природне 

објекте,појаве и 

процесе у 

локалној средини 

чиме ће се 

подстаћи 

радозналост деце 

и самостално 

истраживање 

-акценат ставити 

на достизање 

исхода који се 
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− наведе узроке 

настанка поплава и 

бујица и објасни 

последице њиховог 

дејства; 

− наведе поступке 

које ће предузети за 

време поплаве и 

након ње; 

− наведе примере 

утицаја човека на 

загађивање вода и 

предвиђа последице 

таквог понашања; 

атмосфери, 

хидросфери, 

биосфери) 

 

демократском 

друштву 

Предузимљивост 

и оријентација 

ка 

предузетништву 

односе на 

функционално 

знање ученика 

(понашање у 

случају бујица и 

поплава), а треба 

навести и примере 

позитивног и 

негативног 

деловања човека 

на воде. 

− помоћу карте 

повеже климатске 

услове са 

распрострањеношћу 

живог света на 

Земљи; 

− помоћу карте 

наведе природне 

зоне и 

карактеристичан 

живи свет у њима; 

− опише утицај 

човека на 

изумирање 

одређених биљних 

ГЕ.1.2.3. именује 

Земљине сфере 

(литосферу, 

атмосферу, 

хидросферу, 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

 

ГЕ.2.1.3. препознаје и 

објашњава географске 

чињенице (објекте, 

појаве и процесе) и 

односе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом и 

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ НА 

ЗЕМЉИ 

(биосфера, биотички фактори, абиотички 

фактори, хоризонтална зоналност, 

вертикална зоналност, биодиверзитет, 

национални паркови) 

 

  

Обрада Систематизација Укупно 

часова 

2 1 3 

 

 

Распростирање биљног и животињског 

света на Земљи.  

 

Угроженост и заштита живог света 

-Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с подацима 

и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Одговоран 

однос према 

околини  

-развијати код 

ученика 

одговорност о 

очувању биљних и 

животињских врста 

и рационалном 

коришћењу 

природних 

ресурса,као услову 

опстанка на Земљи 
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и животињских 

врста; 

− наведе примере за 

заштиту живог 

света на Земљи 

схемом 

 

ГЕ.2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чиниоце – објекте, 

појаве, процесе и 

односе у Земљиним 

сверама (литосфери, 

атмосфери, 

хидросфери, 

биосфери) 

 

ГЕ.3.2.2. објашњава 

физичко-географске 

законитости у 

географском омотачу 

(климатску и 

биогеографску 

зоналност) и наводи 

мере за његову 

заштиту, обнову и 

унапређење 

-Решавање 

проблема 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Предузимљивост 

и оријентација 

ка 

предузетништву 

 

 

 Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка:  

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и 

вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћи...); 

- што је већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и 

надареним ученицима; 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи; 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја; 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо? Поступак Инструменти 

оцењивања 

Време 

Степен остварености 

циљева, исхода и 

прописаних, односно 

прилагођених 

стандарда постигнућа 

у току савладавања 

програма предмета. 

-процењују се: 

вештине изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и 

процедура; рад са 

подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова; уметничко 

изражавање; 

вештине, руковање 

прибором, алатом и 

технологијама и 

извођење радних 

задатака. 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење 

активности ученика 

на часу у свеску 

евиденције 

наставника 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања 

+5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

-Комисија ученика и 

наставника 

Учесталост јављања на 

часу по месецима 

Пресек стања на 

полугодишту (сваких 

16 часова) 

 

Усмено одговарање Свеобухватност 

одговора 

Хронолошка и појмовна 

прецизност 

Сналажење на карти 

Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

Самосталност у 

одговарању 

По потреби бар 

једном у 

полугодишту 
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-Редовност доношења 

домаћег задатка 

-Ученици воде 

евиденцију 

 

За три недоношења 

домаћег -1 у свеску, а 

након опомене и у 

дневник. 

За редовно доношење 

домаћег задатка – 5. 

 

Свалпдмевмп током 

године, 

праћење/просек 

стања за тромесечје. 

 

Прегледање свески Уредност 

Све забележено са 

часова 

На крају 

наставне 

године 

- Писане провере 

Ученици дају 

самопроцену оцене 

Бодовање: 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

Након сваке теме (4 

провере које се раде 

цео час, по две у 

полугодишту и бар 

две провере до 15 

минута, једна у 

првом и једна у 

другом полугодишту. 

 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, 

излагање група, 

процена осталих 

ученика) 

Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви имају 

задато забележено у 

свескама...) 

Степен знања свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање резултата 

рада, 

продуката група (пано, 

табела...) 

По потреби 

- Рад у пару Прва три пара која прва По потреби 
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(посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена 

осталих ученика) 

ураде задатак 

добијају +5 

Сви парови који ураде 

задатак добијају 

+ 

Парови који не раде 

задато на часу 

добијају - 

-Сналажење на карти За показаних 5 појмова 

за један минут 

 

- 

оцена 5 

За 4 -4 

3-3 

2-2 

1-1 

На крају 

школске 

године 

  -Практична вежба Бодује се правилно 

картографско 

представљање и 

локацијска тачност 

објекта. 

На крају области која 

омогућава 

реализацију 

практичне вежбе. 

Ангажовање ученика у 

настави 

-Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање; 

-Активно учествовање. 

 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

-јављању на часовима 

и учесталост и 

активност по 

месецима); 

-успешности у 

групном раду, раду у 

пару (ангажовање, 

продукти); 

-учешћу на 

-Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама и уредно је 

написано; 

-Учесталост јављања и 

активности по месецима; 

-Учествује и израђује 

самостално или у 

сарадњи са другима 

продукте рада; 

-Број и квалитет 

-Просек стања по 

тромесечјима. 
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такмичењима; 

-посетама културно-

историјским 

институцијама и 

догађајима,  

-несебичности у 

пружању помоћи 

другим ученицима; 

-изради паноа, ППТ, 

различитих врста 

излагања. 

 

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима 

(такмичења, израда 

паноа, кратко предавање, 

вођење квиза, израда 

асоцијација...); 

-Спреман је да помогне 

другима; 

-Иницијатива и квалитет 

продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

5.разред / ДОДАТНИ РАД  

Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за заитересоване и талентоване ученике, за стицање знања већег обима, 

израду и представљање презентација географских појава и процеса, размену мишљења и извођење закључака о географским 

одликама различитог типа. 

  

 

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

Човек и географија Свет је слагалица -повезивање постојећих знања о природи и 

друштву са географијом;  

-разликовање одговорно од неодговорног 

понашања човека према природним 

ресурскима и опстанку човека на планети 

Земљи. 

Васиона -Наша адреса у васиони -проширити стечена знања о васиони; 
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-Земљин најбижи сусед-Месец -проширити стечена знања о Месецу. 

Планета 

Земља 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 

-Како су континенти добили 

имена 

-Глобус 

-проширити знања о облику Земље и структури 

њене површине 

Земљина кретања -Ипак се окреће  

-Последице револуције 

-проширити знања о ротацији и револуцији 

Земље. 

Унутрашња грађа и 

рељеф Земље 

-Постанак Земље 

-Литосферне плоче, стене 

-Ерупција Везува 

-Земљотреси 

-Речна ерозија 

-Еолска ерозија 

-упознати ученике теоријама о Земљином 

постанку; 

-проширити знања о тектонским плочама, 

начинима њихових кретања и последицама тих 

кретања; 

-уочити разлику између стена; 

-подстаћи ученике у проучавању различитих 

типова вулканских ерупција; 

-проширити знања о земљотресима; 

-развијање способности усвајања наставних 

садржаја о облицима рељефа насталим 

деловањем спољашњих сила; 

-развијање критичког мишљења ученика о 

повезаности природних појава и процеса; 

-развијање интересовања и радозналости, 

уочавања и препознавања. 

 

Ваздушни омотач 

Земље 

-Атмосфера 

-Прогноза времена 

-Клима-дијаграми 

-Климатски типови на Земљи 

-проширивање знања стечених о атмосфери и 

атмосферским појавама; 

-развијање способности израде клима 

дијаграма на основу података и анализе датих 

климадијаграма; 

-развијање критичког мишљења ученика о 

повезаности климатских чиниоца са 

распоредом климатских типова на Земљи.  

Воде на Земљи -Светско море 

-Копнене воде 

-развијати способност сналажења на 

географској и немој карти; 
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-проширити знања о Водама на Земљи. 

Биљни и 

животињски свет на 

Земљи 

-Живи свет на Земљи -развијање критичког мишљења ученика о 

повезаности климатских типова и 

вегетационих зона на Земљи. 

 

 

 

 

ДОПУНСКИ РАД 

Циљ допунске наставе географије: 

‒допунска настава географије намењена је ученицима који отежано усвајају предвиђене географске садржаје. Часове допунске 

наставе могу да 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 да буду у складу са наставним планом и програмом редовне наставе. 

‒допунска настава, односно допунски рад се мора обавезно реализовати „након поништене писмене провере, а пре 

организовања поновљене.“ (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11и 55/13). 

  

 

 

 

 

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

Човек и географија 

Човек и ширење географских хоризоната 

Одговорност човека према планети Земљи 

-Повезивање постојећих знања о природи и 

друштву са географијом; 

-Разликовање одговорно од неодговорног 

понашања човека према природним 

ресурскима и опстанку живота на планети 

Земљи;  

-да примерима покаже значај учења 

географије за свакодневни живот. 

Васиона 
Васиона и васионска тела 

Сунчев систем 

-стицање знања о основним објектима, 

појавама и процесима у васиони; 
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Сателити-Месец, Месечеве мене и друга тела 

Сунчевог система 

-упознавање ученика са небеским телима 

Сунчевог система; 

-упочавање распореда планета у Сунчевом 

систему; 

-стицање основних знања о Месецу, његовом 

положају и Месечевим менама. 

Планета Земља 

Облик 

Земље и 

структура 

њене 

површине 

-Облик Земље 

-Површина и распоред копна и 

воде на Земљи 

-Глобус 

-Развијање способности усвајања наставних 

садржаја о облику и димензијама Земље; 

-Развијање вештине уочавања и 

препознавања, на географској карти и 

глобусу, континената и океана на Земљи. 

Земљина 

кретања 

-Ротација Земље и последица 

ротације: смена обданице и 

ноћи, привидно кретање Сунца, 

локално време;  

-Револуција Земље и последице 

револуције: неједнака дужина 

обданице и ноћи током године, 

смена годишњих доба, 

календар, топлотни појасеви. 

– Стицање основних знања о Земљиним 

кретањима и њиховим последицама. 

Унутрашњ

а грађа и 

рељеф 

Земље 

-Постанак и унутрашња грађа 

Земље, литосферне плоче: 

кретање плоча, промена 

положаја континената; 

-Стене; 

-Вулканизам и земљотреси; 

-Постанак рељефа процесима 

набирања и раседања; 

-Обликовање рељефа дејством 

спољашњих сила; 

Човек и рељеф. 

 

– Стицање основних знања о унутрашњој 

грађи Земље; 

-упознавање и разумевање појава и процеса у 

литосфери. 

Ваздушни -Атмосфера; Упознавање и разумевање појава и процеса у 
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омотач 

Земље 

-Време и клима, климатски 

елементи и појаве; 

-Климатски чиниоци, основни 

типови климе; 

-Човек и клима. 

атмосфери. 

Воде на 

Земљи 

-Светско море и његова 

хоризонтална подела; 

-Својства морске воде; 

-Воде на копну; 

-Река, речна мрежа и речни 

сливови; 

-Језера; 

Човек и вода. 

Упознавање и разумевање појава и процеса у 

хидросфери. 

Биљни и 

животињск

и свет на 

Земљи 

-Распрострањеност биљног и 

животињског света на Земљи;  

Угроженост и заштита живог 

света. 

Упознавање и разумевање појава и процеса у 

биосфери. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Наставни предмет биологија  

 

Циљ Учења биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интереакцији са животном 

средином, развија одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за 

одрживим развојем.  

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 
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Програм предмета Биологија у петом разреду основне школе чини пет области: Порекло и разноврсност живота(32),  

Јединство грађе и функције као основа живота(8); Наслеђивање и еволуција(10) ,Живот у екосистему(13) Човек и здравље(9); 

 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА И САДРЖАЈИ 

Начини и поступци остваривања програма  
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- Истражује 
особине 
живих бића 
према 
упутствима 
наставника и 
води рачуна 
о 
безбедности 
током рада; 
 - Групише 
жива бића 
према 
њиховим 
заједничким 
особинама; 
 - Одабира 
макроморфо
лошки 
видљиве 
особине 
важне за 
класификаци
ју живих 
бића;  
- 
Идентификуј
е основне 
прилагођено
сти 
спољашње 
грађе живих 
бића на 
услове 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне 
карактеристике живог света 

БИ.1.1.3. препознаје основне 

сличности и разлике у изгледу и 
понашању биљака и животиња 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи 

организми саграђени од једне ћелије 
у којој се одвијају сви 

карактеристични животни процеси и 

зна основне карактеристике грађе 

такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања 

јединица грађе свих вишећелијских 
организама у чијим одељцима се 

одвијају разноврсни процеси, и зна 

основне карактеристике грађе тих 
ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике 

грађе биљака, животиња и човека и 
основне функције које се обављају на 

нивоу организма 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у 

организму садржи генетички 

материјал 

БИ.1.5.1. зна основне мере за 
одржавање личне хигијене и хигијене 

околине и разуме зашто је важно да 
их се придржава 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи 

једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање података 

у биологији (посматрање, бројање, 

мерење) 
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену и правила о 

раду и безбедности рада 
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по 

којима се царства међусобно 

разликују на основу њихових 
својстава до нивоа кола/класе 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и 

основне функције спољашње грађе 
биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот 

неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у ћелији и 

да се то назива метаболизам 
БИ.2.6.1. уме да уз навођење 

*Компетенција за 
целоживотно 
учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће 
у демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

(16о+16у=32)(биологија,ист

раживање,разноврсност 

живих бића животни 

процеси) 

− 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 различитимсрединама.  

− Излучивање.  

−У изучавању ћелије акценат је на томе да је 
ћелија основна јединица грађе свих живих 
бића, да има своје основне делове ( ћелијску 
мембрану, цитоплазму са органелама и једро 
са наследним материјалом, као и да постоје 
ћелије чији се наследни материјал налази 
слободан у цитоплазми) и да према броју 
ћелија разликујемо једноћелијска и 
вишећелијска жива бића.  
−Није потребно детаљно изучавати грађу 
ћелије, нити помињати поједине органеле.  
−Процедуре за истраживање и елементе 
безбедног рада одређује наставник и упознаје 
ученике. Препорука је да се микроскоп не 
користи, већ да ђаци током вежбе самостално 
користе лупу посматрајући крупне ћелије које 
су им доступне сходно окружењу у коме се 
школа налази, као нпр. ћелије паренхима 
поморанџе, јаје птице, икра рибе, јаја 
водоземаца. 
 −Изучавање заједничких особина живих бића 
треба обрадити кроз огледе (потребе за водом, 
одговарајућом температуром за раст, дисање, 
развој и размножавање и исхрана се могу 
пратити на квасцу; дисање, у смислу размене 
гасова, се може пратити огледом са свећом; 
кретање се може пратити огледом са кишном 
глистом на папиру итд). 
 −Потребно је заједничке особине обрађивати 
упоредо, на представницима свих великих 
група, али би увек требало кренути од човека 
као бића које је овом узрасту најближе. 
Особине које се не могу обрадити огледом, 
могу се обрадити кроз истраживачки рад 
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животне 
средине, 
укључујући 
и основне 
односе 
исхране и 
распрострањ
ење. 
 - 
Једноставни
м цртежом 
приказује 
биолошке 
објекте које 
посматра и 
истражује и 
означава 
кључне 
детаље 
 - Користи 
доступну 
ИКТ и другу 
опрему у 
истраживању
, обради 
података и 
приказу 
резултата 

реализује сложено прикупљање 
података, систематизује податке и 

извести о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка 
инструмента и прецизност мерења и 

уме по упутству да калибрише 

инструмент 
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 

да прави графиконе и табеле према 

два критеријума уз коментар 

резултата 

БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је 

нешто класификовано као живо или 
 

као неживо 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме 
самостално да реализује систематско 

и дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата БИ.1.6.1. уме да 

разликује и користи 

једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података 

у биологији (посматрање, бројање, 
мерење) 

− Надражљивост. 

 − Покретљивост, кретање. 

 − Размножавање: бесполно и 

полно.  

− Раст и развиће 

 − Дужина живота Промене 

које човек пролази током 

развића; пубертет и полна 

зрелост. 

ученика.  
−Препорука је да ученици овог узраста све 
задатке обављају у пару, чиме развијају 
способности сарадње и ненасилне 
комуникације, а наставник може да оствари 
много бољи увид у активности ученика.  
−Све што ученици посматрају или истражују 
би требало да прикажу цртежом и на њему 
обележе кључне детаље.  
−После истраживања заједничких особина, 
ученици би требало самостално да изводе 
груписање организама, према задатом 
критеријуму. Наставник може самостално 
одабрати једну или више група (на примеру 
биљака и животиња) погодних за савладавање 
научног принципа класификације организама.  
−Треба више пажње посветити 
карактеристичним особинама (морфологији), 
а не ономе што жива бића раде, како 
изгледају, или зато што a priori знамо 
припадност групи. Овакав начин на који се 
жива бића класификују путем успостављања 
хијерархије главних „атрибута“ (карактера) 
које имају и уклапања у поједине скупове 
(групе), омогућава увођење научног приступа 
и разумевање биолошке еволуције.  
−Не препоручује се увођење нижих 
систематских категорија, осим врсте због 
наслеђивања особина.  
- Слично као и код обраде заједничких 
особина живих бића, све што ученици 
посматрају или истражују би требало да 
прикажу цртежом и на њему обележе кључне 
детаље, као и да направе речник основних 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

453 

 

појмова, при чему на овом узрасту не 
инсистирати на употреби појмова као што су 
морфологија, анатомија, хијерархија. 
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- Истражује 

особине живих бића 

према упутствима 

наставника и води 

рачуна о 

безбедности током 

рада;  

- Групише жива 

бића према 

њиховим 

заједничким 

особинама;  

- Одабира 

макроморфолошки 

видљиве особине 

важне за 

класификацију 

живих бића;  

- Идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, 

укључујући и 

основне односе 

исхране и 

распрострањење. 

 - Једноставним 

цртежом приказује 

биолошке објекте 

које посматра и 

истражује и 

означава кључне 

детаље  

- Користи доступну 

ИКТ и другу 

опрему у 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података 

у биологији (посматрање, бројање, 
мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз 

помоћ наставника реализује 
једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате 

утабели/графикону и извести о 

резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену и правила о 
раду и безбедности рада 

БИ.2.1.2.познаје и користи 

критеријуме за разликовање биљака и 
животиња и примењује их у 

типичним случајевима 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење 
реализује сложено прикупљање 

података, систематизује податке и 

извести о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка 

инструмента и прецизност мерења и 

уме по упутству да калибрише 
инструмент 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 
да прави графиконе и табеле према 

два критеријума уз коментар 

резултата 
БИ.3.1.1 примењује критеријуме за 

разликовање живог од неживог у 

граничним случајевима и у 
атипичним примерима (вируси, 

делови организама, плодови и сл.) 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата БИ.1.6.1. уме да 

разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података 

у биологији (посматрање, бројање, 
мерење) 

БИ.2.3.3.разуме зашто потомци личе 

на родитеље и њихове претке, али 
нису идентични са њима 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата, 

*Компетенција за 
целоживотно 
учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће 
у демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 
(5o+3у=8)(прилагођеност

и на услове животне 
средине) 

− 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 живот 

У овој области је акценат на ученичком 
истраживању спољашњих особина живих 
бића из непосредног окружења и њиховом 
односу са условима средине у којој живе због 
чега у препорученим садржајима нема 
морских организама. 
 - Ако су ученици заинтересовани за њих, јер 
их срећу у нпр. географији или научно-
популарним емисијама, наставник треба да 
одговори њиховим образовним потребама. 
Треба имати у виду да су примери дати у 
уџбенику само препоручени садржаји, тј. 
наставник може користити све или само неке 
од примера, а може увести и нове адекватне 
примере, сходно окружењу у коме се школа 
налази, структури одељења и интересовању 
ученика. −Резултате истраживања би требало 
искористити за генерализацију и увођење 
новог појма – прилагођеност (адаптација).  
−Часови утврђивања и часови вежбања могу 
се искористити за радионичарски рад 
описивања и цртања животних форми на 
карактеристичним примерима 
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истраживању, 

обради података и 

приказу резултата 

БИ.3.1.1 примењује критеријуме за 
разликовање живог од неживог у 

граничним случајевима и у 

атипичним примерима (вирусиделови 
организама, плодови и сл.) 

 

- Истражује особине 
живих бића према 
упутствима наставника и 
води рачуна о 
безбедности током рада;  
- Једноставним цртежом 
приказује биолошке 
објекте које посматра и 
истражује и означава 
кључне детаље. 
 - Прикупља податке о 
варијабилности 
организама унутар једне 
врсте, табеларно и 
графички их представља 
и изводи једноставне 
закључке; 
 - Разликује наследне 
особине и особине које 
су резултат деловања 
средине, на моделима из 
свакодневног живота; - 
Поставља једноставне 
претпоставке, огледом 
испитује утицај 
срединских фактора на 
ненаследне особине 
живих бића и критички 
сагледава резултате;  
- Користи доступну ИКТ 
и другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата 

БИ.1.3.1.разуме да јединка једне 
врсте даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2.зна основне појмове о 

процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у 

организму садржи генетички 

материјал 
БИ.1.6.1. уме да разликује и 

користи 

једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање 

података 
у биологији (посматрање, 

бројање, 

мерење) 
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз 

помоћ наставника реализује 

једноставно истраживање, попуни 
формулар, прикаже резултате 

утабели/графикону и извести о 

резултату 
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену и 

правила о 
раду и безбедности рада 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање 

података, систематизује податке и 

извести о резултату 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ 
наставника, 

да прави графиконе и табеле 

према 
два критеријума уз коментар 

резултата 

 

*Компетенција за 
целоживотно учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

(4о+6у=10)(варијабилност у 

оквиру врсте, наследне и 

стечене ососбине) 

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. 

−У овој области акценат је на преносу особина са 
родитеља на потомке размножавањем, разликама 
бесполног и полног размножавања у погледу 
наслеђивања особина и разликовању наследних и 
ненаследних утицаја у развићу особина јединки.  
−Потребно је разјаснити да се особине једне јединке 
развијају под утицајем наследних фактора које је она 
добила од родитеља и под утицајем животних услова у 
којима се њено развиће одвија.  
- Нагласити да варијабилност унутар једне врсте 
настаје кроз садејство ових фактора. Наведене 
феномене би требало обрадити кроз ученичко 
истраживање варијабилности унутар једне врсте  
−Огледу треба да претходи постављање хипотезе која 
ће бити огледом испитана  
-Закључци о наслеђивању, утицају фактора животне 
средине и индивидуалној варијабилности могу бити 
генерализовани и повезани са питањима из 
свакодневног живота. На овај начин се постиже 
разумевање различитости између људи са акцентом на 
то да је свака особа јединствена и непоновљива (чиме 
се доприноси фундаменталној изградњи осећања 
прихватања и толеранције јер сви смо међусобно 
различити). Такође, на овај начин намеће се суштинско 
разумевање разлога због којих животни стил сваког од 
нас (исхрана, физичка активност, пушење, наркоманија 
и сл.) утиче на наше особине (нпр. раст и формирање 
тела током одрастања и касније) и на потенцијална 
обољевања.  
−Табеларно и графичко приказивање резултата, са 
обавезним извођењем закључака, би требало 
практиковати увек када се прикупљају подаци.  
−Препорука је да се ИКТ опрема користи за 
прикупљање, обраду података и представљање 
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резултата истраживања или огледа, када се ученици 
оспособе за њено коришћење на часовима предмета 
информатика и рачунарство и техника и технологија.  
−У петом разреду, неопходно је увести само појам 
наследног материјала као узрока уочене различитости и 
појам врсте због варијабилности. 
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- Идентификује 
основне 
прилагођености 
спољашње грађе живих 
бића на услове животне 
средине, укључујући и 
основне односе исхране 
и распрострањење.  
- Користи доступну 
ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата;  
- Доведе у везу промене 
у спољашњој средини 
(укључујући утицај 
човека) са губитком 
разноврсности живих 
бића на Земљи; - 
Направи разлику 
између одговорног и 
неодговорног односа 
према живим бићима у 
непосредном 
окружењу;  
- Предлаже акције 
бриге о биљкама и 
животињама у 
непосредном 
окружењу, учествује у 
њима, сарађује са 
осталим учесницима и 
решава конфликте на 
ненасилан начин; - 
Илуструје примерима 
деловање људи на 
животну средину и 
процењује последице 
таквих дејстава; 

БИ.1.1.3. препознаје основне 
сличности и разлике у изгледу и 

понашању биљака и животиња 

БИ.1.4.2.препознаје утицаје 
појединих абиотичких и 

биотичких 

фактора на организме и 
популације 

БИ.1.4.3.уме на задатом примеру 

да 

одреди материјалне и енергетске 

токове у екосистему, чланове 

ланаца 
исхране и правце кружења 

најважнијих супстанци (воде, 

угљеника, азота). 
БИ.1.4.4.препознаје животне 

услове 

који владају у карактеристичним 
екосистемима Србије и 

најважније 

представнике врста које их 

насељавају 

БИ.1.6.1. уме да разликује и 

користи 
једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање 
података 

у биологији (посматрање, 

бројање, 
мерење) 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по 

којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 

својстава до нивоа кола/класе 

БИ.2.4.4.зна да у природи постоји 
кружење појединих супстанци 

(воде, 

угљеника и азота) 
БИ.2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање 

података, систематизује податке и 
извести о резултату 

БИ.3.4.2.разуме да се уз 

материјалне 
токове увек преноси и енергија и 

обратно и интерпретира односе 

исхране у екосистему 
(аутотрофне, 

*Компетенција за 
целоживотно учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос према 
здрављу 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

(4о+9у=13)( брига о живим 

бићима и животној 

средини,црвене књиге) 

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). 

−Исходи у овој области омогућавају да се 
жива бића проучавају у амбијенту у којем 
реално живе и да се код ученика развија 
осећање одговорности за заштиту природе и 
биолошке разноврсности, као и свест о 
властитом положају у природи и потреби 
одрживог развоја. −Препорука је да се часови 
намењени реализацији исхода из ове области 
изводе што чешће ван учионице у природном 
окружењу (школском дворишту или на неком 
другом терену), где би ђаци самостално или у 
групама проучавали жива бића, прикупљали 
податке, осмишљавали и реализовали 
еколошке пројекте. 
 −Пројекте могу да осмисле на почетку 
школске године, да их реализују током читаве 
године, а на часовима предвиђеним за ову 
област да представе резултате. 
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хетеротрофне, сапротрофне 
животне 

комплексе, ланце исхране и 

трофичке 
пирамиде). 
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- 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; 

 - Користи 

доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, 

обради података и 

приказу резултата;  

- Идентификује 

елементе здравог 

начина живота и у 

односу на њих уме 

да процени 

БИ.1.5.1. зна основне мере за 
одржавање личне хигијене и 

хигијене 

околине и разуме зашто је важно 
да 

их се придржава 

БИ.1.5.3.разуме значај одржавања 
хигијене кућних љубимаца, 

домаћих 

и дивљих животиња и правилног 

опхођења са њима 

БИ.2.5.3.зна како се чува 

хранљива 
вредност намирница.,  

БИ.2.5.4.зна 

механизме којима загађење 
животне 

средине угрожава здравље човека 

БИ.3.5.3. разуме основне 
биолошке процесе који леже у 

основи физиолошки правилне 

исхране; 

БИ.3.5.5.познаје симптоме и 

главне 

карактеристике болести 
метаболизма 

и узроке због којих настају 
(гојазност, 

анорексија, булимија, шећерна 

болест) 

 

*Компетенција за 
целоживотно учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(4о+5у=9)( дувански дим, 

правилана исхрана) 

Здрава исхрана и унос воде.  

− Енергетски напици.  

− Штетност дуванског дима и 

псхоактивних супстанци.  

− Физичка активност и 

здравље.  

− Промене у пубертету и 

последице прераног ступања 

у сексуалне односе. 

−У овој области акценат је на основним 
чињеницама о здравој исхрани (ужина 
спремљена код куће), води као најздравијем 
пићу, штетности енергетских пића и 
дуванског дима.  
−Промене у и на телу, као последице 
пубертета, требало би повезати са потребом 
одржавања личне хигијене и хигијене 
животног простора и опасностима од 
ступања у преране сексуалне односе.  
−Препорука је да се за обраду ових појмова 
повремено доведу стручњаци или одведу 
ученици у одговарајуће установе.  
−Свакако би требало обраду прераног 
ступања у сексуалне односе обрадити заједно 
са школским психологом. 
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сопствене животне 

навике и избегава 

ризична понашања. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо  Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми  Време 

у  
Степен 

остварености 

исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

Оцену одличан (5) добија ученик који:  

 
− у потпуности показује способност 
трансформације знања и примене у 
новим ситуацијама;  

− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;  

- Свакодневно бележење 

активности ученика на 

часу у свеску евиденције  

наставника и у 

активностима у ес-

Број јављања:  

За јављање: + ( смајли ) 

За давање комплетног, потпуног  

одговора на тежа питања –оцена 5  

Свакодневно  

бележење  

током године 
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стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 
 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом и 

технологијама и 

извођење 

радних 

задатака. 

− самостално изводи закључке који се 
заснивају на подацима;  

− решава проблеме на нивоу стваралачког 
мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; 

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника и ес-дневник.  

 

 

 

 

 

 

 

-Редовност доношења  

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко не зна одговор : - ( тужић) 

  

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 

Свеобухватност одговора ; 

Сналажење на зидним сликама,  

пиродном материјалу ; 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива. 

Редовно, 

након 

обрађених 

наставних 

тема.  

Бар два пута  

у  

полугодишту. 

- За три добро урађена домаћа задатка - 

оцена 5 

- За три недоношења домаћег задатка –

оцена 1.                                            

Свакодневно  

током  

године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје  

На крају  

наставне  

године 
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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; 

- Писане провере, 

свеска евиденције и 

ес-дневник.  

 

Бодовање:  
 
0-34%-1 
 
35-54%-2 
 

55-69%-3 

  

70-84%-4  

 
85-100%-5 

Након сваке  

теме 

  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; 

- Групни рад  

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

евиденције и ес-дневник. 

Сарадња у групи  
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...)  
Степен знања свих чланова групе  
Квалитативно и квантитативно  
процењивање резултата рада 
група (пано, табела...) 
 

По потреби 

 

  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; 

- Рад у пару  

(посматрање наставника, 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

 

 

 

Прва три пара која ураде добијају 
оцену 5 

- По потреби 

Ангажовање 

ученика у 

настави. 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивација за учење. м 

− показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и висок степен  

активности и ангажовања.(4) 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања.(3) 

− показује мањи степен активности и 

Вођење евиденције од стране 

наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посета културно  

-Све што је рађено на часу налази 
се у свескама ученика 
-Број и квалитет добровољног 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, израда 
асоцијација...) 

- Пресек 

стања по  

тромесечјима 
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ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 

  

 

историјским институцијама  

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА 

Додатни рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који на редовној настави показују изразито 

интересовање за билошке садржаје и који поседују могућности које се могу још више развити интензивним радом. Ученици се 

за такмичење, конкурсе и смотре углавном припремају на додатној настави, али то не треба да буде једини циљ додатне наставе. 

Циљ додатне наставе јесте и да омогући надареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине – 

у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој 

логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 

Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби – у договору с наставником. Не постоје програми 

које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм додатног рада треба планирати и организовати у 

оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада или га интегрисати у пројектну наставу. 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКОГ РАДА 

Допунски рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који нису савладали наставне садржаје у 

редовној настави. То могу бити ученици с потешкоћама у развоју, ученици са слабијим предзнањем, ученици с недовољним 

оценама из једног дела градива, ученици који из оправданих разлога нису присуствовали настави и слично. Циљ допунске 

наставе биологије јесте да ученицма који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно укључивање 

у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и самопоуздање. Ученици 

могу похађати допунску наставу током целе године, дужи период, једнократно или по потреби – у договору с наставником. 

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Не 

постоје програми које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм редовне наставе уједно је и 

програм допунског рада. Доминантни облик рада у допунској настави јесте индивидаулизовани рад, али – по потреби – могу 

се користити и други облици рада. 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред ПЕТИ / П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

1.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 18 
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2.  ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 6 

3.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 4 

4.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 4 

5.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред ПЕТИ / П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

1.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 18 

2.  ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 6 

3.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 4 

4.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 4 

5.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

 

 

6. Наставни предмет : Mатематика  за пети разред 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да: 

 - оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;  

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

 - развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;  

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и 

друштву; 

 - оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; 

 - представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  

- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања програма 

- Ученик ће бити у 

стању да: 

- израчуна вредност 

једноставнијег 

бројевног 

израза  и реши 

једноставну 

линеарну 

једначину или 

неједначину (у 

скупу 

природних 

бројева) 

- реши 

једноставан 

проблем из 

свакодневно

г живота 

користећи 

бројевни 

израз, 

једначину 

или 

неједначину 

- примени правила 

дељивости са 

У области Природни бројеви и дељивост  
ученик уме да: 
 

MA.1.1.1.  

прочита и запише 
различите врсте бројева (природне, целе, 
рационалне) 
 

МА.1.1.4.  

изврши једну основну рачунску операцију са 

бројевима истог записа, помажући се сликом 

кад је то потребно (у случају сабирања и 

одузимања разломака само са 

истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од 

n, где је n дати природан број 

 

МА.2.1.2.  

одреди супротан 

број, реципрочну вредност и апсолутну 

вредност броја; израчуна вредност 

једноставнијег израза са више рачунских 

операција различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од заграда, са 

бројевима истог записа 

 

МА.3.1.1. одреди вредност 

1.ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 

И ДЕЉИВОСТ 

 

-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. 

Веза између НЗД и НЗС  

- Компетенциј

а    за 

целоживотно 

учење 

- Рад с 

подацима и 

информацијам

а 

- Комуникација 

- Сарадња 

- Дигитална 

компетенција 

 

 

 

 

-Обновити својства скупова N и 

N0 (претходник и следбеник) и 

подсетити се придруживања 

бројева тачкама бројевне 

полуправе 

-Кроз разноврсне задатке са 

изразима, једначинама и 

неједначинама из свакодневног 

живота, наставити са 

изграђивањем појмова бројевни 

израз, променљива, израз с 

променљивом и придруживање, 

користећи при томе и термине 

израз, формула, исказ. 

-Уочавати примере 

једноставнијих (функцијских) 

зависности у разним областима 

При томе је важно коришћење 

дијаграма и табела 
-Увести дељење са остатком 
-Правила дељивости декадним 

јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 

25 увести тако да ученици сами 

откривају законитости и 

активно се укључују у процес 

истраживања и учења, док за 
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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 

- математичк

о-логичком 

смислу 

сложенијег бројевног израза 

 

МА.1.1.5.  

дели са остатком 

једноцифреним бројем и зна када је један 

број дељив другим 

 

МА.2.1.3.  

примени основна 

правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним 

јединицама 

 

МА.3.1.2.  

оперише са појмом 

дељивости у проблемским ситуацијама 

правила дељивости са 3 и 9 

треба ученике добро изабраним 

примерима водити до правила. 

-На конкретним примерима 

подскупова N0, увести 

различите начине записивања 

скупова уз увођење појма 

празног скупа и бесконачног 

скупа, скуп, елементи, подскуп, 

једнакост скупова, празан скуп, 

са одговарајућим знацима; 

скуповне операције. 

Коришћењем примера из 

текућих садржаја, изграђивати 

математички језик и уносити 

прецизност у изражавању. 

-На подесним примерима 

илустровати математичко- 

логичку употребу речи: сваки, 

неки, или, и, не, следи 

(ако...онда). 

-Увести појмове простог и 
сложеног броја, објаснити 
поступак Ератостеновог сита и 
поступак растављања 
природних бројева на просте 
чиниоце и одређивања највећег 
заједничког делиоца и најмањег 
заједничког садржаоца, 
Еуклидов алгоритам (на 
конкретним примерима) и везу 
између НЗД и НЗС, и 
оспособити ученике за њихови 
примену у проблемским 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

467 

 

задацима 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

468 

 

Ученик ће 

бити у стању 

да 
- 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, 

конструкти

вно и 

рачунски 

- преслика дати 

У области Геометрија ученик уме да: 
 

МА.1.3.1.  

влада појмовима: 

дуж, полуправа, права, раван и угао 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; 

разликује неке врсте углова и паралелне и 

нормалне праве) 

 

 

МА.1.3.3.  

влада појмовима: 

круг, кружна линија (издваја њихове 

основне елементе, уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; уме да 

израчуна обим и површину круга датог 

полупречника) 

 

МА.1.4.1. 

користи одговарајуће јединице за мерење 

дужине, површине, запремине, масе, вре- 

мена и углова 

 

МА.1.4.2. 

претвори веће 

јединице дужине, масе и времена у мање  

 

 

 

2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

 

-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. 

- Компетенција    

за 

целоживотно 

учење 

- Комуникациј

а 

- Рад с подацима   

и 

информацијам

а 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање 

проблема 

- Сарадња 

 

 

Главни циљ теме јесте да 

успостави природни прелаз на 

више нивое разумевања 

геометрије, са нивоа 

визуелизације (на коме су 

базирани садржаји геометрије у 

првом циклусу), на нивое 

анализирања и апстракције 

(одн. неформалне дедукције). 

-Ученици усвајају елементе 

дедуктивног закључивања 

(правилно формулисање 

тврђења; правилно 

закључивање, правилно 

коришћење везника и, или, а 

нарочито ако...онда). Садржаје 

треба да прате задаци у којима 

се истиче правилно 

изражавање, договорено 

означавање, коректно цртање, и 

којима се подстиче логичко- 

комбинаторно размишљање. 

-Полазећи од појмова тачке и 

праве и односа припадања и 

распореда увести појам дужи и 

појам полуправе и начине 

њиховог обележавања. 

-Разматрати однос две праве у 

равни; заједно са овом 

чињеницом показати цртање 

праве паралелне датој правој 

кроз тачку која јој не припада. 

Као посебно важне области 
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геометријски 

објекат 

централном 

симетријом и 

транслацијом 

- правилно 

користи 

геометријски 

прибор 

(заједно са границом) истаћи 

троуглове и паралелограме и 

начине њиховог означавања. 

-Објаснити практичан значај 

стандарних јединица мере и 

потребу за деловима јединице 

мере. 

-Увести појмове: кружница, 

круг, центар, полупречник, 

пречник, лук, тетива и тангента. 

Однос две кружнице, односно 

два круга разматрати на 

конкретним примерима и 

задацима. 

-Централном симетријом 

пресликавати тачке, дужи, 

кружнице, троуглове, квадрате 

и правоугаонике. Истаћи 

основне особине централне 

симетрије и повезати их са 

особинама паралелограма. 

-Увести појмове усмерених 

дужи и вектора Транслацијом 

(„паралелним преношењем“) 

пресликавати тачке, дужи, 

кружнице, троуглове,квадрате и 

правоугаонике и остале 
једноставне фигуре. 
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Ученик ће 

бити у стању 

да 

- идентификује 

врсте и опише 

својства углова 

(суседни, 

упоредни, 

унакрсни, 

углови на 

трансверзали, 

углови са 

паралелним 

крацима) и 

примени 

њихове 

узајамне односе 

- нацрта праву 

нормалну на 

дату праву 

користећи 

геометријски 

прибор 

- измери дати 

угао и нацрта 

угао задате 

мере 

- упореди, 

сабере и 

одузме углове 

рачунски и 

конструктивн

о 

У области Угао ученик уме да: 
 

МА.1.3.1. 

влада појмовима: 

дуж, полуправа, права, раван и угао 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; 

разликује неке врсте углова и паралелне и 

нормалне праве) 

 

МА.2.3.1. 

одреди суплементne и комплементне углове, 

упoредне и унакрсне углове; рачуна са њима 

ако су изражени у целим степенима 

 

МА.3.3.1.  

рачуна са угловима укључујући и претварање 

угаоних мера; закључује користећи особине 

паралелних и нормалних правих, укључујући 

углове на трансверзали 

 

МА.1.4.1. користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, запремине, масе, 

вре- мена и углова 

 

 

3. УГАО 
 

-Угао, централни угао; једнакост 

углова. 

-Надовезивање углова (суседни 

углови, конструктивно 

упоређивање, сабирање и 

одузимање углова). 

-Упоредни углови; врсте 

углова. 

-Мерење углова, сабирање и 

одузимање мере углова. 

-Угао између две праве; 

нормалне праве; унакрсни 

углови. 

-Углови на трансверзали. 
-Транслација и углови. 

- Компетенција    

за 

целоживотно 

учење 

- Комуникациј

а 

- Рад с подацима   

и 

информацијам

а 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

- Угаону линију увести као 
унију две полуправе са 
заједничким почетком. Истаћи 

разлику између конвексне и 

неконвексне области. Угао 

увести као унију угаоне линије 

и једне од поменутих области, 

али даља разматрања 

ограничити само на конвексне 

углове. Увести и означавање 

углова малим словима грчког 

алфабета. Користећи се 

механичким моделима (кретање 

клатна, лепеза и сл.) 

мотивисати придруживање 

кружних лукова (и 

одговарајућих тетива) 

угловима. Једнаке углове 

увести као углове чије су 

одговарајуће тетиве у 

круговима једнаких 

полупречника једнаке. На ово 

објашњење надовезати 

конструктивно преношење 

углова помоћу шестара и 

лењира, а затим и 

конструктивно упоређивање, 

сабирање и одузимање углова 

Развити код ученика вештину 

мерења и цртања угла помоћу 

угломера. Повезати једнакост 

углова са једнакошћу њихових 

мера. Увести делове степена 

(минуте и секунде) и поступке 
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- реши 

једноставан 

задатак 

применом 

основних 

својстава 

паралелогра

ма 

(једнакост 

наспрамних 

страница и 

наспрамних 

углова) 

сабирања и одузимања мера 

углова. 

Објаснити једнакост унакрсних 

углова и увести нормалност 

правих. Ученике треба 

оспособити да цртају нормалу 

на праву из дате тачке 

употребом троугаоног лењира, 

а након истицања нормалности 

тангенте и одговарајућег 

полупречника, и за цртање 

тангенте на кружницу у задатој 

тачки кружнице. Објаснити шта 

се подразумева под растојањем 

тачке од праве. Под углом 

између правих које нису 

међусобно нормалне 

подразумевати одговарајући 

оштар угао. 

Истаћи углове које образује 

трансверзала две паралелне 

праве. Када трансверзала није 

нормална на паралелним 

правама, добијене углове 

поделити на оштре и тупе и 

истаћи да су сви углови исте 

врсте међусобно једнаки. 

Обновити једнакост 

наспрамних страница 

паралелограма, и извести 

једнакост наспрамних углова 

паралелограма. Објаснити шта 

се подразумева под растојањем 
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између две паралелне праве. 

Истаћи односе углова са 

паралелним крацима. 
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Ученик ће бити у 

стању да : 

− прочита, запише, 

упореди и 

представи на 

бројевној 

полуправој 

разломке у оба 

записа и преводи 

их из једног 

записа у други 

− одреди месну 

вредност цифре у 

запису 

децималног броја 

− заокругли 

број и 

процени 

грешку 

заокругљив

ања; 

− израчуна 

вредност 

једноставнијег 

бројевног израза 

и реши 

једноставну 

линеарну 

једначину и 

неједначину 

− реши 

једноставан 

проблем из 

У области Разломци ученик уме да: 

 

 

МА.1.1.1.  

прочита и запише 

различите врсте бројева (природне, целе, 

рационалне) 

 

МА.1.1.2.  

преведе децимални 

запис броја у разломак и обратно 

 

МА.1.1.3.  

упореди по величини бројеве истог записа, 

помажући се сликом кад је то потребно 

 

МА.2.1.1.  

упореди по величини бројеве записане 

у различитим облицима 

 

 

МА.1.1.4.  

изврши једну основну рачунску операцију са 

бројевима истог записа, помажући се сликом 

кад је то потребно (у случају сабирања и 

одузимања разломака само са истим 

имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где 

је n дати природан број 

 

МА.1.1.5. Дели са остатком једноцифреним 

бројем и зна када је један број дељив другим 

 

МА.2.1.2.  

4. РАЗЛОМЦИ 
 

-Појам разломка облика a/b (а, 

b∈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. 

- Компетенција    

за 

целоживотно 

учење 

- Комуникациј

а 

- Рад с подацима    

и 

информацијам

а 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

- На почетку увести појмове 

правог односно неправог 

разломка, као и мешовитог 

броја. Претварање мешовитог 

броја у неправи разломак и 

обрнуто, повезати са поступком 

дељења са остатком. 

-Геометријску интерпретацију 

ненегативних рационалних 

бројева уводимо помоћу 

бројевне полуправе. Примери за 

то треба да буду разноврсни, 

имениоци разломака не треба 

да буду већи од 10.Бројевна 

полуправа се може користити и 

за упоређивање разломака. 

-Проширивање и скраћивање 

разломака уводити на основу 

особине количника да се он не 

мења када се и дељеник и 

делилац помноже, односно 

поделе истим бројем 

различитим од нуле. 

Скраћивање разломка до 

несводљивог повезати са 

познатим поступком налажења 

највећег заједничког делиоца 

бројиоца и имениоца. 

-Упознати ученике са 

различитим начинима 

упоређивања разломака. 

-Увођење децималног записа 

разломка и њихово 
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свакодневног 

живота 

користећи 

бројевни израз, 

линеарну 

једначину или 

неједначину 

− одреди 

проценат дате 

величине 

− примени размеру 

у једноставним 

реалним 

ситуацијама 

− примени 

аритметичку 

средину датих 

бројева 

− сакупи податке и 

прикаже их 

табелом и 

кружним 

дијаграмом и по 

потреби користи 
калкулатор или 
расположиви 
софтвер 

одреди супротан 

број, реципрочну вредност и апсолутну 

вредност броја; израчуна вредност 

једноставнијег израза са више рачунских 

операција различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од заграда, са 

бројевима истог записа 

 

МА.2.1.3. Примени основна правила 

дељивости са 2,3,5,9 и декадним јединицама 

 

МА.2.2.5.  

користи једначине у једноставним 

текстуалним задацима 

 

 

МА.1.2.1.  

реши линеарне једначине у којима се 

непозната појављује само у једном члану 

 

МА.3.1.3.  

користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 

МА.2.2.1.  

реши линеарне једначине и системе  

линеарних једначина са две непознате 

 

МА.3.2.1. саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине и системе 

линеарних једначина са две непознате  

 

МА.3.2.5.  

приказивање на бројевној 

полуправој повезати са 

примерима из свакодневног 

живота. Превођење разломака у 

децимални запис започети са 

разломцима који се могу свести 

на децималне разломке, а након 

тога увести и појам 

периодичног децималног 

записа. 

-Сабирање и одузимање 

разломака увести свођењем на 

заједнички именилац. Пре 

дељења разломака упознати 

ученике са  појмом реципрочне 

вредности разломка и 

природног броја. 

-Код сабирања, одузимања и 

множења  децималних бројева 

користити аналогију са 

извођењем истих операција са 

природним бројевима.   Код   

дељења   увести   прво   

дељење 
децималног броја природним, а 
након тога, кроз добро одабране 
примере, показати како се 
дељење 
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користи једначине,неједначине и системе 

једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

476 

 

Ученик ће 

бити у стању 

да 
- 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 

У области Осна симетрија ученик уме да: 
 

МА.1.3.6.  

интуитивно схвата 
појам подударних фигура (кретањем до 
поклапања) 

 

МА.2.3.6.  

уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу 

симетрије; користи подударност и везује је са 

карактеристичним својствима фигура (нпр. 

паралелност и једнакост страница 

паралелограма) 

 

 

5. ОСНА СИМЕТРИЈА 

 
-Осна симетрија у 
равни и њене особине.  

-Оса симетрије фигуре.  

-Симетрала дужи и конструкција 

нормале. 

- Симетрала угла. 
 

- Компетенција    

за 

целоживотно 

учење 

- Комуникациј

а 

- Рад с подацима  

и 

информацијам

а 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

Код увођења појма осне 

симетрије од велике важности 

су: примери који се ученицима 

дају на непосредно посматрање 

и експериментисање и питања 

која ученицима постављамо 

како би дошли до њихових 

основних представа о 

најважнијим карактеристикама 

осне симетрије. 

Примере са осном симетријом 

започети на квадратној мрежи 

са осама симетрије које су 

идентичне са линијама мреже, 

са циљем да ученици 

самостално дођу до основних 

особина осне симетрије, а 

затим прећи на примере без 

квадратне мреже. Осном 

симетријом пресликавати 

тачку, дуж, круг, троугао, 

квадрат и правоугаоник, а 

приликом цртања користити 

геометријски прибор. 

Појам осносиметричне фигуре 

се такође усваја интуитивно, 

што значи да се низом примера 

указује да постоје фигуре које 

имају једну или више оса 

симетрија и фигуре које немају 

ту особину. 

Ученике научити да користећи 

геометријски прибор, 
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конструишу симетралу дужи, 

симетралу угла, 

нормалу из тачке на праву 
и примене њихове особине 
у проблемским задацима. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

- процењују се: 

- вештина 

математичког 

изражавања 

- разумевање, 

   примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

- рад 

са подацима  

 

 

 

- вештине 

руковања 

геометријским 

прибором, 

 

- кориштење 

технологија и 

извођење 

радних задатака. 

 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције 

наставника 

-Комисија ученика и 

наставница 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења 

домаћег 

 

-Ученици воде евиденцију 

 

-Прегледање свезака 

 

- Писане провере 

 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања 

+++ 

Ко не зна одговор – запис 

датума 

Учесталост јављања на часу 

по 

месецима 

 

Свеобухватност одговора 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

 

Самосталност у одговарању 

 

За недоношења домаћег – 

запис 

датума у евиденцију 

 

За редовно доношење 

домаћег 

задатка + 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

 

Степен залагања свих 

чланова 

групе 

Процена резултата рада 

група 

(пано, табела...) 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење 

и напредовање. 

активно учествовање 

у настави, сарадњу са 

другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним наставним 

и ваннаставним 

активностима 

Пресек стања по 

тромесечју 
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МАТЕМАТИКА – ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви 

и задаци 

Скупови 

 Дефиниција скупа и 

илустровање на очитим 

примерима. 

Утврђивање правила 

скуповних операција. 

Представљање скупа Веновим 

дијаграмом. 

Одговарати на питања ученика 

и отклањати њихове дилеме 

кроз решавање одабраних 

лакших задатака. 

  

- Умеју да формирају 

скуп и да га прикажу веновим 

дијаграмом 

- Умеју помоћу веновог 

дијаграма да одреде пресек, 

унију и разлику два скупа чији 

су елементи природни 

бројеви. 

Умеју да нацртају бројевну 

полуправу и знају елементе 

скупа природних бројева 

-Размишљају, 

одговарају,коментаришу,раде 

домаће. 

 Пратити активности ученика. 

 

 

Скупови тачака 

Основни појмови скупова 

тачака. 

 

- Умеју да формирају и 

графички прикажу скупове и 

њихове подскупове. 

- Схватају познате 

геометријске објекте 

- Праве разлику између 

дужи, праве и полуправе 

- Умеју да нацртају 

кружницу и да обележе 

основне елементе 
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Дељивост бројева 

 Појам дељивости. 

Дељивост са 2, 3, 4, 5 и 9. 

 

Појам простог и сложеног 

броја. 

Растављање бројева на просте 

чиниоце.  

Одређивање НЗС и НЗД. 

- Умеју да из датог скупа 

издвоје бројеве дељиве 

са 2, 3, 4, 5 и 9. 

- Умеју да раставе број 

на просте чиниоце. 

- Умеју да одреде НЗС и 

НЗД за два броја. 

 

Угао  

 

 Основни појмови код угла. 

Преношење 

углова,упоређивање и 

сабирање. 

 

-Појам комплементних, 

суплементних и унакрсних 

углова.  

- Умеју да пренесу угао 

- Умеју да графички 

одреде збир  и разлику 

углова  

- Разликују упоредне, 

унакрсне, суседне 

углове 

- Знају да одреде 

комплементан и 

суплементан угао – 

Знају  да правилно 

користе угломер. 

-  - Решавају 

једноставније задатке 

са упоредним, 

унакрсним и суседним 

угловима. 

 

 

Разломци  

 

Појам разломка. 

Упоређивање разломака са 

једнаким бројиоцима или 

имениоцима. 

Проширивање и скраћивање 

разломака. 

- Умеју да сабирају и 

одузимају разломке 

- Знају да сабирају и 

одузимају бројеве у 

децималном запису 

- Правилно решавају 
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Сабирање и одузимање 

разломака кроз одабране 

задатке ( са једнаким 

имениоцима) 

Сабирање и одузимање бројева 

у децималном запису са 

једнаким бројем децимала. 

Решавање једноставних 

једначина и неједначине са 

сабирањем и одузимањем (у 

оба записа) 

 Решавање једноставнијих 

задатака са множењем и 

дељењем разломака и дец. 

записа (у оба записа). 

једначине и неједначине са 

сабирањем и одузимањем. 

- Правилно решавају 

задатке са множењем и 

дељењем разломака и 

децималних записа. 

- Умеј уда прикажу 

решење неједначине на 

бројевној полуправој 

МАТЕМАТИКА – ДОДАТНА НАСТАВА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви 

и задаци 

Скупови 

-- постављање проблема за 

проналажење решења 

- решавање сложених 

текстуалних задатака 

применом скупова 

- решавање израза са 

више скуповних операција 

- решавање сложеног 

бројевног израза 

- решавање задатака са 

такмичења 

- - откривају 

решења као и више начина за 

решавање проблема 

- примењују знање из 

скупова на реалне ситуације 

- умеју графицки да 

прикажу скупове, као и на 

основу графичког приказа да 

наведу елементе скупа 

- уме да постави 

одговарајући бројевни израз и 

да га израчуна 
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Геометријски 

објекти 

- - разликовање 

узајамног положаја правих 

- указивање на узајамни 

положај кружница у 

зависности од централног 

растојања 

- - цртају и 

конструишу, по потреби, 

геометријске објекте (права, 

дуж, полуправа, раван, 

кружница, круг, угао и др.) 

- уочавају положаје 

геометријских фигура 

Дељивост бројева 

- - примена правила 

дељивости 

- на основу основних 

правила дељивости, изводити 

правила дељивости нза 

сложене бројеве 

- примена на текстуалне 

задатке одговарајућих правила 

- навођење на 

закључивања у којим 

ситуацијама се користи НЗС и 

НЗД 

- познају дељивост природних 

бројева и основна правила 

дељивости и оперишу са 

појмом дељивости у 

проблемским 

ситуацијама 

- -умеју да одређују 

најмањи заједнички 

садржалац и највећи 

заједнички делилац као и да 

их примене на текстуалне 

задатке 

Угао 

- увежбано извођење 

рачунских операција са са 

различитим угаоним мерама 

- указивање на примену 

углова 

- логичко закључивање о 

величини угла и његовом 

одређивању на основу слике  

- цртају, уочавају 

проблем и трагају за решењем 

 

- -рачунају са угловима 

укључујући и претварање 

угаоних мера 

- -познају углове уз 

трансверзалу паралелних 

правих, углове с паралелним 

крацима и 

њихова својства, такође умеју 

да цртају праву паралелну 

датој правој 
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Разломци-први део 

смисаоно схватати разломке 

- увежбавање скраћивања и 

проширивања разломака, као и 

претварања разломка у 

децимални запис и 

обрнуто 

-вежбање сложених задатака са 

упоређивањем 

-вежбање задатака са 

такмичења 

-уочавање поступка решавања 

типских задатака 

-развијање дедуктивног 

закључивања 

- -схватају појам 

разломка, умеју да га записују 

на разне начине и врше прелаз 

с једног 

начина на други али и да 

рачунају сложеније бројевне 

изразе са њима 

- -умеју да упоређују 

разломке и да их представљају 

на бројевнојправој 

- -имају довољну 

увежбаност у извођењу 

основних рачунских операција 

с разломцима (у оба записа) 

- могу да читају, 

састављају и рачунају 

једноставније бројевне изразе 

и да их користе у реалним 

ситуацијама 

Осна симетрија 

- усвајање примене 

особина симетрале дужи и угла 

- конструисање 

осносиметричних фигура и 

скупа тачака 

- увиђање примене у 

свакодневном животу и 

повезивање градива 

- познају осну симетрију 

и њена својства, а умеју да 

конструишу и симетрале 

дужи, 

симетрале угла, конструишу 

симетричне тачке, симетричне 

фигуре у односу на дату праву 

као и нормале на дату праву 

кроз дату тачку 

-  примењују 

особина симетрала и 

констришу тражене скупове 

тачака 
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Разломци-други 

део 

- увежбавање приоритета 

рачунских операција 

- решавање једначина и 

неједначина са разломцима 

- израчунавање 

аритметичке средина и њена 

примена 

- увежбавање множења и 

дељења у оба записа и 

истовремена употреба истих 

- Умеју да решавају 

једначине и неједначине с 

разломцима 

- По потреби претварају 

и друге јединице мере, 

рачунајући са њима 

- Знају израчунати 

аритметичку средину бројева 

- Знају шта је размера и 

умеју да је примене 

- Увиђају математички 

садржај у текстуалним 

задацима и изражавају га 

математичким језиком 
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7.Наставни предмет: Информатика и рачунарство, 5. разред 

 

 

Циљ: Оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу 

дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем 

дигиталних технологија брзо мења. 

Планирање наставе и учења: У настави ориjентисаноj на постизање исхода потребно jе уважити стечене дигиталне вештине 

ученика. Потребно jе да наставник програмске исходе, коjи треба да се достигну до краjа петог разреда, разложи на исходе – 

кораке за сваки час, било да се ради о часовима обраде или утврђивања, а коjе треба да оствари сваки ученик. Такође, треба да 

за сваки час планира и припреми средства и начине провере остварености проjектованих исхода. Препорука jе да наставник 

планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама из разредног већа због успостављања корелациjа међу 

предметима.  

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно jе активности осмислити тако да укључуjу практичан рад, уз 

примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаjа из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. 

Програм предмета Информатика и рачунарство у петом разреду основне школе чине четири предметне области: ИКТ 

(Информационо комуникационе технологије), Дигитална писменост, Рачунарство и Пријектни задаци. 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАН

ДАРД

И 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

− 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 

− прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

− креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

 ИКТ 

(хардвер, софтвер, ИКТ уређаји, 

оперативни систем, фасцикла, датотека) 

обр. веж. о/в утвр. свега 

3 1 7 1 12 

- Оперативни систем, организација 

података 

 – програм за конверзиjу између 

различитих типова података   

– текст процесор (на рачунару и у 

Компетенција за 

целоживотно учење  

 

Рад с подацима и 

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција  

 

Решавање 

проблема  

Фронтални, 
индивидуални, 
демонстративн
и, групни (у 
пару) 
 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, 
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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; 

− 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 

− 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 

облаку)   

– програм за графику (на рачунару и у 

облаку)   

– програм за ММ презентациjе (на 

рачунару и у облаку)   

– мобилни телефон за снимање аудио и 

видео материjала   

Едитовање и форматирање:   

– текста (унос текста, измене, 

поравнавање, фонт, боjа, величина, 

убацивање слике, дигитални правопис)   

– слике (креирање и/или увоз слика, 

jедноставна монтажа)   

– ММ презентациjе (одабир позадина, 

убацивање слике, аудио и видео записа, 

слаjд-шоу)   

– чување записа у различитим форматима   

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

(лични подаци, безбедност, интернет, 

отворени подаци) 

обр. веж. о/в утвр. свега 

3 1 1  5 

 

– Поступци и правила за безбедно 

понашање и представљање на мрежи   

– ауторска права и симболи коjи 

представљаjу лиценцу   

– нетикета   

- коришћење дигиталних уређаја и 

здравље 

РАЧУНАРСТВО 

(програмски језик, визуелни, програм, 

пројекат, наредба, извршавање) 

 

Сарадња  

 

Естетичка 

компетенција  

 

Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција  

 

шема, графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају 

ученике и у 

којима су 

самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 

наставника за 

часове, водећи 

рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

Постављање 
ученика у 
различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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− 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 

 

− сарађује са осталим 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. 

обр. веж. о/в утвр. свега 

2 2 8 1 13 

 

– Упознавање са алатом за визуелно 

програмирање коjи ће се користити   

– израда и извршавање jедноставних 

примера   

– разумевање минималног скупа 

функционалности коjе су потребне за 

наjjедноставниjе примере   

– решавање задатака коjи одговараjу 

минималном скупу функционалности   

– увођење jедне по jедне сложениjе 

функционалности тако што се прво 

обради у примеру, затим обjасни и на 

краjу даjу задаци коjи се решаваjу 

самостално или уз асистенциjу 

наставника. 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

 

 

прак. рад утвр. свега 

4 2 6 

 

− Фазе пројектног задатка од израде плана 

до представљања решења. 

− Израда пројектног задатка у корелацији 

са другим предметима. 

− Вредновање резултата пројектног 

задатка. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

- посматрање;  

- праћење ангажовања 

ученика;  

- белешке;  

- задовољство ученика на 

часу;  

- практичне вежбе на 

рачунару  

 

- представљање резултата 

пројектног задатка, 

дискусија и 

процена/самопроцена 

урађеног (обезбеђују се 

услови за што успешније 

излагање, усмеравање 

дискусије и еваулација 

урађеног са прецизном 

повратном информацијом) 

Формативно оцењивање: 

-бележење активности и 

постигнућа ученика на часу  

-израда домаћих задатака 

-самосталност у одговарању 

-свеобухватни одговори 

 

 

 

-самостално урађена вежба 

 

 

 

-излагање и презентовање 

пројектног задатка 

 

- број јављања и одговарања на 

постављена питања 

- заинтересованост ученика – 

поставља смислена питања 

- урађена вежба 

- самосталност у изради вежбе 

- задатак урађен на рачунару 

- тест 

- усмено одговарање  

 

- начин презентовања, 

познавање теме и садржаја, 

изнете идеје за решавање 

представљених проблема, 

сарадња 

 

За сваки час 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сваки 

класификациони 

период 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

-одговоран однос према 

раду, постављеним задацима 

и исказано интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. 

-активно учествовање у 

настави, сарадњу са другима. 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

-броју јављања на часовима 

-урађеним вежбама 

-пружање помоћи другим 

ученицима у току рада 

-израда паноа. 

-наставне јединице и кључни 
појмови записани у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима. 

На полугодишту и 

крају школске 

године. 
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8. Техника и технологија -разред: пети 

           Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, 

стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.Наставни предмет 

Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот 

и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе 

да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, 

као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за пети разред оријентисан је на остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и технологија. 

Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно 

окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање 

 

 

 

 
Исходи 

С
т
а
н

д
а

р
д

и
 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

је
 

О
п

ш
т

е
 

м
е
ђ

у
п

р
е
д
м

ет
н

е 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

је
 

 

 
Назив теме / 

садржај 

К
љ

у
ч

н
и

 

п
о

јм
о

в
и

 

с
а

д
р

ж
а

ја
 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(Дидактичко-методичко 

упутство) 

 
Начин провере 

остварености 

исхода 
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– 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 и 

технологије 

– организује радно 

окружење у 

кабинету 

– примењују мере 

заштите на раду 

– правилно и 

безбедно користи 

техничке апарате и 

ИКТ уређаје 

П
р
ед

м
ет

 Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

ех
н

о
л
о
ги

ја
 н

ем
а 

ст
ан

д
ар

д
е 

 

 

 

 

 

 

 
Oдговоран 

однос према 

околини 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Дигитална 

компетенц 

ија за 

учењеКомун 

икација 

1. ЖИВОТНО 

И    РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

6. часова (4+2) 

 

1-2. Појам, улога и 

значај технике и 

технологије на 

развој друштва и 

животног 

окружења. 

-Подручја 

човековог рада и 

производње, 

занимања и 

послови у области 

технике и 

технологије. 

3-4. Правила 

понашања и рада 

у кабинету. 

-Организација 

радног места у 

кабинету и 

примена мера 

заштите на раду. 5-

6. Коришћење 

техничких апарата 

и ИКТ уређаја 

т
ех

н
и
к
а

 и
 т

ех
н
о
ло

ги
ја

 –
 з

а
н
и
м

а
њ

е 
–
 о

р
га

н
и
за

ц
и
ја

 –
 з

а
ш

т
и
т

а
 –

 

б
ез

б
ед

н
о
ст

 
п
р
о
ф

ес
и
је

 

 

Програм се реализује у форми 

предавања (теоретска настава) и 

вежби 

Техничко-технолошки времеплов 

развоја. 

Припремити сликовне представе 

различитих занимања 

. Анкетирати колико препознају 

занимања 

Представити шта доноси непозна-

вање, а шта познавање техничко-

технолошких достигнућа. 

Припремљена правила 

понашања у кабинету ТT 

- Уз активну улогу ученика и 

примену мултимедија указивати на 

правилну употребу и евентуалне 

последице у случају 

непридржавања упутстава за 

коришћење и неисправности 

техничких апарата у домаћинству. 

 

 

 

 

 

 
Формативно, 

свакодневно 

оцењивање . 

Бележење 

усмених одговора 

ученика, уредност 

записаног у 

свесци, уредност 

радног места, 

систематичност, 

залагање, 

самоиницијативн 

ост. 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

492 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

493 

 

– процени како би 

изгледао живот људи 

без саобраћаја 

– класификује врсте 

саобраћаја и 

саобраћајних 

средстава према 

намени 

– наводи професије у 

подручју рада 

саобраћај 

– направи везу 

између савременог 

саобраћаја и 

коришћења 

информационих 

технологија 

– разликује безбедно 

од небезбедног 

понашања пешака, 

возача бицикла и 

дечијих возила 

– правилно се понаша 

као пешак, возач 

бицикла и дечијих 

возила у саобраћају 

– користи заштитну 

опрему за управљање 

бициклом и дечијим 

возилима 

– аргументује 

неопходност 

коришћења 

сигурносних појасева 

П
р
ед

м
ет

 Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

ех
н

о
л
о
ги

ја
 н

ем
а 

ст
ан

д
ар

д
е 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одгов 

оран однос 

према 

здрављу. 

Прир 

ода и 

друштво 

за трећи 

разред, 

 
Техника и 

технолог 

ија за 

5.разред 

(наставн а 

тема: 

Саобраћа 

ј) 

 

2. САОБРАЋАЈ 

14. Часова 

( 7+7) 

7.-8. Улога, значај и 

историјски развој 

саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и 

саобраћајних 

средстава према 

намени. 

9-10. Професије у 

подручју рада 

саобраћаја. 

Употреба 

информационих 

техологија у 

савременом 

саобраћају 

11-12. Саобраћајна 

сигнализација – 

изглед и правила 

поступања. 

13-14. Рачунарска 

симулација и 

саобраћајни 

полигон.*полигон 

вожње. Обавезе и 

одговорност деце 

као учесника у 

саобраћају. 

15-16. Правила и 

са
о
б
р
а
ћ
а
ј 

- 
са

о
б

р
а
ћ
а
јн

а
 с

р
ед

ст
ва

 ,
 з

н
а
ч
а
ј 

са
о
б
р
а
ћ
а
ја

, 
к
о
п
н

ен
и
, 
во

д
н
и
, 

 

 

 

 

 

 

 
 

За реализацију ових 

наставних садржаја треба 

користити одговарајуће 

мултимедије, а за практично 

увежбавање могу се користити 

полигони у оквиру школе или 

саобраћајне макете које могу 

израдити и ученици на редовним 

часовима или у раду слободних 

активности, као и коришћењем 

рачунарске симулације. 

Ученици имају прилику да 

упознају разне професије у области 

регулисања друмског саобраћаја и 

могућности и процене сопствених 

потенцијала и интересовања у вези 

са тим професијама. 

 

 

 
Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених одговора 

ученика, уредност 

записаног у 

свесци и радног 

места, 

Израда 

саобраћајних 

знакова или 

раскрснице: 

сложеност( 2- 5) 

Квалитет израде( 

2- 5) Решавање е- 

тестова, као 

провера исхода. 

Самоевалуација и 

евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова. 
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на предњем и прописи кретања 

пешака, возача 
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задњем седишту 

аутомобила и увек их 

користи као путник 

– повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика 

– одговорно се понаша 

као путник у возилу 

– показује поштовање 

према другим 

учесницима у 

саобраћају 

- анализира 

симулирану 

саобраћајну 

ситуацију на 

рачунару и 

идентификује 

ризично понашање 

пешака и возача 

бицикла 

  бицикла и 

дечијих возила 

(ролери, скејт, 

тротинет) у 

саобраћају. 

17-18. Правила и 

прописи кретања 

пешака, возача 

бицикла и дечијих 

возила (ролери, 

скејт, тротинет) у 

саобраћају 

19-20. Заштитна 

опрема потребна за 

безбедно 

управљање 

бициклом и 

дечијим возилима. 
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– самостално црта 

скицом и техничким 

цртежом једноставан 

предмет 
– правилно чита 

технички цртеж 

– Наводи стандарде у 

техничком цртежу 

– Знају како да из 

формата А4 може да 

изведе остале 

формате. 

– Дефинишу размеру 

– Трансформишу 

цртеж из природне 

размере у размеру 

увећања и умањења 

– преноси податке 

између ИКТ уређаја 

– примењује основне 

поступке обраде 

дигиталне слике на 

рачунару 

– користи програм за 

обраду текста за 

креирање документа са 

графичким 

елементима 

– користи Интернет 

сервисе за претрагу и 

приступање online 

ресурсима 

– преузима 

одговорност за рад 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рад са 

подацима и 

информациј 

ама и 

Дигиталну 

комуникациј 

у. 

Техника и 

технолоија 

5.разред 

(наставна 

тема: 

Техничка и 

дигитална 

писменосИн 

форматика и 

рачунарство 

т) 

 

3. ТЕХНИЧКА 

И ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

16. часова 

(6+10) 

 

21.-22. Прибор за 

техничко цртање 

(оловка, гумица, 

лењир, 

троугаоници, 

шестар). 

Формати цртежа 

(А3, А4). 

Размера. 

23.-24. Типови и 

дебљине линија 

(пуна дебела 

линија; пуна 

танка линија; 

пуна танка 

линија извучена 

слободном 

руком; 

испрекидана 

танка линија; 

црта-тачка-црта 

танка линија). 

25.-26. 

Геометријско 

цртање (цртање 

паралелних 

С
к
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а
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т

ех
н
и
ч
к
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 ц
р
т

еж
, 
т

ех
н
и
ч
к
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 ц
р
т
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р
и
б
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н
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ч
к
о

 ц
р
т

а
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е 

 

Програм се реализује у форми 

предавања (теоретска настава) и 

вежби 

Инсистирати на правилном 

коришћењу прибора за техничко 

цртање увежбавањем приликом 

геометријског цртања 

(паралелне линије, нормалне 

линије, кружнице). Потребно је да 

сваки ученик самостално нацрта 

једноставан технички цртеж у 

одређеној размери користећи 

одговарајуће врсте линија као и 

елементе котирања. 

правилно и безбедно 

коришћење дигиталних уређаја 

(рачунар, лаптоп, таблет, мобилни 

телефон, тв, дигитални фотоапарат, 

веб камера), а потом и на 

овладавање вештинама обраде 

дигиталне слике на рачунару у 

циљу стицања одговарајућих 

компетенција које се односе на 

документовање и дизајн. Ово је 

једна од основних вештина које су 

неопходне у стицању општих 

предузетничких компетенција. 

Препоручује се у пару вежбају 

пренос података између рачунара 

и екстерних уређаја (мобилни 

телефон, фотоапарат), а да сваки 

ученик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика, 

уредност и 

тачност скица, 

техничких 

цртежа. 

http://natalijadikovic.weebly.com/105510881086108910901086108810851086-10871088108010821072107910801074107211141077-10871088107710761084107710901072.html
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– представи идеје и 

планове за акције 

правих, цртање 

нормале на дату 
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које предузима 

користећи савремену 

информационо- 

комуникациону 

технологију и софтвер 

– развију вештину 

коришћења прибора 

за техничко цртање 

– умеју да повлаче 

паралелне 

вертикале, 

хоризонталне и 

линије под углом 

од 30о, 45о, 60о
 

– знају назив, изглед и 

примену врста 

линија 

–  умеју да одаберу 

тврдоћу мине 

оловке у 

зависности од 

врсте линије 

– препознају начин 

просторног 

приказивања 

предмета 

– умеју да нацртају 

једноставан 

предмет (облика 

квадра) у 

перспективи, 

изометрији и 

ортогалној 

пројекцији 

  праву, цртање 

углова помоћу 

лењира и 

троугаоника). 

27.-28. Елементи 

котирања 

(помоћна котна 

линија, котна 

линија, показна 

линија, котни 

завршетак, котни 

број – вредност). 

Техничко писмо. 

29.-30. Цртање 

техничког цртежа 

са елементима 

(типови линија, 

размера и 

котирање). 

31.-32. Пренос 

података између 

ИКТ уређаја 

(рачунар, таблет, 

smartphone, 

дигитални 

фотоапарат). 

33.-34. 

Апликација за 

дигиталну обраду 

слике. Операције 

подешавања 

осветљености и 

контраста слике. 

Промена 

 самостално реализује процедуре 

током рада на рачунару. Такође је 

препорука да сваки ученик 

(користећи знања и вештине које је 

стекао на часовима информатике и 

рачунарства) реализује једноставну 

вежбу уметања фотографије у 

одговарајући програм за обраду 

текста и уређивање документа. Где 

год је то могуће, треба користити 

Интернет претрагу и приступ online 

ресурсима. 
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величине/резолу 
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– знају појам и 

елементе котирања 

– знају појам и врсте 

размере 

– умеју да нацртају 

дуж, површину и 

тело (квадар) у 

различитим 

размера и да их 

искотирају 

– умеју правилно да 

исписују техничко 

писмо 

– умеју да израде 

мини пројекат 

прибором 

– умеју правилно да 

укључе и искључе 

рачунар 

– умеју да користе 

тастатуру и миш 

– познају основни 

изглед екрана у 

Windows окружењу 

– умеју да користе 

основне алатке за 

рад са „прозором“ 

– умеју да нацртају 

линију и површину за 

познате параметре 

  ције слике, 

издвајање дела 

слике. 

35.-36. Креирање 

документа у 

програму за 

обраду текста. 

Форматирање 

текста, уметање 

слике и графике. 

Интернет 

претрага и 

приступ online 

ресурсима. 
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– разуме појам 

ресурса 

– разуме појам 

енерије, изворе, 

облике 

– разуме закон о 

одржању енергије 

– схвата опраавданост 

рециклаже 

– препознаје знакове 

рециклаже 

– повезује својства 

природних 

материјала са 

применом 

– објасни технологије 

прераде и обраде 

дрвета, производњу 

папира, текстила и 

коже 

– сече, спаја и врши 

заштиту папира, 

текстила, коже и 

дрвета 

– правилно и безбедно 

користи алате и 

прибор за ручну 

механичку обраду 

(маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, 

стега) 

– направи план израде 

једноставног 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дигитална 

Естетичка 

 

4. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

20. Часова 

( 8+12) 

 
37.-38. Природни 

ресурси на Земљи: 

енергија и 

материјали. 

Управљање 

отпадом 

(рециклажа; 

заштита животне 

средине). 

39.-40. Врсте, 

својства и 

примена 

природних 

материјала. 

41.-42. 

Технологија 

прераде и 

обраде дрвета. 

43.-44. 

Технологија 

прераде и обраде 

коже.Текстилна 

технологија. 

45.-46. 

Технологија 

производње 

П
р
и
р
о
д

н
и

 р
ес

ур
си

, 
м

а
т

ер
и
ја

, 
ен

ер
ги

ја
, 
м

а
т

ер
и

ја
ли

 

Поступно увођење ученика 

у рад са алатом при извођењу 

разних операција мења суштински 

карактер наставе технике и 

технологије – обрада материјала 

тако постаје средство 

креативног изражавања, а не 

циљ у настави технике и 

технологије. Програм се реализује 

у форми предавања (теоретска 

настава) и вежби. 

Приликом вежбања са 

алатима и при обради 

материјала потребно је да 

ученици своје идеје исказују 

самостално. 

Препорука је да ученици, 

на крају ове области, направе 

план израде и самостално израде 

најмање три једноставна модела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика, 

уредност и 

тачност скица, 

техничких 

цртежа. 

Доношење и 

правилна( еконо 

мична) употреба 

материјала и 

алата. 
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производа и план 

управљања отпадом 

папира. 
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– самостално 

израђује 

једноставан модел 

  47.-48. Поступци 

ручне обраде и 

спајања папира, 

текстила, коже и 

дрвета – 

сечење/резање, 

спајање 

(лепљење) и 

заштита 

(лакирање). 
49.-56. 

Коришћење алата 

и прибора за 

ручну обраду и 

спајање 

наведених 

материјала – 

маказе, 

моделарска 

тестера, брусни 

папир, стега. 

   

http://natalijadikovic.weebly.com/10541076-10801076107711121077-10761086-108810771072108310801079107210941080111210771.html
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– самостално 

проналази 

информације – 

самостално 

проналази 

информације 

потребне за израду 

предмета/модела 

користећи ИКТ и 

Интернет сервисе 

– одабира материјале и 

алате за израду 

предмета/модела 

П
р
ед

м
ет

 Т
ех

н
и

к
а 

и
 

 КОНСТРУКТОР

СК О 

МОДЕЛОВАЊЕ 

16 часова 

(0+16) 

57.-72. Израда 

предмета/модела 

ручном Израда 

предмета/модела 

ручном обрадом и 

спајањем папира 

и/или дрвета, 

текстила, коже –
 Т

р
ж

и
ш

т
е,

 п
р
ед

уз
ет

н
и
ш

т
во

, 

м
ен

а
џ
м

ен
т

, 
м

ен
а
џ
ер

 

Препорука је да се 

пројекти реализују у паровима 

или малим групама. 

Наставник упознаје ученике 

са правилима рада у групи, поделом 

посла и одговорностима, са 

динамиком и роковима за 

реализацију пројектних активности. 

Ученици се сами опредељују за 

одређену активност у оквиру групе. 

Пружа им се могућност да 

реализују своју идеју која је у 

складу са 

 
Формативно, 

свакодневно 

оцењивање етапа 

у изради 

практичног рада 

ученика. 

 
Критеријуми за 

вредновање 

завршеног 
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– мери и обележава 

предмет/модел 

– ручно израђује 

једноставан 

предмет/модел 

користећи папир 

и/или дрво, текстил, 

кожу и одговарајуће 

технике, поступке и 

алате 

– користи програм за 

обраду текста за 

креирање документа 

реализованог решења 

– самостално 

представља 

пројектну идеју, 

поступак израде и 

решење/производ 

– показује иницијативу 

и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и 

постизању успеха 

– планира активности 

које доводе до 

остваривања циљева 

укључујући оквирну 

процену трошкова 

– активно учествује у 

раду пара или мале 

групе у складу са 

улогом и показује 

поштовање према 

сарадницима 

  

Природа и 

друштво за 4 

(наставна 

тема: Рад, 

енергија 

производња 

потрошња) 

, 

Техника и 

технологиј а 

за 5. р 

(наставна 

тема: 

Ресурси и 

производњ 

а) 

коришћењем 

одговарајућих 

техника, 

поступака и 

алата. 

Приказивање 

идеје, поступка 

израде и 

решења/произво 

да.Тимски рад и 

подела задужења 

у тиму. 

 њиховим интересовањима и 

способностима при чему се 

постиже потпуна диференцијација 

и индивидуализација наставе. 

Ученици самостално истражују 

информације за пројектни задатак 

користећи информационо-

комуникационе технологије, налазе 

решење, формирају идеју, израђују 

техничку документацију, планирају 

и реализују сопствени производ. 

Идентификација и избор 

материјала и алата за реализацију 

пројекта врше се уз подршку 

наставника. У том процесу, 

ученици усвајају и примењују 

знања, развијају вештине, ставове, 

одговорност и самосталност. 

Препорука је да се користе 

материјали и технологије које су 

ученици упознали у претходној 

области. Ученици самостално врше 

мерење и обележавање. 

Обрада материјала може се 

вршити индивидуално али је 

препорука да ученици раде у пару, 

чиме развијају способност сарадње 

и социјалних вештина. По 

завршетку, ученици самостално 

представљају производ/модел, 

усмено образлажући ток 

реализације, процењујући 

оствареност 

практичног рада: 

Оригиналност ( 

0-10) 

Сложеност ( 

0-10) 

Техничка 

документација ( 

0-10) 

Избор 

материјала ( 

0-10) 

Тачност 

израде( 0-10) 

Квалитет 

спојева( 0-10) 

Естетски 

изглед( 0-10) 

Функционалност ( 

0-10) 

Употребна 

вредност( 0-10) 

Презентација ( 

0-10) 
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– пружи помоћ у раду 

другим ученицима 

процењује остварен 

резултат и развија 

предлог унапређења 

    резултата и предлог унапређења. 

Тежиште оваквог рада није на 

квалитету коначног продукта већ 

на процесу који има своје кораке и 

на сарадничким односима у раду у 

групи. Наставник је ту пажљиви 

посматрач, помагач када је то 

потребно, давалац повратне 

информације и неко ко охрабрује. 

Ученицима јасно треба указати да 

се и на неуспелим продуктима 

може много научити ако се схвати 

где су грешке направљене. 

Дискутовати са ученицима и о 

цени понуђених решења. 

Нагласити важност доброг 

планирања буџета потребног за 

његову реализацију као и 

негативних последица лоших 

прорачуна. На тај начин ученике 

полако оспособљавати да 

размишљају предузетнички и 

развијати им основне компетенције 

везане за финансијску писменост. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

 
УСВОЈЕНОСТ 

ПРОГРАМА. САДРЖАЈА 

 
РАДНЕ НАВИКЕ 

И ВЕШТИНЕ 

 
САМОСТАЛНОСТ 

И ОДГОВОРНОСТ 

 
ПОСТУПАК 

ИНСТРУМЕНТ

И 

ОЦЕЊИВАЊА 

 
ВРЕМЕ 

О Ц Е Н А
 

 
о

д
л

и
ч

а
н

 
( 

5
 )

 

-Означава, -нкретно логички закључује, 

-примењује релевантне информације 

у извршење задатака, 

-с лакоћом користи методе, 

инструменте, алате и материјал, 

-изразито прецизан и уредан, 

-комуницира, сарађује и радо 

помаже другима, 

-у потпуности примењује мере 

заштите на раду и 

-уз потребан прибор за рад доноси 

и додатне прилоге на наставне 

часове везане уз обрађено градиво 

(штампане прилоге, линкови на 

интернету, властите PPT и сл.) 

-Активан, потпуно 

самосталанодговоран, 

-иновативан 

-увек се придржава 

општих правила 
понашања и 

-стално води рачуна о 

мерама заштите на 

раду. 

- jАнгажовање на часу:: Свакодневно 

преобликује, Формативно стално ++ бележење 

разликује, 

расправља, 

оцењивање: 

Свакодневно 

повремено+ 

ретко - 

током године 

сажима, успоређује, бележење   

предвиђа, активности   

-одлично познаје градиво, ученика на   

-логички излаже, часу у свеску   

-повезује целине и евиденције   

-одговара без помоћи 

наставника. 

наставника   

 Уредност 

Све забележено са 

На крају 

сваке вежбе и 

крају 

наставне 

године 

 
Прегледање 

свески 

часова , 

Урађени графички радови: 

- користи оба лењира++ 

  -користи један лењир + 

 -Редовност За три недоношења 

прибора и материјала -1 у 

свеску, а након опомене и у 

дневник 

За редовно доношење 

прибора и материјала-5 

Свакодневно 

током године, 

праћење/ 

пресек стања за 

тромесечје 

 
в
р

л
о

 д
о

б
а

р
 (

 4
 )

 

-Ученик зна да објасни 

главну идеју, описује, 

показује, одабира, ређа, 

разликује, 

-излаже градиво тачно и 

разговетно, 

-врло добро разуме 
постављено 
питање и 

- Логички размишља и 

примењује закључке 

при извршењу 

конкретних задатака, 

- самостално користи 

техничку документацију, 
- лако изводи рутинске покрете, 

- правилно користи 

инструменте, алат и материјал, 

-Одговоран при 

извршавању задатака, 

-води рачуна о заштити на 

раду и 

-понекад брзоплет. 

доношења 

прибора и 

материјала 

-Ученици 

воде 

евиденцију 

Прегледање 

практичног 

рада рађено 

Критеријуми за вредновање 

завршеног практичног рада: 

Оригиналност ( 

0-10) 

На крају 

модула 
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-наставник ретко помаже . - придржава се општих правила 

понашања, 
- тачан, прецизан, 

- примењује мере заштите на 

раду и 
- редовито доноси потребан 
прибор за рад. 

самостално 

или у пару 

Сложеност 

( 0-10) 

Техничка документација 

 

 ( 0-10)  

 Избор материјала  

 ( 0-10)  

 Тачност израде  
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д
о

б
а

р
 (

 3
 )

 

-Ученик набраја, описује, 

издваја, 

-добро разуме постављено 

питање и 

-наставник делимично 

помаже. 

- Једноставно логички 

размишља, 

- углавном самостално користи 

техничку документацију, 

- изводи једноставне рутинске 

покрете, 

- комуницира и 

углавном сарађује, 
- води рачуна о заштити на раду, 

- придржава се општих правила 

понашања, 

- донекле је прецизан и 
ретко не доноси потребан 
прибор за рад. 

-Углавном одговоран 

при извршавању 

задатака, 

-самостално ради уз 

повремену помоћ и 

надзор, 

-греши и понекад 

незаинтересован. 

 ( 0-10)  
Квалитет спојева( 0-10) 

Естетски изглед 

( 0-10) 

Функционалност 

( 0-10) 

Употребна вредност 

( 0-10) 

Презентација 

( 0-10) 

Маx 100 бодова 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

- 
Г

р
у

п
н

и
 р

ад
 

(п
о

см
ат

р
ањ

е 
н

ас
та

в
н

и
к
а,

 п
р

ед
ст

ав
љ

ањ
е 

п
р

о
је

к
та

- п
р

а
к
ти

ч
н

о
г 

р
ад

а,
 и

зл
аг

ањ
е 

гр
у

п
а,

 п
р

о
ц

е
н

а 
п

о
 у

тв
р

ђ
е
н

и
м

 к
р

и
те

р
и

ју
м

и
м

а)
   

 

 

 

 

 

 

 
По потреби 

и 

на крају 

моделовања 

 
д
о

в
о

љ
а

н
 

2
 )

 

- Ученик идентификује и 

препознаје основне 

појмове и кључне речи, 

- даје пример, али не зна 

да објасни главну идеју, 

- градиво излаже без реда 

уз велику помоћ 

наставника и 

- тешко разуме 

постављенапитања. 

-Не размишља логички, 

-има тешкоће у разумевању 

техничке документације и у 

примени средстава рада, 

-минимално је прецизан, 

-делимично води рачуна о 

заштити на раду и 

-често не доноси потребан прибор за 

рад. 

-Потребна стална помоћ и 

надзор, 

-углавном неодговоран 
при извршавању 

задатака 

-површан, недовољно 

заинтересован, 

-реагује на опомене. 

 

 
Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Резултат рада по операцијама 

и задужењима свих чланова 

групе 

Квалитативно и квантитативно 

процењивање резултата рада, 

продуката група (практичан 

 

 
н

ед
о
в
о
љ

а
н

   ( 
1

 )
 

- Ученик 

препознаје 

основне појмове и 

кључне речи. 

-Не завршава ни минимум 

задатих задатака и 

на час долази без потребног 

прибора. 

-Омета друге у раду, 

-не поштује договорена 

правила, 

-пасиван и 

незаинтересиран. 

рад.) 

Напомена: 
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Коначна (закључна) оцена из технике и технологије не мора бити аритметичка средина оцена остварених из свих горе наведених  елемената 

оцењивања. 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради 

показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за т  о не постоје одговарајући 

услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 

  

9. Предмет ликовна култура за 5. разред 

 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

 

 
 

Предметни исходи 

 
 

Стандарди 

К
о
м

п
е
т
е
н

ц
и

је
 

О
п

ш
т
е
 м

еђ
у
п

р
е
д
м

ет
н

е 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

је
 

 
Назив теме/ 

садржај 

К
љ

у
ч

н
и

 п
о

јм
о

в
и

 

са
д

р
ж

а
ја

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

(Дидактичко- 

методичко 

упутство) 

 

Начин провере 

остварености 

исхода 
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− 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; 

− разматра, у групи, како је учио/ла о 

изражајним својствима линија и где се 

та знања примењују; 

− црта разноврсним прибором и 

материјалом изражавајући замисли, 
машту, утиске и памћење опаженог; 

-скаже своје мишљење о томе како је 

развој цивилизације утицао на развој 

уметности; 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 

свом раду) 

основне меди-је, материјале и 

технике 

(цртање, сликање, ваја-н>е) 

визуелних 
уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 

радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе 

где може да 

прошири своја знања везана за 

визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, 

атеље, 

уметничка радионица...) 

средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и 

радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај 

да би 

представио неку идеју или 

концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна 

средства 

материјал, тех-нику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи 

начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну 

повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја 

на свом раду и на радовима 

другиh 

ЛК.3.2.2. изводи радове са 

одређеном намером, 

користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би пости 

-гао одређени ефекат 

- 
К

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

ја
 з

а
 
у

ч
е
њ

е 

- 
Р

а
д

 с
а

 п
о

д
а

ц
и

м
а
 и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
ја

м
а

 

Е
ст

ет
и

ч
к

а
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

ја
; 

-К
о

м
у

н
и

к
а

ц
и

ја
 ЛИНИЈА 

(10о+8п+2еа=20) 

Основни садржаји 

 

- Непосредно извлачење 

линија са различитим 

цртачким материјалима, 

на 

различитим подлогама и 

колажирање 

- Својства и врсте 

линија 
- Линије у природи - 

- Линија као средство за 

стварање различитих 

ликовних својстава 

површина 

- Линија као ивица 

тродимензионалног тела 

- Линија 

 

 Проширени садржаји 

Савремена средства за 

цртање – дигитална 

табла и оловка за 

цртање, 3Д оловка, 

апликативни програми 

за цртање... 

аматерски цртеж, дечји 

цртеж, схематски цртеж, 

технички цртеж, научне 

илустрације... Занимања 

у којима је неопходна 

вештина слободоручног 

цртања; 

Ц
р

т
еж

, 
л

и
к

о
в

н
и

 е
л

ем
ен

т
и

, 
м

а
т
е
р

и
ја

л
и

 и
 т

ех
н

и
к

е
, 
в

и
зу

ел
н

о
, 
г
а

л
ер

и
ја

, 
м

у
зе

ј.
..
 -вербално- текстуални ( кроз 

разговор и дискусију 

дефинисање појма линија и 

њених карактеристика- 

својстава и врста); 

-илустративна- корелација са 

природом и појавом линије у 

природи; 

- подстицање на опажање 

различитих врста и карактера 

линија у природи; 

- практично- демонстративни 

поступак ( извлачење линија 

различитим ликовним 

техникама на различитим 

материјалима- меке оловке на 

различитим подлогама, 

темпере, колаж ); 

-примена игре као методе 

учења и приступа задатку; 

- дефинисање илустрацијом и 

демонстрацијом линије као 

границе 3д облика у техници 

вајања; 
- креирање задатака; 

- подстицање, коректура 

(савети које наставник даје у 

току практичног рада, питања 

која наводе ученика на 

промишљање и развијање 

идеја); 

-увођење и примена 

савремених технологија у 

настави ( 3Д оловка, 

апликативни програми за 

цртање, виртуелна посета 

пећини Ласко, нпр); 

-кооперативно учење; 

-корелација са наставом 

информатике и рачунарства 

(цртање и сликање на 

рачунару); 

-корелација са музичком 

културом; 

Формативно, 

оцењивање, 

усмено 

одговорање 

ученика, 

практичан рад 

Самоевалуација и 

евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова, 

портфолио 

ученика 
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ЛК.3.3.3. користи 

другаместаиизвореда би 

проширио своја знања из 

уметности 

-корелација са математиком, 

биологијом и историјом; 

- естетска анализа 

(изражавање ставова, идеја, 

мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован 

начин, тумачење и разумевање 

уметничког дела/ученичког 

рада); 

- вредновање, организовање 

одељењскихизложби. 
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− 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; 

 

 
Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 

свом раду) 

основне меди-је, материјале и 

технике 

(цртање, сликање, ваја-н>е) 

визуелних 

уметности 

ЛК.1.1.2. изводи 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 

радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе 

где може да 

прошири своја знања везана за 

визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, 

атеље, 

уметничка радионица...) 
средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и 

радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај 

да би 

представио неку идеју или 

концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна 

средства 

материјал, тех-нику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи 

начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну 

повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја 

на свом раду и на радовима 

другиh 

ЛК.3.2.2. изводи 

радове са одређеном 

намером, користећи 

основне визуелне 
елементе и принципе да би 

пости 

-гао одређени 

ефекат ЛК.3.3.3. 

користи 

другаместаиизвор

еда би проширио 

своја знања из 

уметности 

 

ОБЛИК 
(14о+4в+2еа=20) 

 
 Основни садржаји 

 
- Природа и њени 

облици 

- Својства- 

карактеристике 

Облика 
- Луминообјекти 

- Врсте облика Основни 

површински и 

тродимензионални облици 

- Величина облика и 

међусобни однос 

величина 

- Груписање облика у 

равни 

или простору 

Проширени садржаји 

Уметничко наслеђе – 

наслеђе етно културе. 

Значајни римски 

споменици на тлу 

Србије. 

- вербално -текстуални - кроз 

објашњавање, разговор и дискусију 

дефинисање појма облика и његових 
карактеристика (својства и врсте, 2д и 3д 

облици, величине облика и међусобни 

односи, груписања, планови, реална и 
имагинарна функција облика..); 

- илустративи- кроз конкретне примере из 

човекове средине, историје уметности и 
корелацијом са другим наставним 

предметима ( за сваку наставну јединицу); 

- практично -демонстративни - кроз 
употребу разних прво појединачних 

основних, а потом комбинованих 

ликовних материјала и техника ( цртеж, 
слика, вајање, графика, колаж...); 

- креирање задатака; 
- подстицање, коректура; 

- естетска анализа заједно са ученицима ( 

ум. дела и ученичких радова ) и 
вредновање; 

-корелација са историјом, 

биологијом, математиком; 

-вербално илустративни подстицај кроз 
заједничко дефинисање појма светлински 

објекти и колаж- примена у енеријерима 

као витражи,амбијентална решења и зидне 

декорације, као фасаде, илустрација... 

-ЛЕД технологија у савременој 

уметности, обликовање простора 
светлом; 

- корелација са примерима из историје 

уметности ( архитектура, илустрација), 
књижњвности, позориштем ( сцена ), 

музиком; 

- виртуелна посета неком музеју; 

- демонстрација и примена нових 
материјала ( разне провидне фолије у 

боји, дијапројектори, провидни и 

непровидни папири); 
- креирање задатка, 

- прећење, коректура, естетска анализа 

и вредновање дечијих радова; 
-вербално илустративним методама уз 

објашњавање, ест. анализу и разговор 

заједно са ученицима дефинисати дизајн 
као грану ликовне уметности и њену 

утилитарну и естетску функцију; 

- корелацијом са свакодневним 
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употребним предметима ( подстаћи на 

опажање истих и креативно и естетско 

просуђивање); 
напретка; 

 

 
Формативно, 

оцењивање, 

усмено 

одговорање 

ученика, 

практичан 

рад 

Самоевалуац

ија и 

евалуација на 

крају месеца 

и током 

појединих 

часова, 

портфолио 

ученика 
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− опише ритам који уочава у природи, 

окружењу и уметничким делима; 

− пореди утисак који на њега/њу 
остављају различите врсте ритма; 

− разматра, у групи, како је учио/ла о 

визуелном ритму и где та знања може 

применити; 

− 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; 

− направи, самостално, импровизовани 

прибор од одабраног материјала; 

− искаже своје мишљење о томе зашто 

људи стварају уметност; 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 

свом раду) 

основне меди-је, материјале и 

технике 

(цртање, сликање, ваја-н>е) 

визуелних 
уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 

радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе 

где може да 

прошири своја знања везана за 

визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, 

атеље, 

уметничка радионица...) 

средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и 

радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна 

средства 

материјал, тех-нику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи 

начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну 

повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја 

на свом раду и на радовима 

другиh 

РИТАМ 
(7о+9в+2еа=18) 

Основни садржаји 

 
- Ритам у структурама 

природних и вештачких 

материјала: линија, 

облика и боја 

- Слободан и спонтан 

ритам линија, боја, 

облика, 

мрља 

- Својства орнамента 

- Слободно ритмичко 

компоновање 

 

Проширени садржаји 

 
Уметничко наслеђе – 

значај праисторијског 

наслеђа на простору 

Србије и у свету. 

-вербално- текстуални ( 

кроз разговор и дискусију 

дефинисање појма ритма; 

-илустративна корелација 

са природом (ритам у 

природи, смена дана и 

обданице, смена годишњих 

доба, падавине, таласи); 

- подстицање на опажање 

различитих врста ритмова у 

структури облика и у 

текстури природних и 

вештачких облика; 

- практично- 

демонстративни поступак ( 

израда задатака у којима се 

истиче понављање линија, 

боја,облика да би се 

постигла динамичност или 

ред); 

-корелација са музиком, 

плесом и књижевности; 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура; 

- разумевање уметничког 

дела/ученичког рада; 

- вредновање, 

организовање одељењских 

изложби, учење на 

разликама и процена 

сопственог напретка; 

Формативно, 

оцењивање, 

усмено 

одговорање 

ученика, 

практичан рад 

Самоевалуација и 

евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова, 

портфолио 

ученика 
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− 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. 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 

свом раду) 

основне меди-је, материјале и 

технике 

(цртање, сликање, ваја-н>е) 

визуелних 
уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 

радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе 

где може да 

прошири своја знања везана за 

визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, 

атеље, 

уметничка радионица...) 

средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и 

радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај 

да би 

представио неку идеју или 

концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна 

средства 

материјал, тех-нику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи 

начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну 

повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја 

на свом раду и на радовима 

другиh 

ЛК.3.2.2. изводи радове са 

одређеном намером, 

користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би пости 

-гао одређени ефекат 
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ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВА

ЊЕ (5о+7в+2еа=14) 

Основни садржаји 

 

- Визуелно 

споразумевање 

- Обликовање и 

преобликовање 

употребних предмета 

 

Проширени садржаји 

 

Уметничко наслеђе – 

значај наслеђа за 

туризам и за познавање 

сопственог порекла. 
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 -вербално- илустративним 

подстицајима кроз разговор са 

ученицима дефинисање и 

проширивање знања из области 

визуелног споразумевања ( 

облицима, начинима, улогом, 

средствима и значајем ); 

- корелација са свакодневним 

животом, књижевношћу, 

драмским уметностима- 

фотографија, филм, 

телевизија, видео; 

- креирање задатка, увођење и 

примена савремене 

технологије у настави; 

-примена игре као методе 

учења и приступа задатку, 

невербална комуникација- 

читање информација; израз 

лица и карактеристичан 

положај тела; 
-кооперативно учење; 

- прећење, коректура, естетска 

анализа и вредновање дечијих 

радова; 

-обликовање и преобликовање 

употребних предмета, разговор 

значају уметности за одржив 

развој;- креирање задатка; 

-подстицање ученика и 

вршење коректуре, давање 

предлога, сугестија, повратне 

информацијео раду; 

- естетска анализа 

(изражавање ставова, идеја, 

мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован 

начин, тумачење и разумевање 

уметничког дела/ученичког 

рада; 

- вредновање, организовање 

одељењских изложби, учење 

на разликама и процена 

сопственог напретка; 

Формативно, 

оцењивање, 

усмено 

одговорање 

ученика, 

практичан рад 

Самоевалуација и 

евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова, 

портфолио 

ученика 
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ЛК.3.3.3. користи 

другаместаиизвореда би 

проширио своја знања из 
уметности 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти оцењивања Време 
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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. 

, добија оцену одличан (5); 

- Формативно 

оцењивање: 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног одговора на 

тежа питања +5 
Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 
 

-Комисија ученика и 

наставника 

 

Учесталост јављања на часу по 

месецима 

Пресек стања 

на 

полугодишту 

 

- Усмено одговарање 

Свеобухватност одговора 

Хоризонтално и вертикално повезивање 

градива 

Самосталност у одговарању 

По потреби, 

или жељи 

ученика 

Ученик који у великој мери показује 

способност примене знања и лoгички 

пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке 
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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. 
, добија оцену врло добар (4); 

 

- Практичан рад 
Оцена се одређује кроз естетску анализу 

наставника и ученика заједно, неретко 

учешћем и осталих ученика у разреду. 

Рад који у потпуности задовољава 

естетске критеријуме у складу са 

ликовним задацима (оцена 5) 

Углавном задовољава и види се уложени 

труд (оцена4) 

Делимично задовољава – испод прага 

могућности ученика (оцена 3) 

Мала количина уложеног труда (оцена2) 

Нимало уложеног труда (оцена 1) 

Након 

реализације 

наставне 

јединице 
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- Свеска из 

ликовне културе 

Потпун садржај наставних јединица уз 

визуелно уобличавање садржаја (оцена 

5) 

Потпун садржај наставних јединица без 

визуелног уобличавања садржаја (оцена 

4) 

Свеске са непотпуним садржајем се не 

узимају у разматрање 

На крају 

наставне 

године, по 

жељи ученика 

(није обавезна) 

Бодовање активности 

везаних за посете 

културним догађајима 

Усмени извештај о посети галерији, 

музеју, позоришту или другој културној 

манифестацији поткрепљен доказима 

(краћим рефератом у свесци, каталогом, 

фотографијама...), уз смислено излагање 

доноси ученику 15 бодова. 

30 бодова је оцена 5 

Током школске 

године (зависи 

од активности 

ученика) 

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. 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група, процена 

осталих ученика) 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени) 

Степен знања свих чланова групе 

Квалитативно и квантитативно процењивање 

резултата рада група 

По потреби 
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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. 

 
, добија оцену довољан (2); 
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веома висок степен ангажовања ученика (5) Вођење евиденције од 

стране наставника о: 
 

-Јављању на часовима 

(учесталост и активност 

по месецима) 

-Све што је рађено на часу налази се у 

свескама и уредно је написано 
 

-Учесталост јављања и активност по 

месецима 

-Пресек стања 

по 

тромесечјима 

висок степен ангажовања ученика (4) 
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  уз ангажовање ученика (3)  

-Успешности у групном 

раду, раду у пару 

(ангажовање, продукти) 

 

-Учешћу на 

такмичењима 

 

-Посета културно- 

историјским 

институцијама и 

догађајима 

 

-Несебичном пружању 

помоћи другим 

ученицима 

 

-Израда паноа, ППТ, 

различитих врста 

излагања 

 

-Учествује, помаже другима, израђује 

самостално или у сарадњи са другима 

продукте рада 

 
 

-Број и квалитет добровољног учешћа у 

разним наставним и ваннаставним 

активностима (такмичења, израда паноа, 

кратко предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) 

 
 

-Спреман је да помогне другима 

 
 

-Иницијатива и квалитет продукта 

 

ангажовање ученика (2) 

 

 

10. Наставни предмет-   МУЗИЧКА  КУЛТУРА  ЗА  ПЕТИ  РАЗРЕД  

 

 

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења музичке културе биће праћене и евидентиране 

кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. 

 

Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и члана 26/а Закона о основном образовању у 

васпитању  
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ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 

- наведе начине 

и средства 

музичког 

изражавања у 

праисторији и 

античком добу; 

- објасни како 

друштвени 

развој утиче на 

начине и облике 

музичког 

изражавања; 

- искаже своје 

мишљење о 

значају и 

улози музике у 

животу човека; 

- реконструише у 

сарадњи са 

другима начин 

комуникације 

кроз музику у 

смислу 

ритуалног 

понашања и 

пантеизма; 

- идентификује 

утицај ритуалног 

МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености МК. 1.1.2. опише 

основне карактеристике 

- историјско–стилских периода 

- народног стваралаштва 

-  Ученик уме да  анализира 

повезаност:  

МК. 2.1.2. структуре и драматургије 

одређеног музичког жанра 

МК. 2.1.3. облика народног музицирања са 

специфичним контекстом народног живота 

МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене 

околности настанка жанра и облика 

музичког фолклора 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано 

образлаже свој суд 

МК. 3.1.4. уме креативно да комбинује 

изражајне музичке  елементе  у  

естетичком  контексту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОВЕК И МУЗИКА 
7 обрада  и 3 утврђивања 
Човек у праисторији 
Улога музике у првобитном 

друштву; 

Човек и ритуал: улога 

музике у ритуалу 

(музичкоантрополошка 

истраживања); Магијска 

моћ музике; 

Елементи музичког тока: 

покрет, ритам (ритам као 

основа ритуала), 

коло/групни плес; Покрет: 

порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма 

телом; 

Најстарија фолклорна музичка 

традиција у Србији и светске 

баштине. 
Човек Антике 
Божанска природа музике: 

- митолошка свест античког 

човека; 
- музички атрибути богова; 
- музика и држава. 

Музика у храму и музика на 

двору;Примери различитих 

инструмената и музичких 

компетенција за 

учење 
-комуникација 

-естетичка 

кометенција 

-рад са 

подацима и 

информација

ма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Користити 

методе/технике и 

облике рада које 

активирају ученикеда 

буду самосталнији у 

раду: анализа 

музичких примера, 

фотографија, ППТ, 

видео матаријала. 
 

Инсистирање на 

корелацији са другим 

предметима: историја, 

ликовна култура, 

географија. 

 Коришћење ЛОГОС-
овог е- уџбеника: 
видео  и  аудио  
записи,  квизови, 
ППТ. 
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понашања у 

музици 

савременог  доба  

(музички  

елементи ,наступ  

и  слично ). 

 

 

 

 

 

 

- класификује 

инструменте 

по начину 

настанка звука; 

- опише 

основне 

карактеристик

е удараљки; 

- препозна везу 

између избора 

врсте 

инструмента и 

догађаја, 

односно прилике 

када се музика 

изводи; 

- користи  

могућности  

ИКТ-а 

у  примени  знања  

о  музичким  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености 

МК. 1.1.2. опише основне карактеристике 

- музичких инструмената и састава 

Ученик уме да анализира повезаност: 

 

МК. 2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких инструмената са 

музичком изражајношћу 
МК. 3.1.1. зна 

функцију елемената музичке писмености и 

извођачких састава у оквиру музичког дела 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано 
образлаже свој суд 
 
 
 
 
 
 
 
 

облика у античким 

цивилизацијама; 

Улога и место музике у 

античким цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон, Кина, 

Египат, Грчка, Рим;Појава  

првих  нотација, пентатоника; 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ: 

Покрет, ритам, мелодија 

 

 
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

( 2 обр.) Најстарији 

инструменти: тело, удараљке, 

дувачки, жичани; 

Удараљке - настанак, 

првобитни облик и развој; 

Ритмичке удараљке као 

најједноставнија група 

инструмената; Мелодијске 

удараљке, 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

Мелодија, ритам, инструменти 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
комуникација 

-естетичка 

компетенција 

-компетенција за 

учење 

-рад са 

подацима и 

информација

ма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: видео и 

звучниј записа, 

фотографија, ППТ, 

доступне ИКТ 

апликације. 

Користити претходна 

знања ученика. 

Повезати  са  

историјским  

контекстом . 

Коришћење  ЛОГОС-

овог  е – уџбеника.  
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инструментима 

(коришћење  

доступних  

апликација ) 

 

 

 

 

- изражава се 

покретима за 

време слушања 

музике; 

- вербализује 

свој доживљај 

музике; 

- идентификује 

ефекте којима 

различити 

елементи 

музичке 

изражајности 

(мелодија, 

ритам, темпо, 

динамика) утичу 

на тело и 

осећања; 

- анализира 

слушано дело у 

односу на 

извођачки састав 

и инструменте; 

- илуструје 

примере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МК. 1.2.1. именује музичке изражајне 

елементе 

МК. 1.2.2. именује извођачки састав МК. 

1.2.4. именује српски музички фолклор 

МК. 2.2.1. опише и анализира 

карактеристике звучног примера кроз 

садејство опажених музичких елемената 

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног 

жанра Ученик уме да анализира слушни 

пример и открије везу опажених 

карактеристика са: МК. 3.2.1. 

структуралном и драматуршком 

димензијом звучног примера  

МК. 3.2.2.жанровским и историјско– 

стилским контекстом звучног примера  

МК. 3.2.3. контекстом настанка и 

примене различитих облика  музичког 

фолклора 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

14 обрада  и  4  утврђивања 

Елементи  музичке  

изражајности- темпо,  

динамика, тонске  боје  

различитих  гласова  и  

инструмената ; 

Слушање  вокалних ,  вокално -  

инструменталних и  кратких  

инструменталних  композиција, 

домаћих  и  страних  

композитора; 

Слушање дела најстарије 

фолклорне традиције српског и 

других народа; 

Слушање  народних  и  

уметничких  дела  

инспирисаних  фолклором  

народа  и  народности, 

различитог  садржаја  и  облика  

и  расположења ,као  и  

музичких  прича  

 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

 

Мелодија, ритам, динамика, 

темпо, покрет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-комуникација 

-естетичка 

Компетенција 

- компетенциј

а  за  учење 

- одговоран  

однос  према  

здрављу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основни методски 

приступ је од звука ка 

теорији. 

Јасно формулисати 

упутства како би 

ученици знали на шта 

да усмере пажњу 

приликом слушања. 

Постепено 

проширивати опажајни 

капацитет код ученика 

усмеравајући их на 

специфичности 

музичког дела пре 

слушања. 

Ученичка знања из 

различитих области 

повезати и ставити у 

функцију разумевања 

дела, подстичући 

креативност и критичко 

мишљење. 

Користити 

ислустрације, ППТ и 
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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 

 

 

 

 
 
 
 
 
- пева и свира 

самостално и у 

групи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МК. 1.3.1. 

пева једноставне дечије, народне или 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

(35обр. + 4утврђ + 2сист.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИКТ када је могуће. 

Подстићати ученике на 

изношење свог  

мишљења  уз  

аргументовано  

образлагање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користити 

методе/технике и 
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- примењује 

правилну 

технику певања 

(правилно 

дисање, држање 

тела, 

артикулација); 

- кроз 

свирање и 

покрет 

развија 

сопствену 

координацију 

и моторику; 

- користи 

различита 

средства 

изражајног 

певања и 

свирања у 

зависности од 

врсте, намене и 

карактера 

композиције; 

- искаже своја 

осећања у току 

извођења 

музике; 

- примењује 

принцип сарадње 

и међусобног 

подстицања у 

заједничком 

популарне композиције 

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, 

народне или популарне композиције на 

бар једном инстументу 

МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички 

репертоар певањем и свирањем као 

солиста  и  у  школским  ансамблима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Певање 

Певање песама по слуху 

самостално и у групи; Певање 

песама из нотног текста 

солмизацијом; Извођење 

једноставних ритмичких и 

мелодијских мотива (у стилу) 

музике старих цивилизација 

певањем; 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом; 
Свирање 

Свирање песама и лакших 

инструменталних дела по слуху 

на инструментима Орфовог 

инструментарија и/или на 

другим инструментима; 

Свирање дечјих, народних и 

уметничких композиција из 

нотног текста; 

Извођење дечијих, народних 

и уметничких игара; 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике 

старих цивилизација на 

инструментима или 

покретом; 

 
 
 
 

 
 
 
 
естетичка 

компетенција 

-сарадња 

-комуникација 

-одговоран 

однос према 

здрављу 

 

- компетенциј

а   за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облике рада који 

подстичу ученике за 

самостални рад, рад у 

пару или групи. 

Кроз одговарајуће 

примере музичких 

вежби и композиција 

обрадити елементе 

музичке писмености. 

Обратити пажњу на 

правилно дисање, 

положај тела и дикцију. 

Узети у обзир гласовне 

могућности ученика.За 

инструментално 

музицирање користити 

ритмичке и мелодијске 

инструменте. Могу се 

користити нотни 

примери који су 

солмизацијом обрађени. 

Примељивати 

принцип активног 

учешћа ученика на 

часу. 

Коришћење аудио или 

видео снимака или 

матрица када је 

могуће. 

Посета  концерата  у  

складу  са  

могућностима. 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

541 

 

музицирању; 

- учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестација

ма; 

-  користи 

могућности ИКТ-

а у извођењу 

музике 

(коришћењу  

матрица, караоке  

програма, аудио  

снимака ) 

 

 

 

Користи  музичке  

обрасце  у  

осмишљавању  

музичких  целина  

кроз  певање  

,свирање  и  

покрет. 

- изражава 

своје емоције 

осмишљавање

м мањих 

музичких 

целина; 

 

- комуницира у 

групи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.4.1. направи музичке инструменте 

користећи предмете из окружења 

МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на 

основу понуђених модела МК. 1.4.3. изводи 

пратеће ритмичке и мелодијско– ритмичке 

деонице на направљеним музичким 

инструментима МК. 

1.4.4. учествује у одабиру музике за дати 

жанровски и историјски контекст. Ученик 

уме да: 

 
МК. 3.4.1. 
осмишљава пратеће аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге задате музичке 

инструменте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МУЗИЧКО  СТВАРАЛАШТВО  

  (1) 

Креирање пратње за песме 

ритмичким и звучним 

ефектима, користећи притом 

различите изворе звука; 

Креирање покрета уз музику 

коју ученици изводе; 

Осмишљавање музичких 

питања и одговора, ритмичка 

допуњалка, мелодијска 

допуњалка са потписаним 

текстом, састављање 

мелодије од понуђених 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- естетичка  

компетенциј

а 

- комуникациј

а 

- сарадња 

- компетенциј

а  за  учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Користити 

методе/технике и 

облике рада који 

подстичу ученике на 

музичко стваралаштво, 

самостално, групно и у 

пару. 

Користити корелацију 

са ликовном кутуром. 

Креативна употреба 

мултимедија: ППТ  , 

ИКТ  аудио  и  видео  

снимци, мобилни  

телефони. 
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импровизујући 

мање музичке 

целине гласом, 

инструментом 

или покретом; 

- учествује у 

креирању 

школских 

приредби, 

догађаја и 

пројеката; 

- користи 

могућности ИКТ-

а за музичко 

стваралаштво. 
 
 
 

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. 
 

мотива; 

Импровизација  дијалога  на  

инструментима  Орфовог  

инструментаријума  и  

другим  инструментима; 

Израда  једноставних  

музичких  инструмената ; 

Реконструкција  музичких  

догађаја  у  стилу  старих  

цивилизација. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују  се  

вештине  

саопштавања  и  

изражавања , 

разумевање,  

примена  и  

вредновање 

научених  поступака  

и  процедура,  рад  

на  подацима  и  рад  

на  различитим  

врстама   текстова 

;уметничко  

изражавање, 

вештине, руковање  

прибором,  алатом  

и  технологијама  и  

извођење  радних  

задатака.  
 

- Формативно  оцењивање  

- Свакодневно  бележење  

активности  ученика  на  часу  

у  свеску  евиденције  

наставника 

Број  јављања 

За  јављање  + 

За  јављање  више  пута ++ 

За  давање  комплетног  , 

потпуног  одговора  на  

тежа  питања  +5 

Ко  не  зна  одговор - 

Свакодневно  

бележење  током  

године 

- Усмено  одговарање Свеобухватност  одговора   

Хронолошка  прецизност 

Хоризонтално  и  

вертикално  повезивање  

градива, Самосталност  у  

одговарању 

 По  потреби 

- Редовност  доношења  

домаћег  задатка 

 
 
 

За  три  недоношења  

домаћег -1  у  свеску  а  

након  опомене  у  дневник 

За  редовно  доношење  

домаћег  задатка  -5 

 

Свакодневно  

током  године  

праћење /пресек  

на  крају  године 

Критеријуми 
оцењивања  

 
Оцену одличан (5) 
добија ученик који: 
− у потпуности показује 
способност 
трансформације знања и 
примене у новим 
ситуацијама; 
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− 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 
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  
расуђује. 

 

- Прегледање  свески 

 
 
 

Уредност и  све  

забележено  са  часова 

 

 

На  крају  

наставне  године 

- Певање  или  свирање  песама  

или  композиција 

 
 
 
 
 
 
Препознавање  слушаних  и  
обрађених  композиција  
 
 

Учесталост  активности  на  

часовима 

Ритмичка  и  мелодијска  

прецизност 

Ангажовање  самостално  и  

у  пару/ групи 

Активно  учешће  у  раду  

 

Прецизни  одговори  

Самосталност  у  раду 

Пресек  стања  

сваког  месеца 

 

 

 

 

 

Свакодневно  

бележење  током  

године 
Оцену добар (3) добија 
ученик који: 
− у довољној мери 
показује 
способност 
употребе 
информација у 
новим ситуацијама; 
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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  расуђује 
 
 

 
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  
расуђује 

 

Музичко  стварање 
 
 
 
 

Ангажовање  и  труд  

Поштовање  задатог  

материјала 

И  инструкција 

Сарадња  у  пару  или  

групи 

Свакодневно  

бележење  током  

године 

Групни  рад 
( посматрање  наставника  
излагање  група  , процена  
осталих  ученика ) 
 
 
 
 
 
 

Сарадња  у  групи 

( сви  чланови  су  

укључени ,сви  имају  

задато  забележено  у  

свескама...) 

Степен  знања  свих  

чланова  групе 

Квалитативно и  

квантитативно  

процењивање  резултата  

рада  група ( пано,табела...) 

По  потреби 
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Рад  у  пару  
( посматрање  
наставника,излагање  парова, 
процена  осталих  ученика ) 
 
 
 

Прва  три  пара која  ураде  

задатак добијају +5 

Сви  парови  који  ураде  

задатак  добијају + 

Парови  који  не  раде  

задато  на  часу  добијају - 

По  потреби 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

Одговоран  однос  

према  раду,  

постављеним  

задацима  и  

исказано  

интересовање  

,активно  

учествовање  у  

настави, сарадњу  са  

другима 

- Веома  висок  степен  

ангажовања  ученика  -5 

- Висок  степен  ангажовања  

ученика -4 

- Уз  ангажовање  ученика -3 

- Ангажовање  ученика -2 

Вођење  евиденције  од  

стране  наставника: 

- О  броју  јављања  на  

часовима 

- Броју  успешности  у  

групном  раду ,раду  у  

пару 

- Учешћу  у  хору,  

приредбама,  

ваннаставним  

активностима 

- Несебичном  пружању  

помоћи  другим  

ученицима 

- Израда  паноа , ППТ, 

различитих  врста  

Пресек  стања  по  

тромесечјима 
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излагања 

  
11. Наставни предмет __________ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - 5.РАЗРЕД______________________ 

Циљ ______Континуирано усвајање знања, вештина, ставова и вредности______________________________ 
 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 

− примени једноставнe комплексе 
простих и пштеприпремних 
вежби 

− изведе вежбе (разноврсна 
природна и изведена кретања) и 
користи их у спорту, рекреацији 
и различитим животним 
ситуацијама 

− упореди резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст и 
сагледа сопствени моторички 
напредак 

Основни ниво 
ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 
ФВ.1.1.24. Ученик/ученица правилно изводи 
најмање један комплекс вежби обликовања и 
приказује вежбе за поједине делове тела. 
ФВ.1.1.25. Зна утицај и значај вежби обликовања за 
организам, познаје поделу вежби обликовања и 
њихову терминологију, и функцију појединих вежби 
у комплексу.  
Средњи ниво 
ФВ.2.1.22. Ученик/ученица правилно изводи и 
показује више комплекса вежби обликовања без и 
са реквизитима. 
ФВ.2.1.23. Зна принципе састављања комплекса 
вежби обликовања и дозирање оптерећења. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.20. Ученик/ученица саставља, правилно 
изводи и показује сложене комплексе вежби 
обликовања без и са реквизитима. 
ФВ.3.1.21. Зна да саставља комплексе вежби 
обликовања и дозира оптерећење. 

 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије тестова 

за праћење физичког развоја и 

моторичких способности 

Компетенција за 
учење,комуникациј
а и одговоран 
однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња 

Обавезни организациони 
облици рада: 
А. часови физичког и 
здравственог васпитања; 
А1. обавезне физичке 
активности ученика; 
 
Остали облици рада (ванчасовне 
и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – 
секције, 
В. недеља школског спорта, 
Г. активности у природи 
(кросеви, зимовање, летовање - 
камповање...), 
Д. школска и ваншколска 
такмичења 
Ђ. корективно-педагошки рад. 
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− комбинује и користи досегнути 
ниво усвојене технике кретања у 
спорту и свакодневном животу 

− доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским 
дисциплинама 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Техника трчања 
Oсновни ниво 
ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи 
варијантама технике трчања на кратке, средње и 
дуге стазе и мери резултат. 
ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи 
варијанту технике штафетног трчања. 
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за 
такмичење. 
Напредни ново 
ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи 
варијанту технике штафетног трчања. 
 
Скок увис 
Основни ниво 
ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче 
увис варијантом технике маказице. 
ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и 
пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
ФВ.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче 
увис леђном варијантом технике. 
Напомена: Скокови увис и удаљ - провера 
овладаности техником, а не вредност резултата који 
ученик том приликом постигне. 
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за 
такмичење. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју. 
Бацање кугле 
Основни ниво 
ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из 
места и мери дужину хица. 
ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна 
правила, влада терминологијом, основама тренинга 
и пружа прву помоћ 
Средњи ниво 
ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу 
леђном варијантом технике. 
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за 
такмичење. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, 

СПОРТОВИ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 Атлетика 

 

Обавезни садржаји 
Техника истрајног трчања 

Истрајно трчање – припрема за крос 

Техника спринтерског трчања 
Техника високог и ниског старта 

Скок увис (прекорачна техника) 

Бацање лоптице (до 200 г) 
 

Препоручени садржаји 

Скок удаљ 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Компетенција за 
учење,комуникациј
а и одговоран 
однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Обавезни организациони 
облици рада: 
А. часови физичког и 
здравственог васпитања; 
А1. обавезне физичке 
активности ученика; 
 
Остали облици рада (ванчасовне 
и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – 
секције, 
В. недеља школског спорта, 
Г. активности у природи 
(кросеви, зимовање, летовање - 
камповање...), 
Д. школска и ваншколска 
такмичења 
Ђ. корективно-педагошки рад. 
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− одржава стабилну и динамичку 
равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације 
тела 

− користи елементе гимнастике у 
свакодневним животним 
ситуацијама и игри 

− процени сопствене могућности 
за вежбање у гимнастици 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у 
једној атлетској дисциплини. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за 
учествовање на такмичењу у атлетском петобоју. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вежбе на тлу 
ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе 
на тлу. 
САДРЖАЈ: 
Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад 
из чучња до чучња, колут напред преко препреке – 
одразом, без изразите фазе лета, став о шакама уз 
помоћ, премет странце упором у „бољу” страну, 
мост из лежања на леђима, вага претклоном и 
заножењем на левој и на десној нози. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Прескок 
ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи 
прескоке разношку или згрчку уз помоћ 
САДРЖАЈ: 
Вежба: разношка преко козлића, згрчка уз помоћ. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ 
Греда 
ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди. 
САДРЖАЈ: 
Ученици и ученице (ниска средња или висока 
греда): наскочити или се попети на произвољан 
начин; усправ – одручити; кораци у успону унапред 
до средине греде; чучањ 
И окрет у чучњу за 180° усправ; два корака зибом 
почучњем уназад; окрет у успону за 180° 
– узручити, кораци до краја греде; саскок пруженим 
телом (бочно). 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска гимнастика 

 
Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 
Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 
Гимнастички полигон 

 

Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

Вежбе у упору (сложенији састав) 

Вежбе у вису (сложенији састав); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција за 
учење,комуникација и 
одговоран однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња,естетичка 
компетенција 
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Двовисински разбој 
ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе 
на двовисинском разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора 
предњег, премах одножно десном/ левом до упора 
јашућег, потхват десном/левом и спојено премахом 
одножно левом/ десном одношка са окретом за 90° 
(нижа притка разбоја или дочелно вратило); 
њихање у вису предњем, саскок у зањиху (виша 
притка разбоја или дохватно вратило). 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Кругови 
ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе 
на круговима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: дохватни кругови - суножним 
одривом и згибом вис узнето, издржај; кроз вис 
предњи саскок, уз помоћ. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Паралелни разбој 
ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе 
на паралелном разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Основне вежбе: на почетку разбоја њих у упору, 
предњихом упор до седа разножно; саседом 
сножити и зањихом саскок. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
Вежбе на тлу 
ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу 
правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и 
помаже, поштује сигурносна правила. 
САДРЖАЈ: 
Вежбе на тлу: колут напред преко препрека са 
фазом лета (сунђер, струњаче), из става 
раскорачног колут напред до става раскорачног, 
премет странце упором улево и удесно, мост 
заклоном и усклон. 
ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Прескок 
ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 
САДРЖАЈ: 
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Вежба: згрчка преко козлића или коња. 
Греда 
ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди. 
САДРЖАЈ: 
Вежба на високој греди или греди висине 80цм: 
Наскок у упор предњи, упор одножно десном 
(левом), окретом за 90° улево и прехватом бочно 
(палчеви су окренути један према другом), упор 
клечећи на десној заножити левом (мала вага); 
ослонцем заножне ноге испред тела усправ уз 
помоћ; четири корака узручити; скок суножним 
одскоком, доскочити на исто место – одручити; 
четири корака са предножењем; окрет у успону за 
90°, узручити; саскок пруженим телом, завршити 
леђима према греди. 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
Двовисински разбој 
ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на двовисинском разбоју 
САДРЖАЈ: 
Вежба: Лицем према н/п – залетом и суножним 
одскоком наскок у упор предњи; премах одножно 
десном; премах одножно левом; прехват на в/п и 
спојено подметно успоставити предњих и саскок у 
предњиху. 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
Кругови 
ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на круговима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: доскочни кругови - из замаха 
предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, 
вис стражњи – саскок (уз помоћ). 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
Паралелни разбој 
ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на паралелном разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: из замаха (предњиха) у упору 
предношка са окретом за 180° према притки до 
става на тлу. 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
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Напредни ниво 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на тлу. 
САДРЖАЈ: 
Став на шакама, издржај, колут напредчћ; прекопит 
(салто згрченим телом) напред. ПРЕСКОК 
ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и 
разношку са изразитијим фазама лета. 
ГРЕДА 
ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на греди. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: Залетом и суножним одскоком 
наскок премахом одножно десном 
У упор јашући; окрет за 90° улево; прехватом бочно 
и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; 
усправ, одручити; два корака зибом почучњем; скок 
суножним одскоком и доскоком на једну ногу, 
слободна је у заножењу; вага претклоном и 
заножењем, усклон, валцер кораци до краја греде – 
таласи у одручењу; окрет у успону за 180° и следи 
једна дужина греде: произвољна комбинација 
кретања (кораци, поскоци окрети...), на крају греде 
саскок згрчено - бочно у односу на греду, завршити 
леђима према крају греде. 
ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 
ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на двовисинском разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Вежба на двовисинском разбоју: ковртљај назад у 
упору предњем. 
КРУГОВИ 
ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на круговима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: доскочни кругови - из виса 
предњег вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – 
издржај, вис узнето, отварањем вис предњи и сп 
саскок. 
ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 
ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на паралелном разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: њих у потпору; предњихом 
упор до седа разножног; упор за рукама и спојено 
колут напред до седа разножно. 
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− користи елементе технике у игри 
− примењује основна правила 

рукомета у игри 
− учествује на унутародељенским 

такмичењима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком 
петобоју, а ученица учествује у гимнастичком 
четворобоју. 
ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби, основе организације рада и учествује 
на школском такмичењу. 
 
 
 
 
РУКОМЕТ 
Основни ниво 
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра 
рукомет примењујући основне елементе технике, 
неопходна правила и сарађује са члановима екипе 
изражавајући сопствену личност уз поштовање 
других. 
САДРЖАЈ: 
Основни елементи технике: вођење лопте „јачом“ 
руком у месту и праволинијском кретању умереном 
брзином; бацање (додавање) лопте тзв. „кратким 
замахом“ изнад висине рамена; хватање лопте у 
висини груди; бочни („шасе“) шут. 
Неопходна правила: три корака, три секунде, три 
метра, грешке (искључења), прекршаји 
(ношена лопта, преступ), извођење аута. 
Тактика: игра на два гола. 
ФВ.1.1.2. Зна функцију рукомета, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе тренинга и 
пружа прву помоћ. 
Повреда голмановог простора у рукомету је када 
играч који поседује лопту: 
а) нагази линију 6 м 
б) нагази аут линију 
в) нагази линију 9 м 
г) скоком у простор од 6 м шутира на гол 
Средњи ниво 
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет 
примењујући виши ниво технике, већи број 
правила, једноставније тактичке комбинације и уз 
висок степен сарадње са члановима екипе 
изражава сопствену личност уз поштовање других. 
САДРЖАЈ: 
Елементи технике: вођење лопте „јачом“ и 
„слабијом“ руком у месту, вођење лопте „јачом“ 
руком у праволинијском трчању максималном 
брзином; бацање (додавање) лопте тзв. „дугим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе тимских и спортских игара 

 

Обавезни садржаји 
Рукомет/минирукомет: 

Основни елементи технике и правила; 

- вођење лопте,  
- хватањa и додавањa лопте, 

- шутирања на гол, 

- принципи индувидуалне одбране 
- основна правила 

рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 
 

Препоручени садржаји 

1. Напредни елементи технике, тактике 
и правила игре:  

- хватања котрљајућих лопти, 

- дриблинг, 
- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- основни принципи колективне 
одбране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
комуникација, 
одговоран однос према 
околини, одговоран 
однос према здрављу, 
рад са подацима и 
информацијама, 
сарадња и дигитална 
компетенција, 
решавање проблема 
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− изведе кретања, вежбе и кратке 
саставе уз музичку пратњу 

− игра народно коло 
− изведе кретања у различитом 

ритму 
изведе основне кораке плеса из 

замахом“ на веће растојање; хватање непрецизно 
бачених лопти (високих, ниских); шут из трка 
(„чеони шут“). 
Тактика: индивидуална тактика одбране, 
индивидуална тактика напада, преузимање играча 
при блокади, , игра на два гола уз примену свих 
правила. 
ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај рукомета, већи број 
правила, принципе и утицај тренинга. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра рукомет 
примењујући сложене елементе технике, 
испуњавајући тактичке задатке, учествује у 
организацији утакмице и суди на утакмицама. 
САДРЖАЈ: 
Елементи технике: вођење лопте „јачом“ и 
„слабијом“ руком у кретању максималном брзином 
(праволинијски и са променом правца); бацање 
(додавање) лопте иза леђа, главе, увртањем 
подлакта, „слабијом“ руком; скок шут са позиције 
бека, крила, пивота. 
Тактика: групна и колективна тактика у нападу и 
одбрани, игра на два гола уз суђење од стране 
самих ученика. 
ФВ.3.1.2. Зна тактику рукомета, систем такмичења, 
начин организовања утакмице и суди. 
Код извођења слободног бацања у рукомету, 
противнички играчи морају бити удаљени од 
извођача најмање: 
а) 5 метара 
б) 1 метар 
в) 3 метра 
г) 2 метра 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основни ниво 
ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно креће у 
ритму и темпу музичке пратње у простору основним 
облицима кретања (ходање, трчање). 
САДРЖАЈ: 
Успешно пљеском (ударањем дланом о длан) прати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плес и ритимика 

 

Обавезни садржаји 

Покрети уз ритам и уз музичку пратњу 
Скокови кроз вијачу 

Народно коло „Моравац“  

Основни кораци друшвених плесова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција за 
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народне традиције других клтура акценте у темпу музичке пратње, успешно пљеском 
или топотом прати задати ритам и темпо музичке 
пратње. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне вежбе 
из ритмичке гимнастике. 
САДРЖАЈ: 
Основне вежбе: мачији поскок, дечји поскок, галоп 
напред, галоп странце, поскок са заножењем, 
комбинација галоп-поскок са заножењем, окрети за 
90°, 180° и 360°, суножно прескакање вијаче са и 
без међупоскока (обртање вијаче унапред и 
уназад), прескакање вијаче у трчању, ритмичко 
ударање чуњевима један о други и о под, мали 
кругови чуњевима. 
ФВ.1.1.22. Зна називе вежби и основе тренинга, 
пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
ПЛЕС 
ФВ.2.1.18. Ученик/ученица повезује просторно и 
временски плесне елементе у целину, изводи и 
реализује најмање један одабрани дечији плес. 
САДРЖАЈ: 
Успешно се креће у простору у свим смеровима 
комбинујући ходање и трчање. Целокупну своју 
моторику (кретање и покрет појединих делова и 
целог тела) изводи у темпу музичке пратње 
самостално, у пару, у групи. Повезује (просторно и 
временски) плесне елементе (најмање 6 основних 
елемената технике: галоп, дечији поскок, мењајући 
корак, корак са привлачењем са и без преноса 
тежине тела, кораци са укрштањем напред−назад, 
укључујући ту и ходање и трчање) у целину. Уз 
помоћ наставника реализује задату комбинацију 
основних корака у аеробном загревању у трајању 
од 2 пута 32 4/4 такта. Препознаје и разликује 
друштвене и народне плесове. Зна који су 
стандардни (5), латиноамерички (5) и такмичарски 
спортски плесови. 
ФВ.2.1.19. Влада основном терминологијом, 
препознаје и разликује друштвене и народне 
плесове. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
ФВ.2.1.20. Ученица правилно изводи вежбу са 
реквизитима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинације: галоп+дечији поскок вијачом; 

учење,комуникација и 
одговоран однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња,естетичка 
компетенција 
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галоп+поскок заножењем; галоп+мачији скок са 
бацањем и хватањем лопте; замаси лоптом у 
хоризонталној равни спојено са окретом за 180º и 
360º; трчање са обртањем вијаче и прелаз у галоп; 
научени поскок или скок повезати са ударањем 
чуња о чуњ испред и иза тела-изнад главе и испод 
ногу. 
Напредни ниво 
ПЛЕС 
ФВ.3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи 
сопствену композицију покрета и кретања уз 
музичку пратњу и успешно моторички у ритму и 
темпу реализује одабрани народни, друштвени и 
дечији плес; влада основама тренинга и учествује 
на такмичењу. 
САДРЖАЈ: 
Самостално реализује задату комбинацију основних 
корака у аеробном загревању у трајању од 2 пута 32 
4/4 такта. Успешно моторички у ритму и темпу 
реализује одабране народне, друштвене и дечије 
плесове. Способан је да састави и изведе 
самосталну плесну композицију у 2/4 такту 
састављену од произвољно одабраних и 
укомпонованих основних елемената технике 
плесова. Исказује креативност и стваралаштво кроз 
састављање мањих композиција покрета и кретања 
и плесних композиција. Влада терминологијом 
плесова. Зна карактеристике народних плесова из 
свог краја (такт, делове, облик у којем се плеше, 
којом ногом и у коју страну се крећу плесачи). 
Препознаје разлику: такмичарске спортске плесове, 
такмичарске категорије и основе скејтинг система 
оцењивања на такмичењу у спортском плесу. 
ФВ.3.1.17. Зна терминологију плесова и систем 
такмичења. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
ФВ.3.1.18. Ученица правилно изводи самостални 
састав без и са реквизитима из ритмичке 
гимнастике и учествује на такмичењу. 
САДРЖАЈ: 
Вежбе из ритмичке гимнастике: самосталан 
ритмички састав без реквизита, ритмички састав 
лоптом, вијачом, обручем, чуњевима. 
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− објасни својим речима сврху и 
значај вежбања 

− поштује правила понашања у и 
на просторима за вежбање у 
школи и ван ње, као и на 
спортским манифестацијама 

− примени мере безбедности 
током вежбања 

− одговорно се односи према 
објектима, справама и 
реквизитима у просторима за 
вежбање 

− примени и поштује правила 
тимске и спортске игре у складу 
са етичким нормама 

− навија и бодри учеснике на 
такмичењима и решава 
конфликте на социјално 
прихватљив начин 

− користи различите изворе 
информација за упознавање са 
разноврсним облицима 
физичких и спортско-
рекративних активности 

− прихвати сопствену победу и 
пораз у складу са „ферплејом“ 

− примењује научено у физичком 
и здравственом васпитању у 
ванредним ситуацијама 

− препозна естетику у физичком 
вежбању и спорту 

− направи план дневних 
активности 

 
 
 
 
 

− наведе примере утицаја 
физичког вежбања на здравље 

− разликује здраве и нездраве 
намирнице и њихову енергетску 
вредност 

− направи недељни  јеловник  
уравнотежене исхране уз помоћ 
наставника и израчуна трошкове.  

− примењује здравствено-

Основни ниво 

ФВ.1.2.1. Ученик/ученица зна смисао Физичког 

васпитања. 

ФВ.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичког 

вежбања. 

ФВ.1.2.3. Ученик/ученица зна основне појмове 

везане за физичко вежбање. 

ФВ.1.2.4. Ученик/ученица зна безбедност током 

вежбања. 

ФВ.1.2.5. Ученик/ученица зна основна правила 

спортских игара. 

ФВ.1.3.1. Ученик/ученица испољава позитиван став 

према физичком вежбању у свакодневном животу. 

ФВ.1.3.2. Ученик/ученица испољава 

заинтересованост за физичко вежбање. 

ФВ.1.3.3. Доказује се кроз физичко вежбање. 

ФВ.1.3.4. Ученик/ученица испољава позитиван став 

према сарадњи са другима у реализацији 

различитих задатака Физичког васпитања. 

 

Средњи ниво 

ФВ.2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију. 

ФВ.2.2.2. Ученик/ученица основе тренинга. 

ФВ.2.2.3. Ученик/ученица да дозира оптерећење 

током вежбања. 

 

Напредни ниво 

ФВ.3.2.1. Ученик/ученица зна правила 

индивидуалних спортских грана и спортских игара. 

ФВ.3.2.2. Ученик/ученица зна основе система 

такмичења. 

ФВ.3.2.3. Ученик/ученица зна начин организовања 

такмичења. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
(Реализујe се кроз све наставне области и теме 

уз практичан рад) 

 
Физичко вежбање и спорт 

 

Циљ и сврха вежбања у физичком и 
здравственом васпитању 

Основна правила Рукомета/минирукомета и 

Малог фудбала 
Понашање према осталим субјекатима у игри 

(према судији, играчима супротне и сопствене 

екипе) 
Чување  и  одржавање материјалних добара која 

се користе у физичком и здравственом 

васпитању 
Уредно постављање и склањање справа и 

реквизита неопходних за вежбање 

Упознавање ученика са најчешћим облицима 
насиља у физичком васпитању и спорту 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање 

конфликтних ситуација) 

Писани и електорнски извори информација из 

области физчког васпитања и спорта 

Значај развоја физичких способности за 
сналажење у ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика (правилно 
обликовање тела) 

Планирање дневних активности 

 
 

 

 

 

Здравствено васпитање 

 
Физичка активност, вежбање и здравље 

Основни принципи вежбања и врсте физичке 

активности 
Одржавање личне опреме за вежбање и 

поштовање здравствено-хигијенских мера пре и 

после вежбања 
Лична и колективна хигијена пре и после 

вежбања 

Утицај правилне исхране на здравље и развој 
људи 

Исхрана пре и после вежбања 

Вежбање и играње на чистом ваздуху – чување 

 
 
 
 
 
Компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
комуникација, 
одговоран однос према 
околини, одговоран 
однос према здрављу, 
рад са подацима и 
информацијама, 
сарадња и дигитална 
компетенција, 
решавање 
проблема,сарадња и 
дигитална 
компетенција, 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
 
 
 
 
 
 

Компетенција за 
учење, одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву, 
комуникација, 
одговоран однос 

 
 
 
 
 
 
 
Обавезни организациони 
облици рада: 
А. часови физичког и 
здравственог васпитања; 
А1. обавезне физичке 
активности ученика; 
 
Остали облици рада (ванчасовне 
и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – 
секције, 
В. недеља школског спорта, 
Г. активности у природи 
(кросеви, зимовање, летовање - 
камповање...), 
Д. школска и ваншколска 
такмичења 
Ђ. корективно-педагошки рад. 
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хигијенске мере пре, у току и 
након вежбања  

− чува животну средину током 
вежбања 

околине приликом вежбања према околини, 
одговоран однос 
према здрављу, рад 
са подацима и 
информацијама, 
сарадња и 
дигитална 
компетенција, 
решавање 
проблема 
 

  

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 процењује се:  

-вештина извођења 

вежби и елемената, 

- напредак ученика у 

односу на почетно 

стање, 

- напредак 

моторичких 

способности, 

-разумевање задатих 

вежби и елемената, 

-освешћеност о 

потреби за физичким 

вежбањем,правилном 

исхраном,хигијеном и 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у дневник 

рада наставника 

- Усмено одговарање 

-Редовност доношења опреме 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

- Рад у пару(посматрање 

наставника, излагање парова, 

-доношење опреме и рад 

на часу „+“ 

-евидентирање датума 

када ученик не вежба или 

нема опрему  

„-“или „о“ 

-асистенција при вежбању 

„+“ 

-правилан здравствено-

хигијенски однос „+“ 

-правилан однос према 

школском инвентару у 

сали „+“, а неправилан „-“ 

-процена савладаних 

елемената 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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фер плеј 

-правилна употреба 

справа и реквизита  

процена 

осталих ученика 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Степен залагања свих 

чланова 

групе 

Процена резултата рада 

група 

(пано, табела...) 

Учешћу на такмичењима и 

ваннаставним 

активностима „+“ 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, 

интересовање и 

мотивација за 

вежбањем и 

напредовањем, 

Активно учествовање 

у наставним и 

ваннаставним 

активностима, 

развијање тимског 

духа 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања за 

демонстрацију задатих вежби 

и броју позитивних одговора 

на постављена питања на 

часовима 

-број покушаја при усвајању 

нових вежби 

-Броју асистенција ученицима 

у току рада 

-Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

-Учешћу на такмичењима и 

ваннаставним активностима 

-Усмено одговарање 

-Израда паноа 

-Све што је рађено на часу 

налази се у евидентирано у 

дневнику рада наставника 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним 

наставним и ваннаставним 

активностима 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

12. Наставни предмет НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, 5.разред основне школе-  други страни језик (прва година учења). Укупан 

број часова= 72 

(часови обраде 25, остали типови часова 47) 

 

Циљ: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 

реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.  

 

  

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 
ТЕМА,КЉУЧНИ 
ПОЈМОВИ,ТИПЧАСА 
ИСАДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕКО
МПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања програма 
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Ученици су у стању 
да у усменој и 
писменој 
комуникацији; 
- поздраве и 
отпоздраве 
примењујући 
најједноста-вниjа 
језичка средства; 
- разумеју кратка и 
једноставна 
упутства и налоге и 
реагују на њих- 
броје од 1 до 12 
- препознају и 
именују предмете 
 
 
 
 
 
 
Ученици су у стању 
да; 
- представе себе и 
друге, 
- поставе питање за 
године старости 
- разумеју кратка и 
једноставна 
упутства и налоге и 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.1.6., 
1.1.8., 1.1.10., 
1.1.13., 1.1.20., 
1.1.22., 1.1.23., 
1.2.1., 1.2.2., 
1.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  1.1.1., 1.1.2., 
1.1.4., 1.1.10., 
1.1.11., 1.1.12., 
1.1.14., 1.1.17., 
1.1.19., 1.1.23., 
1.1.24., 1.2.1., 
1.2.2., 1.2.4. 

1. Guter Start 
Уводна тема 
 
Садржај: 
Поздрављање себе, телефонски 
бројеви, препознавање 
предмета. 
 
(укупно 9 часова; 4-обрада; 5-
остали типови) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . Mein Freund, du 
und ich- мој пријатељ, ти и ја 
 

Српски језик, 
Енглески језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Ликовна 
култура, 
Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Српски језик, 
Енглески језик, 
Грађанско 
васпитање, 

Посматрање и праћење, 
усмена провера кроз 
играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, 
задаци у радној свесци, 
тестови вештина и 
различите технике 
формативног оцењивања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посматрање и праћење, 
усмена провера кроз 
играње улога у паровима, 
симулације у паровима и 
групама, задаци у радној 
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реагују на њих 
- разумеју и дају 
једноставне исказе 
у вези са 
осећањима 
- разумеју, траже и 
дају основне 
информације о себи 
и другима 
- броје од 13 до 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици су у стању 
да; 
- наведу своју 
адресу становања, 
- представе град 
идржаву из које 
долазе, 
- представе државе 
и главне градове тих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2., 1.1.5., 
1.1.8., 1.1.9., 
1.1.11., 1.1.12., 
1.1.15., 1.1.19., 
1.1.23., 1.1.24., 
1.2.1, 
1.2.2.,1.2.4., 
1.3.2. 

Садржај: 
Представљање себе и 
других, придеви особина и описа 
личности. 
 
(укупно часова 6; 2-обрада; 4-
остали типови) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Meine Stadt- мој град 

Ликовна 
култура, 
Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Српски језик, 
Грађанско 
васпитање, 

свесци, тестови вештина и 
различите технике 
формативног оцењивања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
провера кроз играње 
улога у паровима, 
симулације у паровима и 
групама, задаци у радној 
свесци, тестови вештина и 
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држава. 
 
 
 
 
Ученици су у стању 
да- наброје  чланове 
породице, 
представе 
сопствену породицу 
- препознају и 
представе кућне 
љубимце - читају 
краће једноставне 
текстове (глобално 
и 
селективно читање) 
- разумеју и дају 
једноставне исказе 
у 
вези са осећањима 
-опишу жива бића 
једноставним 
језичким 
средствима 
- траже и дају 
једноставне исказе 
којима се изражава 
поседовање 
- броје до 100 
- да питају за цену. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1., 1.1.2., 
1.1.4., 1.1.10., 
1.1.11., 1.1.12., 
1.1.14., 1.1.17., 
1.1.19., 1.1.23., 
1.1.24., 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3., 
1.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Садржај: 
Адреса и место 
становања, државе и 
градови, представљање свог града 
или државе. 
 
(укупно 15 часова; 5-обрада, 10-
остали типови) 
 
 
 
 
 
 
4. Meine Familie- моја породица 
 
Садржај: 
Представљање чланова 
породице, кућних 
љубимаца. 
 
(укупно 7 часова; 3-обрада, 4-
остали типови) 
 
 
 
 
 
 
 

Географија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Српски језик, 
Енглески језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Биологија, 
Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

различите технике 
формативног оцењивања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
провера кроз играње 
улога у паровима, 
симулације у паровима и 
групама, задаци у радној 
свесци, тестови вештина и 
различите технике 
формативног оцењивања. 
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Ученици су у стању 
да;                - 
препознају и 
именују школски 
прибор, 
- воде кратке 
дијалоге 
изражавајући молбу 
и 
захтеве, 
- разумеју кратка и 
једноставна 
упутства и налоге и 
реагују на њих 
- представе своју 
школу, 
- учтиво поставе 
питања. 
 
 
 
 
Ученици су у стању 
да 
-разумеју 
једноставне исказе 
који се односе на 
изражавање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  1.1.1., 1.1.2., 
1.1.6., 1.1.8., 
1.1.10., 1.1.12., 
1.1.13., 1.1.15., 
1.1.18., 1.1.23., 
1.1.24., 1.2.1., 
1.2.2., 1.2.3., 
1.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Schule und 
Schulsachen- школа и школски 
прибор 
 
Садржај: 
 
Школски прибор, дијалози на тему 
школског прибора и шта је коме и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Српски језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Ликовна 
култура, 
Математика 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
провера кроз играње 
улога у паровима, 
симулације у паровима и 
групама, задаци у радној 
свесци, тестови вештина и 
различите технике 
формативног оцењивања. 
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интересовања; 
- размењују и 
формулишу 
једноставне исказе 
којима се 
изражавају 
интересовања, 
- разумеју 
једноставне исказе 
који се односе на 
слободно време, 
представљање 
годишњих доба 
анкете резултата, 
- умеју да искажу 
вештине и 
способности. 
 
 
Ученици су у стању 
да;  
- разумеју 
једноставне исказе 
који се односе на 
изражавање 
допадања / 
недопадања; 
размењују и 
формулишу 
једноставне исказе 
који се односе на 

 
1.1.1., 1.1.2., 
1.1.4., 1.1.5., 
1.1.8., 1.1.10., 
1.1.11., 1.1.12., 
1.1.13., 1.1.14., 
1.1.15.,1.1.18., 
1.1.22., 1.1.23., 
1.1.24., 1.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1., 1.1.2.,. 
1.1.3.,1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 
1.1.8., 1.1.9., 
1.1.10., 1.1.11., 

када потребно у школи. 
 
(укупно 6 часова; 4-обрада, 2-
остали типови)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Meine Hobbys- моји хобији 
 
Садржај: 
Изражавање интересовања, 
дијалози на тему слобоодног 
времена; шта ко ради у слободно 
време и шта ко уме од спортских 
вештина. 
 
(укупно 6 часова; 4-обрада, 2-
остали типови) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Српски језик, 
Енглески језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Физичко 
васпитање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
провера кроз играње 
улога у паровима, 
симулације у паровима и 
групама, задаци у радној 
свесци, тестови вештина и 
различите технике 
формативног оцењивања. 
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изражавање 
допадања / 
недопадања; 
- на једноставан 
начин наруче јело и 
/ или пиће у 
ресторану 
- уочавају сличности 
и разлике у начину 
исхране у земљама 
циљне културе и 
код нас. 
 
 
 
-процене 
постигнућа 
везана за претходне 
теме, 
-користе 
једноставна 
језичка средства 
 
 
Ученици су у стању 
да; 
- упореде и опишу 
предмете користећи 
једноставнија 
језичка средства; 
- разумеју 

1.1.15., 1.1.16., 
1.1.18., 1.1.19., 
1.1.21., 
1.2.1.,1.2.2., 
1.2.4., 1.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1., 1.1.2., 
1.1.4., 1.1.10., 
1.1.11., 1.1.12., 
1.1.14., 1.1.17., 
1.1.18., 1.1.19., 1.3.1.. 
 
1.1.1., 1.1.2., 
1.1.6., 1.1.8., 
1.1.10., 1.1.12., 
1.1.13., 1.1.15., 
1.1.18., 1.1.23., 
1.1.24., 1.2.1., 
1.2.2., 1.2.3., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Was isst du gern?- Шта радо 
једеш? 
 
Садржај: 
Дијалози о намирницама, 
омиљеној храни и бојама. 
 
(укупно 4 часа; 4-обрада, 4-остали 
типови) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Српски језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Географија, 
Биологија 
Физичко 
васпитање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
провера кроз играње 
улога у паровима, 
симулације у паровима и 
групама, задаци у радној 
свесци, тестови вештина и 
различите технике 
формативног оцењивања. 
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једноставне исказе 
који се односе на 
изражавање 
мишљења/интересо
вања/допадања/не
допадања; 
размењују и 
формулишу 
једноставне исказе 
којима се 
изражавају 
мишљења/ 
интересовања/ 
допадања/ 
недопадања; 
- разумеју 
једноставне 
текстове којима се 
описују сталне 
/уобичајене и 
тренутне радње; 
размене 
информације које се 
односе на дату 
комуникативну 
ситуацију; опишу 
сталне/ 
уобичајене и 
тренутне активности 
у неколико везаних 
исказа; 

1.2.4. 
  1.1.1., 1.1.2., 
1.1.4., 1.1.10., 
1.1.11., 1.1.12., 
1.1.14., 1.1.17., 
1.1.18., 1.1.19., 
1.2.1.,1.2.2., 
1.2.3.,1.2.4., 
1.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Hurra, die Schule!- Ура, школа! 
 
Садржај: 
Школски предмети, дани у 
недељи, изражавање 
допадања, описивање 
догађаја у прошлости. 
 
(укупно 8 часова; 3-обрада, 5-
остали типови) 
 
9.Fertigkeits- 
Training- 
 
Садржај: 
Увежбавање све 
четири језичке 
активности ( читање, 
слушање, писање и 
говор) 
(укупно 5 часова; 1-обрада, 5-

 
 
 
Српски језик, 
Енглески језик, 
Грађанско 
васпитање 
 
 
Српски језик, 
Енглески језик, 
Грађанско 
васпитање, 
Географија, 
Математика 
 
 
 
 
 
Српски језик, 
Енглески језик, 
Грађанско 
Васпитање 

 
 
Посматрање и 
праћење, усмена и 
писмена провера кроз 
задатке. 
 
 
 
 
Посматрање и праћење, 
усмена провера кроз 
играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, 
задаци у радној свесци, 
тестови вештина и 
различите технике 
формативног 
оцењивања. 
 
 
 
 
Посматрање и праћење, 
усмена провера кроз 
играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, 
задаци у радној свесци, 
тестови вештина и 
различите технике 
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Ученици су у стању 
да; 
разумеју текст на 
основу слушања или 
читања 
-умеју да користе 
једноставна 
лексичка и 
граматичка средства 
и одговоре усмено 
или писмено на 
постављени задатак. 
 
 

остали типови) формативног оцењивања. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета, 
ангажовање 

ученика у 

настави. 

 

 

 

Процењују се: 

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад са 

подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова; 

вештине, руковање 

прибором, алатом и 

технологијама и 

извођење радних 

задатака. одговоран 

однос према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање за 

учење и напредовање.  

 

 

- Формативно оцењивање: 

Бележење 

активности и постигнућа 

ученика на 

часу у свеску и евиденције 

наставника 

- Усмено одговарање 

-Редовност доношења 

домаћег 

-Ученици воде евиденцију 

-Прегледање свесака 

- Писане провере 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање 

група, процена осталих 

ученика) 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање 

парова, процена осталих 

ученика) 

Вођење евиденције од 

стране 

-Учесталост јављања на часу по 

месецима 

-Свеобухватност одговора 

- Самосталност у одговарању 

-Када је у питању усмено 

одговарање, знање се оцењује на 

следећи начин: 

оцена 2 : читање и превод три 

лекције по избору ученика 

(задовољавајући ниво знања) 

оцена 3 : читање и превод лекција 

по избору наставника и основна 

правила граматике 

(просечан ниво знања, уз помоћ 

наставника) 

оцена 4 : читање и превод лекција 

по избору наставника, граматика 

и питања из 

лекција (висок ниво знања, уз 

малу помоћ наставника) 

оцена 5: читање и превод лекција 

по избору наставника, граматика, 

питања из 

лекција и препричавање(висок 

ниво знања, без помоћи наставника). 

Када је у питању тест из граматике или 

-Бележење 

током године 

- Пресек стања 

по 

-тромесечјима 

- На крају 

школске 

године и и на 

крају 

полугодишта. 
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ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору.  

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење.  

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме.  

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, 

наставника о: 

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у 

групном раду, 

раду у пару 

-Учешћу на конкурсима 

- пружању помоћи другим 

ученицима 

у току рада 

-Израда паноа 

лексике или писмени задатак, оцене се 

рачунају процентуално и то на следећи 

начин: 

оцена 2: 30 % тачних одговора 

оцена 3 : 50 % тачних одговора 

оцена 4 : 70 % тачних одговора 

оцена 5 : 85 % тачних одговора од 

максималних 100 %.Проценти 

могу варирати у зависности од 

процене тежине теста. 

Када су диктати у питању, дужина 

диктата је око 7 сложених реченица. За 

такав диктат, рачунају се 3 грешке по 

оцени, односно: оцена 5 : 1-3 грешке, 

оцена 4 : 4-6 грешака оцена 3 : 7-9 

грешака, оцена 2 : 10-12 грешака, оцена 1 

: преко 13 грешака 

- За недоношења домаћег – 

запис датума у евиденцију 

-За редовно доношење домаћег задатка + 

-Сарадња у групи (имају задато 

забележено у свескама...) ;степен 

залагања свих чланова 

групе;процена резултата рада група 

(пано, табела...) 
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непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно.  

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике.  

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.).  

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне 

елементе.  

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе.  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе.  

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности 

користећи најједноставнија језичка средства.  

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника.  

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства.  

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења.  

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.  

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.  

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима.  

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, 

извињава или нешто честита.  
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ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама.  

 

МЕДИЈАЦИЈА  

 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне 

природе (плаката, транспарената, јеловника...).  

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.  

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.  

 

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну).  

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.  

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.  

 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, разонода). 
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13. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Vразред 
 

ШКОЛСКА 2022-2026. Годинa 

 
Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем 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. 

 Укупан фонд часова: 36 Недељни фонд 1 час  

ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА  

Р.б. теме Наставна тема                                                                        Број часова по теми    

 1. ЉУДСКА ПРАВА (заједница различитих култура)                     10                             

 2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО (родна(не)равноправност             12   

 3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ                                     8 

 4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ                                                           4 

                       Укупно часова    34  

 

 

 

 

 

 

 
Редн

. 

Бр. 

Исходи теме Садржаји 

програма 

Међупредметне 

компетенције 

Начини 

остваривања 

програма 

 

 

 

 

-  разликује жеље од потреба 

- препознаје своје потребе као и 

потребе других 

- штити своја права на начин који 

 

 

 

 

- Потребе и жеље 

- Потребе  и права 

- Права и правила 

у учионици 

Компетенције за 

учење 

 -Има позитиван 

однос према учењу 

Наставник се 

труди да све теме и 

садржаје 

ученицима 
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1. 

не угрожава друге 

- учествује у доношењу правила 

рада групе 

- аргументује потребу посебне 

заштите права детета 

- наводи примере и показатеље 

остварености и кршења људских 

права 

- поштује права и потребе ученика 

у инклузији 

 

 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА- 

ПРАВА 

ДЕТЕТА 

- Правила рада у 

учионици, 

доношење 

групних правила. 

 

Права детета у 

документима о 

заштити права 

 

- Посебност права 

детета и људска 

права 

- Конвенција о 

правима детета. 

- Врсте права 

- Показатељи 

остварености и 

кршења дечијих 

права 

- Конвенција о 

правима детета у 

документима који 

се односе на 

школу 

 

 

Комуникација 

-Уважава 

саговорника 

 

Сарадња 

•доприноси 

решавању разлика у 

мишљењу и 

ставовима 

поштујући друге као 

равноправне 

чланове тима или 

групе. 

Компетенција за 

учење  

•Мотивисан је и 

оспособљен да 

самостално планира, 

организује, 

спроводи и вреднује 

учење; разликује 

битно од небитног, 

изражава и 

образлаже идеје. 

Комуникација 

Изражава своја 

мишљења и осећања 

на аргументован 

начим 

приближи и 

објасни, због 

спиралног ширења 

наставних 

јединица у 

каснијим 

разредима. Због 

тога је ваажно да 

ученици у овом 

разреду добро 

разумеју појаве. 

Активности које 

подстичу активно 

слушање и 

конструктивно 

реаговање ученика. 

Важно је истаћи 

везу међу свим 

овим обаластима 

зато што се све оне 

интегришу. 
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Редн

. 

Бр. 

Исходи теме Садржаји 

програма 

Међупредметне 

компетенције 

Начини 

остваривања 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поштује правила одељенске 

заједнице 

- Поступа у сладу са 

моралним вредностима 

грађанског друштва 

- Наводи начине демократског 

одлучивања 

Препозна одговорност одраслих у 

заштити права деце- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКР

АТ 

СКО 

ДРУШТВ

О- 

ШКОЛА 

КАО 

ЗАЈЕДНИ

ЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕС

- Моје заједнице 

- Школа као 

заједница 

- Одлучивање у 

учионици и школи 

- Гласање и 

консензус као 

демократски начини 

одлучивања 

- Одговорност  

одраслих 

- Кршење и заштита 

права – шта и коме 

могу да се обратим 

у ситуацијама 

насиља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према околини 

•Сагледава које 

активности 

(обрасци 

понашања), на 

личном нивоу, 

нивоу заједнице и 

глобалном нивоу, 

могу унапредити 

стање и квалитет 

животне средине 

и природе. 

Решавање 

проблема •Решава 

проблем према 

планираној 

стратегији 

примењујући 

знања и вештине 

стечене учењем 

различитих 

предмета и 

ваншколским 

искуством. 

Компетенција за 

учење •Способан 

је да самостално и 

у сарадњи са 

Наставник се труди 

да све теме и 

садржаје 

ученицима 

приближи и 

објасни, због 

спиралног ширења 

наставних јединица 

у каснијим 

разредима. Због 

тога је ваажно да 

ученици у овом 

разреду добро 

разумеју појаве. 

Активности које 

подстичу активно 

слушање и 

конструктивно 

реаговање ученика. 

Важно је истаћи 

везу међу свим 

овим обаластима 

зато што се  
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- препозна и анализира сличности и 

разлике између ученика у групи 

- прихвата ученике и уважава 

њихову различитост 

- наводи примере из свакодневног 

живота предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције 

- препозна и објасни врсте насиља 

Прави разлике између безбедног и 

небезбедног понашања на 

друштвеним мрежама 

-Заштити од дигиталног насиља 

-Анализира сукоб из различитих 

углова 

 

 

 

 

 

 

 

 

- препознаје примере грађанског 

активизма и исказује позитиван став 

према томе 

И У 

САВРЕМ

ЕНОМ 

СВЕТУ- 

СУКОБИ 

И 

НАСИЉЕ 

ГРАЂАН

СКИ 

АКТИВИ

ЗАМ 

 

 

 

 

Наше сличности и 

разлике 

- Стереотипи и 

предрасуде 

- Дискриминација 

- Толеранција 

- Сукоби и начини 

решавања сукоба 

- Предности 

конструктивног 

решавања сукоба 

- врсте насиља 

- Реаговање на 

насиље  

- Начини заштите од 

насиља 

. Учешће ученика у 

школи 

-Избор проблема 

- Тражење решења 

проблема 

- Израда плана 

аквије 

- Анализа могућих 

ефеката акције 

- Планирање и 

извођење акције 

- Завршна анализа 

акције и вредновање 

другима 

истражује, 

открива и 

повезује нова 

знања; користи 

могућности 

ваншколског 

учења; негује и 

развија лична 

интересовања. 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву •Понаша 

се одговорно, 

хумано  

 

 

Одговоран однос 

према околини 

•Сагледава које 

активности 

(обрасци 

понашања), на 

личном нивоу, 

нивоу заједнице и 

глобалном нивоу, 

могу унапредити 

стање и квалитет 

животне средине 

и природе. 

Сарадња •активно 

и конструктивно 
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- идентификује проблеме у својој 

школи 

- прикупља податке о проблему 

користећи различите изворе и 

технике 

ефеката 

- Приказ и анализа 

групних радова 

учествује у раду 

групе или пара. 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву •Понаша 

се одговорно, 

хумано и 

толерантно у 

друштву. 

Естетичка 

компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међупредметно повезивање 

 По садржајима грађанског васпитања, међупредметно повезивање се може остварити са садржајима наставних 

предмета:Српски језик, Историја, Географија, Ликовна култура, Музичка култура.  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: - усмено испитивање; - писмено испитивање; - посматрање 

понашања ученика; - редовно доношење домаћег .задатка; - прегледање свеске; - вођење евиденције од стране наставника о 

јављању на часовима 
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14. РЕДОВНА НАСТАВА изборног предмета 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

Годишњи фонд часова:   36                                              Недељни фонд часова: 1 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

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.  

 

Резултат се огледа у томе да 

ли ће ученик: 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.  

План и програм 

Циљ 

Исход- Резултат 

Корелација 

 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА СТАРОГ СВЕТА  

 

Упознати ученике са основним 

елементима религије и културе 

старог века.  

Упознати ученике са паганским 

митовима и легендама о вечном 

животу.  

Резултат се огледа у томе да 

ли ће ученик: моћи да 

именује неке политеистичке 

религије; моћи да наведе 

неке од карактеристика 

Историја 

Стари век 

Цивилизација 

Религија 

Политеизам 
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 Припремити ученике за сусрет са 

Откровењем Истинитог Бога.  

 

политеистичких религија и 

културе старог века  

III - ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ 

БИБЛИЈЕ  

 

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  

 

Резултат се огледа у томе да 

ли ће ученик: 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;  

Откровење 

Монотеизам 

Свето предање 

Библија 

IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

 

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;  

Резултат се огледа у томе да 

ли ће ученик: 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 

Свето писмо - Библија 

Тора 

Петокњижје 

Постање 

Стварање 

Адам 

Ноје 

Потоп 

Грех 

Барка - брод -Црква 
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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.  

 

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  

V -СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА  

 

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;  

Резултат се огледа у томе да 

ли ће ученик: 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  

Мисир - Египат 

Фараон 

Јевреји 

Јудаизам 

Песах - Пасха 

Мојсије 

Црвено море 

Синај 
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Пружити ученицима знање о 

старозаветним мотивима у 

иконографији.  

 

моћи да препозна 

старозаветне личности и 

догађаје у православној 

иконографији.  

VI - ЗАКОН БОЖИЈИ  

 

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;  

 

Резултат се огледа у томе да 

ли ће ученик: 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;  

 

Закон 

Тора 

Мојсије 

Савез 

Правила 

VII - 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 

Резултат се огледа у томе да 

ли ће ученик: 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  

,,Обећана земља" 

,,Изабрани народ Божји" 

Давид 

Псалми 

Месија 
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и омогућити им да доживе његову 

сликовитост  

 

 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  

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

КОРЕЛАЦИЈА 

(НАВЕСТИ ПРЕДМЕТ И 

ТЕМУ) ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

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.  

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по темама, 

Верска настава 4.разред: 

,,Хришћанске поделе 

цркве" 
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Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

 

 

начином остваривања 

програма рада, као и са 

начином вредновања 

њиховог рада.  

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА СТАРОГ СВЕТА  

 

Компетенција за учење; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

 

 

Корелација верске наставе и 

историје у 5. разреду 

повезује историју старих 

цивилизација и њихове 

религије које су утицале на 

културу и историју истих. 

Религија и култура старог 

света откривају ученицима 

нове компетенције: 

Човекову жеђ за Богом и 

вечним животом; Митове и 

легенде. Изузетност области 

је способност повезивања и 

развијања когнитивних 

способности. Приче о 

постанку света, потопу, 

првородном греху, изградњи 

куле до небеса,  јављају се 

код свих народа и у свим 

срединама. Оне се 

подударају чак и у 

појединостима. Постоје 

запрепашћујуће сличности 

између цивилизацијски и 

временски удаљених прича, 

митова, легенди и 

уметничких дела старих 

цивилизација: Библија, 

Историја: 

Стари век 

-Асирско-вавилонско 

царство 

-Стари Египат 

-Стара Грчка  

-Стари Рим 

-Израиљ 
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Египатска књига мртвих, 

Енума елиш, Еп о 

Гилгамешу, Јanus sakrum, 

Сorpus inscriptionum 

Latinarum, Legas 

templorum...  

III - ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ 

БИБЛИЈЕ  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

 

Компетенције су адекватне 

ако је наставник способан 

да пружи квалитативну 

наставу; 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.  

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. 

Историја: 

Јевреји,  

Развој хришћанстава 
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IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

 

Способност уочавања 

сличности које постоје код  

приче о Божјем стварању 

човека и стварањем истог од 

Прометеја и Атине.  

Библијски потоп и Ноје се 

подударају са сумерским 

праведником 

Утнапиштимом. 

Свете књиге често су 

најнепосредније утицале на 

историјске догађаје, човеков 

живот и све области 

уметности и културе. У 

речник фраза и пословица 

свих језика су ушле слике и 

поређења светих текстова. 

Најчитанија и 

најпревођенија књига свих 

времена је Библија. Јудео-

хришћанска култура 

обликовала је Европу и већи 

део света. 

 

Историја: Праисторија 

Биологија: Теорија 

постанка 

V -СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Етичке способности и 

компетенције за формирање 

личне одговорности за 

лично и колективно 

спасење. Усвајање 

способности разумевања 

порука светих списа : ,,Ја 

рекох и душу своју спасих." 

,,Ако спасиш један живот, 

Историја: 

-Стара ера 

-Јеврејски народ 

-Библија 
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Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

 

спасао си цео свет." 

Упознавање ученика са 

овим повезаностима 

стварају код ученика ширу 

перспективу посматрања 

света и узрочно-

последичних веза. Указују 

на повезаност цивилизација, 

разбијају стереотипе и 

предрасуде и отварају ум. 

Упознавање историје и 

религија није лични 

субјективни емоционални 

избор нити катихизација,  

већ питање опште  културе 

и знања.  

VI - ЗАКОН БОЖИЈИ  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Пружити ученицима основ 

за разумевање да су Десет 

Божјих заповести водич и 

припрема за Христове 

заповести љубави. 

Уочити  да је човек сличан 

Богу јер је слободан,  

бити подстакнут на 

развијање осећаја личне 

одговорности 

бити подстакнут да примени 

вредности Декалога у свом 

свакодневном животу.  

 

Верска настава 3.разред: 

-Десет Божијих заповести 

Историја:  Закони и 

документа 
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Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

VII - МЕСИЈАНСКА НАДА  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Етичка компетенција; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

 

Специфичност је у 

могућности да се уочи у 

којој мери је ученик 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса у 5. разреду, и да 

ли је то утицало (и како) на 

лични живот и схватања. 

Шта се променило? 

Увидети значај покајања и 

молитве као „жртве угодне 

Богу“ на основу одељака 

поучних и пророчких 

књига. Значај љубави и 

наде. 

 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ: 

 

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.  
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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.  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика. 
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16.6 ШЕСТИ РАЗРЕД  

 
1.Наставни предмет : Српски језик и књижевност: 

 

 Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 

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

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  

 

Задаци наставе српског језика: 

– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани. 

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

– описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика, 

– поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

– упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика , 

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

различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца), 

– развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности, 

– развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење 

речника, језичког и стилског израза 

– увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, 

истраживачког), 

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

дела разних жанрова, 

– упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу, 

– поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног 

текста, 

– развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално 

коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне), поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама, 

– поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм), 
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– усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности, 

– упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, 

позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења, 

– развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује, 

– навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији, 

– подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво 

– подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, 

новинарска секција и др.) 

– васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности, 

–развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

 

Програм предмета Српски језик и књижевност у шестом разреду основне школе чини пет предметних области: 

- Књижевност ( лирика, епика и драма ) 

- Граматика ( гласови и гласовне промене, творба речи, предикатска реченица, зависне и независне реченице, 

глаголи и глаголски облици, именичке и придевске заменице ) 

- Језичка култура ( значења речи, писмено и усмено изражавање у вези са јунацима и јунакињама обрађених 

књижевних дела ) .  

- Правопис ( Писање именичких и придевских заменица са негацијом, усвајање градива у вези са правописном 

нормом, правописна решења у вези са гласовним променама у српском језику, растављањем речи на крају реда и писањем 

имена небеских тела ) 

- Ортоепија ( правила у вези са правилним акцентовањем и изговарањем речи, карактеристике дугих и кратких 

акцената ) 

 

Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 
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Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: 

- Књижевност: 32 часа обраде и 23 часа утврђивања 

- Граматика: 25 часова обраде и 17 часова утврђивања 

- Језичка култура: 5 часова обраде и 30 часова утврђивања  

- Правопис: 7 часова обраде и 3 часа утврђивања 

- Ортоепија: 2 часа обраде градива 

 

   Корелативност је могуће остварити кроз заједничке часове Српског језика и књижевности и других предмета, на основу 

повезивања садржаја појединих наставних јединица. Предлози за међупредметну корелацију:  

 

*Просте речи и творенице; Препознавање корена речи – корелација између Српског језика и књижевности и Немачког 

језика ( сличност у поступку стварања сложеница и изведеница у српском и немачком језику ) 

 

*Настанак гласова и говорни органи – корелација између Српског језика и кљижевности и Биологије ( органи у људском 

организму, говорни органи и њихова функција ) 

 

*Вук Караџић ''Живот и обичаји народа српског''; Обредне лирске народне песме – корелација између Српског језика и 

књижевности и Историје ( начин живљења у Србији 18. и 19. века, традиција, веровања и обичаји ) 

 

*Обредне лирске народне песме – корелација са предметом Музичка култура ( певање одабраних народних песама према 

тачно утврђеним нотним вредностима, разговор о карактеру, мелодији и ритму отпеваних народних песама ) 

 

*У постојбини Старих Словена – корелација са предметом Историја ( живот Словена у њиховој прапостојбини, веровања и 

начин живљења ) 

 

*Војислав Илић: ''Свети Сава'' – корелација са предметом Музичка култура ( певање одабраних стихова на основу нотног 

записа композиције ) 

 

*Народна епске песма ''Смрт мајке Југовића'' – корелација са предметом Историја ( Историјски извори о Косовском боју и 

средњовековним личностима које су учествовале у самој Косовској бици ) 

 

*Народне епске песме о Марку Краљевићу – корелација са предметом Историја ( Маричка битка и страдање српске војске 

1371. године; улога Марка Мрњавчевића у време турске владавине српским земљама, учешће Марка Краљевића у бици на 
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Ровинама ) 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Ученик ће бити у 

стању да: 

− повеже књижевне 

термине и 

појмове 

обрађиване у 

претходним 

разредима са 

новим делима 

која чита; 

− чита са 

разумевањем; 

парафразира 

прочитано и 

описује свој 

доживљај 

различитих врста 

књижевних дела и 

научно-

популарних 

текстова; 

− одреди род 

књижевног дела и 

књижевну врсту; 

Ученик: 

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 

књижевноуметничког текста: мотив, тему, 

фабулу, време и место радње, лик...; 

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе;  

CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај 

уметничких дела; 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са 

временом у којем је настало и са временом 

Књижевност: 

Лирика 

 

Лектира 

Обредне лирске народне песме 

(избор) 

Ђура Јакшић: Вече 

Јован Дучић: Село  

Мирослав Антић: Плава звезда 

Вељко Петровић: Ратар /     

Алекса Шантић: О, класје моје 

Десанка Максимовић: 

Грачаница / Војислав Илић: 

Свети Сава 

Стеван Раичковић: Хвала сунцу, 

земљи, трави 

Милован Данојлић: Овај дечак 

зове се Пепо Крста 

Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

 

Књижевни термини и појмови 

Врста строфе према броју 

стихова у лирској песми: 

дистих; терцет; врста стиха по 

 

-компетенција за 

целоживотно учење  

 

-комуникација  

 

-решавање 

проблема    

 

-естетичка 

компетенција 

 

-сарадња 

 

-дигитална 

компетенција 

 
Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала, 
илустрација,шема, 
графикона 
 
-Користити методе/ 
технике и облике 
рада које активирају 
ученике и у којима 
су самосталнији у 
раду 
 
-Обезбеђивање 
корелације са 
сродним 
предметима 
 
-Припремање 
наставника за часове 
водећи рачуна о 
особеностима 
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− 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 

књижевноуметни

чког дела: тема, 

мотив; радња, 

време и место 

радње; 

− разликује заплет и 

расплет као етапе 

драмске радње; 

− разликује појам 

песника и појам 

лирског субјекта; 

појам 

приповедача у 

односу на писца; 

− разликује облике 

казивања; 

− увиђа звучне, 

које се узима за оквир приповедања;  

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне 

лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког 

дела на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација; 

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте 

(баладу, поему);  

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, дневник и 

путопис и научно-популарне текстове;  

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене 

(тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст)  

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, 

композицију, форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и њихову 

међусобну повезаност;  

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог / унутрашњи монолог, 

дијалог;  

CJ.2.4.8. уочава разлику између 

препричавања и анализе дела; 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним 

књигама; 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и 

врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива; 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних 

родова и врста у конкретном тексту;  

броју слогова (лирски и епски 

десетерац). 

Одлике лирске поезије: нагласак 

речи и ритам; рима – парна, 

укрштена, обгрљена; улога риме 

у обликовању стиха. 

Стилске фигуре: контраст, 

хипербола.  

Врсте ауторске и народне 

лирске песме: социјалне песме, 

дитирамб, елегија; обредне 

песме (коледарске, краљичке, 

додолске, божићне). 

 

ЕПИКА 

Лектира 

Народна песма: Смрт Мајке 

Југовића 

Народна песма: Марко 

Краљевић укида свадбарину 

Петар Кочић: Јаблан 

Исидора Секулић: Буре 

(одломак)/Бранко Ћопић: 

Чудесна справа 

Иво Андрић: Аска и вук 

Антон Павлович Чехов: 

Вањка/Итало Калвино: Шума на 

ауто-путу (из збирке прича 

Марковалдо или годишња доба у 

граду) 

Светлана Велмар Јанковић: 

Сирото ждребе (из Књиге за 

Марка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одељења 
 
-Постављање 
ученика у  
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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визуелне, 

тактилне, 

олфакторне 

елементе 

песничке слике; 

− одреди стилске 

фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметни- 

чком тексту; 

− анализира 

узрочно-

последичне 

односе у тексту и 

вреднује 

истакнуте идеје 

које текст нуди; 

− анализира 

поступке ликова у 

књижевноуметни

чком делу, 

служећи се 

аргументима из 

текста; 

− уочава хумор у 

књижевном делу; 

− разликује 

хумористички и 

дитирамбски тон 

од елегичног 

тона; 

− илуструје 

веровања, 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског 

субјекта и приповедача у делу;  

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске 

фигуре; одређује функцију стилских фигура 

у тексту;  

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и 

строфе;  

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући се на 

само дело; 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном 

делу и аргументовано га образлаже; 
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке 
текстове с другим текстовима који се 
обрађују у настави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гроздана Олујић: Били су деца 

као и ти (избор – текст о 

Исидори Секулић) 

 

Књижевни термини и појмови 

Основна тема и кључни мотиви.  

Облици казивања: нарација 

(хронолошко приповедање),  

описивање, дијалог, монолог. 

Фабула/радња, редослед 

догађаја. 

Врсте епских дела: приповетка, 

роман. 

Културно-историјско предање 

(нпр. Смрт Марка Краљевића) 

 

ДРАМА 

Лектира 

Коста Трифковић: Избирачица 

(одломак) 

Миодраг Станисављевић: И ми 

трку за коња имамо (одломак) 

Бранислав Нушић: Аналфабета 

(одломак) 

 

Књижевни термини и појмови 

Драмске врсте: комедија – 

основне одлике. Монолог и 

дијалог у драми. Дидаскалије, 

реплика. Етапе драмске радње 

(заплет и расплет). 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
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обичаје, начин 

живота и догађаје 

у прошлости 

описане у 

књижевним 

делима;  

− уважава 

националне 

вредности и 

негује 

културноисторијс

ку баштину; 

− препоручи 

књижевно дело уз 

кратко 

образложење; 

− упореди 

књижевно и 

филмско дело, 

позоришну 

представу и 

драмски текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

(бирати 2 дела) 

 

Вук Караџић: Живот и обичаји 

народа српскога: Божић 

(одломак); Ђурђевдан 

(одломак); Додоле, прпоруше и 

чароице (одломци) 

 

Никола Тесла: Моји изуми 

(поглавље по избору) 

Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан 

Бланшар: Енциклопедија лоших 

ђака, бунтовника и осталих 

генијалаца (избор) 

 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1. Епске народне песме о 

Косовском боју (избор) 

2. Епске народне песме о Марку 

Краљевићу (избор) 

3. Бранислав Нушић: 

Аутобиографија 

4.Анђела Нанети: Мој дека је 

био трешња 

5. Весна Алексић: Каљави коњ 

(Прича о богињи Лади – 

Звездана вода; Прича о богу 

Сварогу – Небески ковач и 

Прича о богу Стрибору – 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

− повеже 

граматичке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ученик: 

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.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне 

граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с 

облицима речи; CJ.1.3.5. разликује просте 

Сеченско светло)  

6. Бранко Ћопић: Орлови рано 

лете 

7. Ференц Молнар: Дечаци 

Павлове улице 

 

Допунски избор лектире 

 (бирати 3 дела) 

 

1.Добрица Ерић: Месечеви 

миљеници (песме о свицима) 

(избор) 

2. Бранислав Петровић: избор из 

антологија песама за децу 

(Морава, Влашићи, Дунав, Говор 

дрвећа, Грађење куће, Па шта, 

па шта и друге) 

3. Владимир Стојиљковић: 

Писмописац (Писмо Бранку 

Ћопићу) 

4. Ивана Брлић Мажуранић: 

Приче из давнина (избор) 

 

Часови обраде:32 

Часови утврђивања: 23 

Граматика 

Подела речи по настанку: 

просте речи и творенице; 

породица речи, уочавање 

корена речи. Саставни делови 

твореница (творбене основе, 

префикси и суфикси). 

Граматичка основа и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-компетенција за 

целоживотно учење 

 

-комуникација 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање 

проблема 

 

-дигитална 
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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. 

речи од твореница; препознаје корен речи; 

гради реч према задатом значењу на основу 

постојећих творбених модела;  

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.1.3.10. правилно употребљава глаголске 

облике (осим имперфекта);  
CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као 
непожељан начин изражавања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

граматички наставци у 

поређењу са творбеном 

основом и суфиксима. 

Настанак гласова и говорни 

органи; подела гласова: 

самогласници и сугласници 

(прави сугласници и сонанти); 

Подела сугласника по 

звучности и по месту 

изговора. 

Подела речи на слогове; 

слоготворно р. Гласовне 

промене – уочавање у 

грађењу и промени речи: 

непостојано а; промена л у о; 

палатализација; 

сибиларизација; јотовање; 

једначење  сугласника по 

звучности; једначење 

сугласника по месту изговора; 

губљење сугласника.  

Заменице: неличне именичке 

заменице (односно-упитне, 

неодређене, опште, одричне); 

придевске заменице: 

присвојне (с нагласком на 

употребу заменице свој, 

показне, односно-упитне, 

неодређене, опште, одричне). 

Граматичке категорије 

заменица: род, број, падеж и 

лице. 

компетенција 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

− доследно 

примењује 

правописну 

норму;  

− користи правопис 

(школско 

издање); 

разликује дуги и 

кратки акценат у 

 
 
 
 
 
 
 

Ученик: 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу 

и латиницу);  

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички 

исправну реченицу; 

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, 

наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста);  

CJ.1.2.4. уме да преприча текст; 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму 

изражавања (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава 

одговарајуће језичке варијетете (формални 

или неформални); 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане 

комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се 

сусреће у школи и свакодневном животу;  

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом 

(школским издањем);  

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из 

сваке правописне области) у једноставним 

примерима;  

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и 

негативан став према језику дискриминације 

и говору мржње; 

Грађење и основна значења 

глаголских времена: аорист, 

имперфекат (само на нивоу 

препознавања; имперфекат 

глагола бити); 

плусквамперфекат. 

Независне предикатске 

реченице ‒ појам 

комуникативне функције; 

подела на обавештајне, 

упитне, заповедне, жељне и 

узвичне реченице. 

Часови обраде:25 

Часови утврђивања: 17 

Правопис 

Писање имена васионских 

тела. 

Растављање речи на крају 

реда (основна правила). 

Правописна решења у вези са 

гласовним променама. 

Писање именичких и 

придевских одричних 

заменица са предлозима. 

Писање заменице Ваш 

великим почетним словом. 

Правописна решења у вези са 

писањем обрађених 

глаголских облика. 

 

 

 

 

 

-компетенција за 

целоживотно учење 

 

-комуникација 

 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање 

проблема 

 

-дигитална 

компетенциј

а 
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изговореној речи. 

 

 

 

 

 

 

Ученик ће бити у 

стању да: 

− доследно 

примењује 

правописну 

норму;  

− користи правопис 

(школско 

издање); 

разликује дуги и 

кратки акценат у 

изговореној речи. 

 

 

Ученик ће бити у 

стању да: 

– употребљава 

различите облике 

усменог и 

писменог 

изражавања: 

препричавање 

различитих 

типова текстова, 

без сажимања и 

са сажимањем, 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна 

основна правила акценатске норме;  

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене;  

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје 

подврсте речи; уме да одреди облик 

променљиве речи; CJ.2.3.4. познаје основне 

начине грађења речи (извођење, слагање, 

комбинована творба, претварање);  

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим 

случајевима; 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их 

препозна, објасни и именује); 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује 

акценатску норму; 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и 

главна значења глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с њима); 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих 

речи и израза на основу њиховог састава, 

контекста у коме су употребљени, или на 

основу њиховог порекла; 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама 

у научнопопуларним текстовима, намењеним 

младима, и правилно их употребљава. 
 

Ученик (ортоепија): 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из 

сваке правописне области) у једноставним 

примерима;  

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна 

основна правила акценатске норме.  

 

Ученик (језичка култура): 

Часови обраде:7 

Часови утврђивања: 3 

Ортоепија 

Правилан изговор гласова ч, 

ћ, џ, ч, р. 

Дуги и кратки акценти. 

Часови обраде:2 

Часови утврђивања: 0 

Језичка култура 

 

Текстови у функцији 

унапређивања језичке културе. 

Анализирање снимљених 

казивања и читања (звучна 

читанка). 

Говорне вежбе на унапред 

одређену тему. 

Учтиве форме обраћања. 

Лексикологија: аугментативи 

(са пејоративима), деминутиви 

(са хипокористицима) 

Правописне вежбе: диктат; 

допуњавање текста; уочавање и 

објашњавање научених 

правописних правила у тексту. 

Богаћење речника: лексичко-

семантичке вежбе (избегавање 

сувишних речи и туђица; 

фигуративна значења речи; 

проналажење изостављених 

реченичних делова); стилске 

вежбе (текст као подстицај за 

-компетенција за 

целоживотно учење 

 

-комуникација 

 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање 

проблема 
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причање (о 

догађајима и 

доживљајима) и 

описивање; 

– разликује и гради 

аугментативе и 

деминутиве; 

– саставља 

обавештење, вест 

и кратак 

извештај; 

– разуме основна 

значења 

књижевног и 

неуметничког 

текста; 

– проналази, 

повезује и тумачи 

експлицитно и 

имлицитно 

садржане 

информације у 

краћем, 

једноставнијем 

књижевном и 

неуметничком 

тексту; 

– драматизује 

одломак 

одабраног 

књижевноуметни

чког текста; 

– говори јасно, 

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; 

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;  

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете 

у тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, узрок – 

последица и сл.) и извoди закључак заснован 

на једноставнијем тексту;  

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне 

елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе; 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, 

хомонимију; метафору као лексички 

механизам;  

сликовито казивање; 

ситуациони предложак за 

тражење погодног израза). 

Писмене вежбе и домаћи задаци 

и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту (један час за 

израду задатка и два за анализу и 

писање унапређене верзије 

састава). 

 

Часови обраде:5 

Часови утврђивања: 30 
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поштујући 

стандарднојезичк

у норму; 

– изражајно чита 

обрађене 

књижевне 

текстове. 

 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења 

вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, 

школи и сл.);  

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама 

који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и 

сл.), као и оних који се често јављају у 

школским текстовима  

(у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.); 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи 

и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени 

(једноставни случајеви); 

CJ.1.3.16. служи се речницима, 

приручницима и енциклопедијама; 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите 

стратегије читања: „летимично читање” 

(ради брзог налажења одређених 

информација); читање „с оловком у руци” 

(ради учења, ради извршавања различитих 

задатака, ради решавања проблема); читање 

ради уживања; 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких 

текстова (излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама);  

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка 

средства карактеристична за различите 

функционалне стилове;  

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује 

информације из два краћа текста или више 

њих (према датим критеријумима); 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, 
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објективност од пристрасности и пропаганде 

на једноставним примерима; 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора 

неуметничког текста и разликује га од 

другачијих ставова изнетих у тексту; 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је целовит и 

кохерентан; CJ.2.2.2. саставља вест, реферат 

и извештај;  

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или 

једноставнијег текста; 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и 

писаног језика; 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује 

је у већини случајева; 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и 

правилно распоређене пасусе; одређује 

прикладан наслов тексту и поднаслове 

деловима текста;  

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст;  

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, 

позоришне представе и сл.), репортажу и 

расправу; 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или 

сложенијег текста;  

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује 

правописну норму. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

процењују се: 

 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на часу у свеску 

 

 

 

 вештине 

изражавања и 

ученика и евиденције наставника   

 саопштавања;    

Степен разумевање,    - Усмено одговарање    Учесталост јављања на часу по  

оствареност
и 

примена и  Месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   
исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 

прописаних, поступака и -Ученици воде евиденцију  током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  
прилагођени

х 
са подацима и -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда рад на   Пресек стања по 

постигнућа 
у 

различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 

току врстама    
савладавања текстова; Ученици дају самопроцену оцене За недоношења домаћег – запис  

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 

 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, 
процена 

За редовно доношење домаћег  

  осталих ученика) задатка +  

 вештине,    

 руковање - Рад у пару Сарадња у групи  
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 прибором, (посматрање наставника, излагање парова, 
процена 

(сви чланови су укључени, сви  

 алатом и осталих ученика) имају задато забележено у  

 технологијама и  свескама...)  

 извођење    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  

   Групе  

   
Процена резултата рада група 

 

   (пано, табела...)  

 

 

 

 

 

 
 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

одговоран однос према 

раду, постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. активно 

учествовање у настави, 

сарадњу са другима 

 

Вођење евиденције од стране наставника о: 
 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

-Учешћу на конкурсима 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 
-Израда паноа 

 

 

 

 
 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа 
у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

 

 

Пресек стања 
по 
тромесечјима 
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Месец 

 
План и програм рада додатне наставе 

Септембар -

октобар 

Књижевно дело по избору ученика – тумачење (тема, композиција, ликови, језик); 

Самостално стваралаштво ученика (поезија, проза); 

Грађење речи суфиксацијом и префиксацијом. 

Новембар - 

децембар 

Правописне норме; 

Гласови; 

Гласовне промене; 

Народне лирске песме. 

Јануар - фебруар 

- 

- март 

Реченица ( комуникативне функције); 

Писци и дела; 

Глаголски облици; 

Стилска изражајна средства. 

Април - мај 

Народне епске песме; 

Заменице; 

Правопис. 

Јун 

Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва; 

Језичке мозгалице; 

Анализа постигнутих резултата. 

 

 

Месец План и програм рада допунске наставе 
Септембар - октобар Просте, изведене и сложене речи; суфикси, префикси, корен речи; 

Гласови; самогласници и сугласници; подела сугласника по месту изговора и звучности; 

Писмени задатак; 

Домаћи задатак. 

Новембар - 

децембар 

Гласовне промене; 

Домаћи задатак; 

Писмени задатак. 

Јануар - фебруар Реченица (основни појмови); 

Независне предикатске реченице; 

Појам комуникативне реченице; 
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Правопис – основна правила. 

Март – април- мај Глаголи; 
Глаголске основе – инфинитивна и презентска; 
Прости глаголски облици – грађење; 
Сложени глаголски облици – грађење; 
Правопис – писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу; 
Књижевна дела и писци; 
Домаћи задатак; 
Писмени задатак. 

 

 

 

2. Наставни предмет :енглески језик, 6.разред,редовна настава 

 

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознати 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу:  

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

-стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и културама, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, -стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

-унапређивањезнања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији 

споразумева са људима из других земаља, 

-усвајање нормивербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

 

-подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. 

У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

607 

 

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

са говорницима других језика. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним 

програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијамаи остварује комуникативне функције у вези са 

темама предвиђенимнаставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним функцијама,предвиђеним наставним 

програмом, поштујући правила писаног кода. 

 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним  наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције. 

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2), преноси и 

преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми), у складу са потребама комуникације. 

Знања о језику 

Ученик препознаје принципе језика, односно граматичкеи социолингвистичке компетенције уочавајући значај развијања 

личних стратегија учења страног језика. 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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И САДРЖАЈИ КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

- ‒ поздраве и 

отпоздраве, представе 

себе и другог користећи 

једноставнија језичка 

средства 

‒ разумеју и користе 

основне и редне бројеве 

‒ пронађу информацију 

у тексту у вези са 

националношћу 

‒ поштују правила 

учтиве комуникације 

‒ разумеју и користе 

речи и изразе везане за 

чланове породице 

‒ формулишу 

једноставније исказе 

који се односе на 

поседовање и 

припадност 

‒ препознају и именују 

појмове који се односе 

на одећу, школске 

предмете, дане, месеце 

и годишња доба 

 

‒ изразе хронолошко 

време. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.8.  
2.1.12. 2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.24.  2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

  

Школа, 

образовање и 

васпитање;  

професионални 

живот, планови 

везани за будуће 

занимање, млади - 

деца и омладина 

,животни циклуси 

(Starter) 

 

 

 

 

 

Лични 

идентитет; 

породица и уже 

друштвено 

окружење;емоције,љубав,

међуљудски и 

партнерски односи(My 

World) 

 

  

 

 Здравље, 

-

Компетенциј

а за    

целоживотно 

учење 

-Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

-Комуникација 

-Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенц

ија 

-

Решава

ње 

проблем

а 

-Сарадња 

-

Дигитална 

компетенц

ија 

-

Kомуникативна настава 

језик сматра средством 

комуникације. Стога је и 

програм усмерен ка 

исходима који указују на 

то шта је ученик у 

комуникацији у стању да 

разуме и продукује. 

Табеларни приказ 

наставника постепено води 

од комуникативне 

функције као области, 

преко активности које у 

настави оспособљавају 

ученика да комуницира и 

користи језик у 

свакодневном животу, у 

приватном, јавном или 

образовном домену. 

Примена овог приступа у 

настави страних језика 

заснива се на настојањима 

да се доследно спроводе и 

примењују следећи 

ставови: 

– циљни језик употребљава 

се у учионици у добро 

осмишљеним контекстима 
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‒ у неколико везаних 

исказа саопште 

информације о себи и 

другима, а на тему 

слободних и 

свакодневних 

активности 

‒ разумеју 

једноставније текстове 

у којима се описују 

радње и ситуације у 

садашњости 

‒ разумеју и користе 

речи и изразе везане за 

осећања и понашање 

‒ формулишу 

једноставније 

исказе користећи 

придеве којима се 

описује личност и 

карактер. 

-разумеју једноставније 

текстове у којима се 

описују радње и 

ситуације у 

садашњости; 

размене појединачне 

информације и/или 

неколико информација 

у низу о искуствима, 

догађајима и 

способностима у 

прошлости; 

2.3.1.  2.3.2. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 
3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 
3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12.  
3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 
3.1.30. 
 
 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 

хигијена, 

превентива 

болести, лечење; 

исхрана и 

гастрономске 

навике(Fit for Life) 

 

 

 

 

 

 

Уметност ( 

модерна 

књижевност и 

музика),медији,интернет 

(Fun Time!) 

 

 

 

 

 

Наука и 

Истраживања,контакти 

са странцима,вербална и 

невербална 

комуникација,медији,мас

медији,друштвене мреже 

(All Things High End) 

 

 

 

 

Одговоран 

однос 

према 

здрављу 

-

Одговоран 

однос 

према 

околини 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној 

атмосфери; – говор 

наставника прилагођен је 

узрасту и знањима 

ученика; 

– наставник мора бити 

сигуран да је схваћено 

значење поруке 

укључујући њене 

културолошке, васпитне и 

социјализирајуће 

елементе; 

– битно је значење језичке 

поруке; 

– знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

– са циљем да унапреди 

квалитет и обим језичког 

материјала, настава се 

заснива и на социјалној 

интеракцији; рад у 

учионици и ван ње 

спроводи се путем групног 

или индивидуалног 

решавања проблема, 

потрагом за 

информацијама из 

различитих извора 
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опишу у неколико 

краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из 

прошлости. 

разумеју краћи текст на 

тему описа места. 

самостално 

напишу краћи 

коментар 

 

 

разумеју краћи текст на 

тему поштовања 

различитости 

користе научене речи и 

изразе да усмено и 

писмено опише особине 

добрих пријатеља 

размене једноставније 

информације које се 

односе на спортске 

активности 

саопште и реагују на 

предлоге користећи 

одговарајућа језичка 

средства. 

изразе допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење 

разумеју једноставнији 

текст на тему празника 

Халлоwеен 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  
2.1.25. 2.1.26. 2.1.27.  2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.11. 
3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 
 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.1. 
3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 
3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 
3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 
3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 
3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 3.3.9. 
 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

 

Живи 

свет – природа, 

љубимци, 

еколошка свест; 

клима и 

временске 

прилике,очување 

животне средине 

(Be Green) 

 

 

 

Транспорт и 

превозна 

средства;  

Географске 

особености; Путовања; 

живот у 

иностранству, 

Србија – моја 

домовина  

(Round we go обрада-

3;остали типови-5) 

 

 

 

 

 

 

 

Историја, доживљај 

времена ( 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

(интернет, дечији 

часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и 

решавањем мање или више 

сложених задатака у 

реалним и виртуелним 

условима са јасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем; 

– наставник упућује 

ученике у законитости 

усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног 

односа; 

– сви граматички садржаји 

уводе се индуктивном 

методом кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере у складу са 

нивоом, а без детаљних 

граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају, а 

њихово познавање се 

вреднује и оцењује на 

основу употребе у 

одговарајућем 

комуникативном 

контексту. 

Kомуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних језика 

укључује и следеће 
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разумеју и користи 

једноставне изразе 

којима се исказује 

захваљивање и којима 

се тражи помоћ. 

 

 

‒ опишу историјску 

личност користећи 

једноставнија језичка 

средства 

‒ размене појединачне 

информације и/или 

неколико информација 

у низу о искуствима, 

догађајима и 

способностима у 

прошлости 

‒ опишу у неколико 

краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из 

прошлости 

‒ у писменој и усменој 

комуникацији користе 

речи које се односе на 

храну и категорије 

хране 

‒ питају и саопште 

колико нечега има/нема 

користећи одговарајућа 

језичка средства 

‒ разумеју 

једноставнији текст на 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.26. 3.1.27. 
3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 
3.1.32. 3.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.1. 
3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 

прошлост 

–садашњост - 

будућно 

 

 

Духовни живот, норме и 

вредности, 

етички и верски 

принципи, 

предрасуде, 

толеранција и 

емпатија, брига 

о другоме; 

обичаји и 

традиција, 

прославе ( 

рођендани, 

празницi 

 

(Festivities) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорије: 

– усвајање језичког 

садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у 

друштвеном чину; 

– поимање наставног 

програма као динамичне, 

заједнички припремљене и 

прилагођене листе 

задатака и активности; 

– наставник треба да 

омогући приступ и 

прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају 

као одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину; 

– уџбеници представљају 

извор активности и морају 

бити праћени употребом 

додатних аутентичних 

материјала; 

– учионица је простор који 

је могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана 

у дан; 

– рад на пројекту као 

задатку који остварује 

корелацију са другим 

предметима и подстиче 

ученике на студиозни и 

истраживачки рад; 

– за увођење новог 
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тему ситуације у 

ресторану 

који се односи на 

спортски догађај 

‒ разумеју 

једноставније забране, 

правила понашања, 

своје и туђе обавезе и 

реагују на њих 

‒ усмено и писмено 

опишу спортски догађај 

служећи се наученим 

конструкцијама. 

разумеју једноставније 

забране, правила 

понашања, своје и туђе 

обавезе и реагују на 

њих. 

‒ изразе допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење 

‒ размене појединачне 

информације и/или 

неколико информација 

у низу које се односе на 

радње у садашњости; 

‒ опишу и упореде 

жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, 

стања и збивања 

користећи 

једноставнија језичка 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 
3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 
3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 
3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.26. 3.1.27. 
3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 
3.1.32. 3.2.1. 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексичког материјала 

користе се познате 

граматичке структуре и 

обрнуто. 

 

Технике/активности 

 

Током часа се препоручује 

динамично смењивање 

техника/активности које не 

би требало да трају дуже од 

15 минута. 

Слушање и реаговање на 

команде наставника на 

страном језику или са 

аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди али 

и активности у вези са 

радом у учионици: цртај, 

сеци, боји, отвори/затвори 

свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и 

великим групама (мини-

дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.). 

Мануелне активности 

(израда паноа, 

презентација, зидних 

новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према 

упутствима наставника 

или са аудио-записа 

повезати појмове, додати 
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средства; 

‒ разумеју 

једноставније забране, 

правила понашања, 

‒ разумеју 

једноставније исказе 

који се односе на 

одлуке, обећања, 

планове,  намере и 

предвиђања и реагује на 

њих 

‒ изражавају мишљење, 

слагање/неслагање и 

даје кратко 

образложење; 

‒ изразе жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим 

језичким средствима 

‒ опишу електронске 

уређаје користећи 

једноставнија језичка 

средства 

‒ говоре о безбедности 

на интернету служећи 

се једноставнијим 

језичким средствима 

‒ креирају и представе 

постер на тему 

прославе празника  

‒ опишу и упореде 

жива бића, предмете, 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 
3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12.  
3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 
3.1.30. 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  
2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 
3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 
3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18.  3.1.19. 3.1.20.  3.1.22. 
3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 
3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први писмени задатак 

The First Written Paper 

(број часова- 5(обрада-

0;остали типови-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други писмени задатак 

The Second Written Paper 

(број часова- 5(обрада-

0;остали типови-5) 

 

 

делове слике, допунити 

информације, селектовати 

тачне и нетачне исказе, 

утврдити хронологију и 

сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање 

(по количини, облику, 

боји, годишњим добима, 

волим/не волим, 

компарације...). 

Решавање „текућих 

проблема” у разреду, тј. 

договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест 

и геста у исказ. 

Повезивање звучног 

материјала са 

илустрацијом и текстом, 

повезивање наслова са 

текстом или, пак, 

именовање наслова. 

Заједничко прављење 

илустрованих и писаних 

материјала (планирање 

различитих активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни 

плакат, програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

Разумевање писаног 

језика: 
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места, појаве, радње, 

стања и збивања 

користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

‒ користе речи и изразе 

који се односе на 

решавање еколошких 

проблема у псименој и 

усменој комуникацији. 

‒ опишу особе, 

предмете и места 

коришћењем именица у 

једнини и множини 

‒ опишу особе, 

предмете и места 

коришћењем 

одговарајућих чланова 

‒ усмено и писмено 

опишу дивље животиње 

користећи једноставна 

језичка средства 

‒ користе научене речи 

и изразе у ситуацији 

комуникације у 

продавници 

‒ опишу национални 

парк користећи се 

једноставнијим 

средствима 

‒ користе речи које се 

односе на свакодневне 

послове у писменој и 

3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 
3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

 

 

 

 

– уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке 

специфичности (род, број, 

глаголско време, лице...); 

– препознавање везе 

између група слова и 

гласова; 

– одговарање на 

једноставна питања у вези 

са текстом, тачно/нетачно, 

вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних 

упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и 

групе слова; 

– замењивање речи 

цртежом или сликом; 

– проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене 

речи, и слично); 

– повезивање краћег текста 

и реченица са 

сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара 

(пријава за курс, налепнице 

нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и 

разгледница; 
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усменој комуникацији. 

‒ разумеју 

једноставнији текст на 

тему очувања животне 

средине 

 

- опишу правац кретања 

и просторне односе 

једноставним, везаним 

исказима 

‒ користе научене речи 

и изразе да усмено и 

писмено опишу 

знаменитости, родно 

место и превозна 

средства 

‒ опишу жива бића, 

предмете, места 

коришћењем 

компаратива и 

суперлатива 

‒ разумеју 

једноставнији текст на 

тему географских 

особина земље 

‒ затраже и разумеју 

обавештења о положају 

предмета и бића у 

простору и правцу 

кретања 

‒ опишу жива бића, 

предмете и места 

користећи адекватне 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије 

књижевности и 

транспоновање у друге 

медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни 

израз. 

Предвиђена је израда два 

писмена задатка у току 

школске године(број 

часова- 10(обрада-0;остали 

типови-10) 
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врсте прилога 

 

 

Исходи из темa 1, 2 и 3 

– комбиновано. 

 

 

Исходи из темa 5, 6 и 

7 – комбиновано. 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима и групама, 

задаци у радној 

свесци, тестови 

вештина, различите 

технике формативног 

оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

- Формативно оцењивање: 

бележење          

активности и постигнућа 

ученика на часу у  евиденцију 

наставника 

-Усмено одговарање 

-Редовност доношења домаћег 

задатка 

-Прегледање свезака 

- Ученици дају самопроцену 

оцене 

- Групни рад(посматрање 

-Број јављања:  

За јављање - ✓  

За јављање више пута ✓✓✓ 
За давање комплетног, 
потпуног 

одговора на тежа питања  

Ко не зна одговор – запис 

датума 

-Учесталост јављања на 

часу по 

месецима 

-Свеобухватност одговора 

-Бележење  

током године 

- Пресек стања 

по 

-тромесечјима 

- На крају 

школске године 

и и на крају 

полугодишта 
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програма 

предмета 

 

 

 

наставника, излагање група, 

процена) 

осталих ученика) 

- Рад у пару (посматрање 

наставника, излагање парова, 

процена осталих ученика) 

- Писане провере 

 

 

-Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

- Самосталност у 

одговарању 

   -Када је у питању усмено 

одговарање, знање се 

оцењује на следећи начин: 

оцена 2 : читање и превод 

три лекције по избору 

ученика (задовољавајући 

ниво знања) 

оцена 3 : читање и превод 

лекција по избору 

наставника и основна 

правила граматике 

(просечан ниво знања, уз 

помоћ наставника) 

оцена 4 : читање и превод 

лекција по избору 

наставника, граматика и 

питања иа 

лекција (висок ниво знања, 

уз малу помоћ наставника) 

оцена 5: читање и превод 

лекција по избору 

наставника, граматика, 

питања из 

лекција и 

препричавање(висок ниво 

знања, без помоћи 

наставника). 

Када је у питању тест из 
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граматике или лексике или 

писмени задатак, оцене се 

рачунају процентуално и то 

на следећи 

начин: 

оцена 2: 30 % тачних 

одговора 

оцена 3 : 50 % тачних 

одговора 

оцена 4 : 70 % тачних 

одговора 

оцена 5 : 85 % тачних 

одговора од максималних 

100 %.Проценти могу 

варирати у зависности од 

процене тежине теста. 

Када су диктати у питању, 

дужина диктата је око 7 

сложених реченица. За такав 

диктат, 

рачунају се 3 грешке по 

оцени, односно: 

оцена 5 : 1-3 грешке 

оцена 4 : 4-6 грешака 

оцена 3 : 7-9 грешака 

оцена 2 : 10-12 грешака 

оцена 1 : преко 13 грешака 

 

- За недоношења домаћег – 

запис датума у евиденцију 

-За редовно доношење 

домаћег 

задатка + 
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-Сарадња у групи 

(имају задато забележено у 

свескама...);степен залагања 

свих чланова 

групе;процена резултата 

рада група (пано, табела...) 

 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос  

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање, активно 

учествовање у 

настави, сарадњу     са 

другима,самосталност 

Наставник води евиденцију о: 

 

-броју јављања на часовима 

-броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

-учешћу на конкурсима 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израда 

паноа,постера,презентација и 

других формата. 

-Предвиђени садржаји 
рађени на часу налазе  се у 

свескама ученика 
-Ангажовање,самосталност 
и квалитет учешћа у разним 
наставним и ваннаставним 
активностима на основу 
чега се процењује: 

-изузетна самосталност 

уз висок степен 

ангажовања. 

-велика 

Самосталност и висок степен 

ангажовања. 

-делимичан степен 

активности и ангажовања. 

-мањи степен активности и 

ангажовања. 

-непоказивање интересовања 

за учешће у активностима 

нити ангажовање. 

Пресек стања 

по тромесечјима 
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3 Наставни предмет: Историја 

 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска 

знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос 

према себи, сопственом и националном идентитету, културноисторијском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Програм предмета Историја у шестом разреду основне школе чини четири области: Основи проучавања прошлости 

(3); Европа, Средоземље и српске земље у раном средњем веку (20); Европа и Средоземље и српске земље у позном 

средњем веку (29) ; Европа, Свет и српске земље у раном новом веку- Преиндустријско доба (20);  

 . 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА И 

САДРЖАЈИ 

Начини и поступци остваривања 

програма  
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− -приказује на 

историјској карти 

динамику 

различитих 

историјских појава 

и промена; 

− на понуђеним 

примерима, 

разликује легенде и 

митове од 

историјских 

чињеница, као и 

историјске од 

легендарних 

личности; 
 -лоцира одређену 
временску 
јединицу на 
временској ленти 
 - именује 
периоде 
прошлости и 
историјске 
периоде, наводи 
граничне догађаје 
 - разврстава 
историјске изворе 
према њиховој 
основној подели 
 - повезује 
историјске изворе 
са установама у 
којима се чувају 

ИС.1.1.1. именује и 

разликује основне 

временске одреднице 

 

ИС.1.1.2. именује 

историјске периоде и зна 

редослед историјских 

периода 

 

ИС.1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

 

ИС.1.2.1. препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног историјског 

извора и других текстова 

познатих ученику, који 

говоре о истим 

историјским појавама 

*Компетенција 
за целоживотно 
учење  
 
*Рад са 
подацима и 
информацијама  

 

*Комуникација  
 
*Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву,  
 

 
*Дигитална 
компетенција 

Основи проучавања 

прошлости (2о+1у=3) 

 
-Основне одлике 

периода средњег века и 

новог века (појмови 

средњи век, нови век, 

прединдустријско доба, 

хронолошки и 

просторни оквири). 

 
-Историјски извори за 

историју средњег века и 

раног новог века и 

њихова сазнајна 

вредност (писани и 

материјални). 

 
 
Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала:  

илустрација, шема, графикона, ППТ 
 
 Посета локалном музеју и културно-
историјским споменицима, историјском 
архиву, евентуално виртуелна посета музеју, 
локалитету.. 
 
Проналажење примера од стране ученика  
 
Коришћење ЛОГОСОВ-ог е - уџбеника  
 
Тестови, видео записи са питањима, ППТ, 
асоцијације и др. 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
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 - користи 
основне 
историјске 
појмове - именује 
средњи век и 
нови век и наводи 
граничне догађаје 
 - користи 
основне 
историјске 
појмове (стари 
век, средњи век, 
повеља, житије)  
- пореди 
историјске 
периоде 
 - разврстава 
историјске изворе 
према њиховој 
основној подели 
и према 
историјском 
периоду 
-повеже визуелне 
и текстуалне 
информације са 
одговарајућим 
историјским 
контекстом 
(хронолошки, 
политички, 
друштвени, 
културни); 
 

 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

 

ИС.1.2.8. препознаје 

различита тумачења исте 

историјске појаве на 

једноставним примерима 

 

 

ИС.2.1.5. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

феномена у националној 

историји 

 

ИС.2.2.3. уме да одреди 

из које епохе или са ког 

географског простора 

потиче историјски извор 

када је текст извора 

непознат ученику, али су 

у њему наведене 

експлицитне 

информације о 

особинама епохе или 

географског простора 

 

ИС.2.2.4. уме да одреди 

угао гледања на 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
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историјску појаву 

(победника или 

побеђеног) на основу 

поређења два историјска 

извора који говоре о 

истом историјском 

догађају, феномену 

 

ИС.3.1.1. уме да примени 

знање из историјске 

хронологије (уме 

прецизно да одреди којој 

деценији и веку, 

историјском периоду 

припада одређена 

година, личност и 

историјски феномен) 

 

ИС.3.1.4. разуме на који 

начин су повезане појаве 

из националне, 

регионалне, опште 

историје 

 

ИС.3.1.6. уме да закључи 

зашто је дошло до 

одређених историјских 

догађаја и које су 

последице важних 

историјских дешавања 

 

ИС.3.2.2. уме да 

анализира и процени 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
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релевантност 

историјског извора 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
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– образложи узроке и 

последице 

историјских догађаја 

на конкретним 

примерима;  

– пореди историјске 

појаве;  

– наведе најзначајније 

последице настанка и 

развоја држава у 

Европи и Средоземљу 

у раном средњем 

веку; – на основу 

датих примера, 

изводи закључак о 

повезаности 

националне историје 

са регионалном и 

европском (на плану 

политике, 

економских прилика, 

друштвених и 

културних појава); 

 – сагледа значај и 

улогу истакнутих 

личности у датом 

историјском 

контексту; – 

приказује на 

историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и 

промена;  

ИС.1.1.1. именује и 

разликује основне 

временске одреднице 

 

ИС.1.1.2. именује 

историјске периоде и зна 

редослед  

историјских периода 

 

ИС.1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

 

ИС.1.1.5. уме да одреди 

којем историјском 

периоду припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

 

ИС.1.1.9. зна на којем 

простору су се одиграле 

најважније појаве и 

догађаји из националне 

и опште историје 

 

ИС.1.2.1. препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора 

(текстуалних, 

*Компетенција за 

целоживотно учење 

 

*Вештине за живот у 

демократском друштву 

 

*Вештина 

комуникације 

 

*Дигитална 

компетенција 

 

*Решавање проблема 

 
*Рад с подацима 
и информацијама 

Европа, 
Средоземље и 
српске земље у 
раном средњем 
веку (11о+9у=20) 
 
-Велика сеоба народа 
и стварање нових 
држава у Европи 
(германска и 
словенска племена, 
Бугари, Мађари, 
Викинзи).  
 
-Најзначајније 
државе раног 
средњег века 
(Франачка држава, 
Византијско царство, 

Арабљани). 
 
-Религија у раном 
средњем веку 
(христијанизација и 
хришћанска црква, 
Велики раскол, 
ислам).  
 
-Феудално друштво 
(структура, 
друштвене 
категорије, вазални 
односи).  
 
-Српске земље и 
Балканско 

Користити методе/технике и облике рада, 
које активирају ученике и у којима су 
самосталнији у раду: анализа слика, 
историјске карте, историјских извора, 
различитих графичких организатора, ППТ, 
видео материјали, пројектна настава; 
израда шема и др.  
 
Корелација са сродним предметима: 
географија, веронаука, ликовно, музичко, 
грађанско, српски језик кроз интегративну 
наставу и тематско повезивање 
 
Стално коришћење историјске карте  
 
Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: карикатура, 
илустрација, табела, ППТ, питања  
 
Посета локалном музеју и културно-
историјским споменицима, историјском 
архиву  
 
Упућивање ученика на коришћење 
уџбеника, додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања 
 
 Коришћење е-уџбеника и др.  
 
Постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и самоевалуације  
 
Обележавање Дана словенске писмености 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-9.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
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– на историјској 

карти лоцира правце 

миграција и простор 

насељен Србима и 

њиховим суседима у 

раном средњем веку ;  

– идентификује 

разлике између 

типова државног 

уређења у периоду 

средњег века; – 

изводи закључак о 

значају српске 

средњовековне 

државности и издваја 

најистакнутије 

владарске породице; 

 – пореди положај и 

начин живота жена и 

мушкараца, 

различитих животних 

доби, припадника 

постојећих 

друштвених слојева, 

у раном средњем веку 

; 

 – разликује основна 

обележја и 

идентификује 

најзначајније 

последице настанка и 

ширења различитих 

верских учења у 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног историјског 

извора и других 

текстова познатих 

ученику, који говоре о 

истим историјским 

појавама 

 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

ИС.1.2.7. зна да исте 

историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

 

ИС.1.2.1. препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора 

(текстуалних, 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

полуострво 
(досељавање Срба и 
Хрвата, односи са 
староседеоцима и 
суседима, 
формирање српских 
земаља, 
христијанизација, 
ширење писмености).  
 
-Истакнуте личности: 
Јустинијан, Карло 
Велики, кнез 
Властимир, цар 
Симеон, Јован 
Владимир, Василије 
II, краљ Михаило, 
Ћирило и Методије 
 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-7.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
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раном средњем веку;  

– на понуђеним 

примерима, разликује 

легенде и митове од 

историјских 

чињеница, као и 

историјске од 

легендарних 

личности; – 

идентификује 

основне одлике и 

промене у начину 

производње у 

средњем веку;  

– илуструје 

примерима значај 

прожимања 

различитих 

цивилизација;  

– разликује 

споменике 

различитих епоха, са 

посебним освртом на 

оне у локалној 

средини; 

реч  

 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

 

ИС.1.2.4. уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми историјске 

карте у којој је наведена 

легенда 

 

ИС.1.2.5. уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми табеле 

 

ИС.1.2.6. уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми графикона 

 

 

ИС.2.1.2. препознаје да 

постоји повезаност 

националне, регионалне 

и светске историје 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
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ИС.2.1.3. препознаје да 

постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.3.1.1. уме да 

примени знање из 

историјске хронологије 

(уме прецизно да одреди 

којој деценији и веку, 

историјском периоду 

припада одређена 

година, личност и 

историјски феномен) 

 

ИС.3.1.2. уме да објасни 

специфичности важних 

историјских појмова и 

да их примени у 

одговарајућем 

историјском контексту 

 

ИС.3.1.3. зна 

специфичне детаље из 

националне и опште 

историје 

 

ИС.3.1.4. разуме на који 

начин су повезане појаве 

из националне, 

регионалне, опште 

историје 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
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ИС.3.1.5. разуме како су 

повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

 

ИС.3.1.6. уме да 

закључи зашто је дошло 

до одређених 

историјских догађаја и 

које су последице 

важних историјских 

дешавања 

 

ИС.3.2.1. уме да изврши 

селекцију историјских 

извора 

 

ИС.3.2.2. уме да 

анализира и процени 

релевантност 

историјског извора 

 

ИС.3.2.5. уме да прочита 

историјске информације 

у различитим 

симболичким 

модалитетима и повеже 

их са претходним 

историјским знањем 

(закључује на основу 

историјске карте без 

понуђене легенде, 

упоређује два графикона 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf


Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

630 

 

и закључује о појави) 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
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– образложи узроке 
и последице 
историјских 
догађаја на 
конкретним 
примерима; 
 – пореди 
историјске појаве; 
 – наведе 
најзначајније 
последице настанка 
и развоја држава у 
Европи и 
Средоземљу у 
позном средњем 
веку;  
– на основу датих 
примера, изводи 
закључак о 
повезаности 
националне 
историје са 
регионалном и 
европском (на 
плану политике, 
економских 
прилика, 
друштвених и 
културних 
појава); 
 – сагледа значај и 
улогу истакнутих 
личности у датом 
историјском 

 ИС.1.1.1. именује и 

разликује основне 

временске одреднице 

 

ИС.1.1.2. именује 

историјске периоде и 

зна редослед 

историјских периода 

 

ИС.1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

 

ИС.1.1.5. уме да одреди 

којем историјском 

периоду припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

 

ИС.1.1.9. зна на којем 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

 

ИС.1.2.1. препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора 

*Компетенција за 

целоживотно учење 

 

*Вештине за живот у 

демократском друштву 

 

*Вештина 

комуникације 

 

*Дигитална 

компетенција 

 

*Решавање проблема 

 
*Рад с подацима 
и информацијама 

Европа, Средоземље 

и српске земље у 

позном средњем веку 

(17о+12у=29) 

 
Државно уређење 

(типови европских 

монархија; република). 
 
 Сусрети и прожимања 

цивилизација и народа 

(хришћанство, ислам, 

јудаизам,  

 
Крсташки ратови, 

најзначајнији путописци 

и њихова путовања – 

Марко Поло, Ибн Батута 

и др).  

 
Српске земље и суседи 

(краљевина и царство, 

деспотовина, 

аутокефална 
црква, односи са 

Византијом, Угарском, 

Бугарском, Венецијом, 

османска освајања у 

југоисточној Европи).  
 
Свакодневни живот у 

Европи и српским 

земљама (двор и дворски 

живот, живот на селу и 

граду – занимања, родни 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења.  
 
Користити разноврсне технике/методе и облике рада  
 
Корелација са сродним предметима: географија, ликовно и 
музичко васпитање, верска настава, грађанско васпитање, 
кроз интегративну наставу и тематско повезивање  
 
Коришћење уџбеничких текстова, историјских извора 
ињихова анализа  
 
Стално коришћење историјске карте Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: карикатура, 
илустрација, шеме друштвене лествице, питања, ППТ, шеме  
 
Упућивање ученика на коришћење уџбеника, додатне 
литературе, интернета, енциклопедија, ради израде паноа, 
кратких записа, кратких излагања  
 
Коришћење е-уџбеника и др. 
 
 Постављање ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације  
 
Коришћење ресурса локалне историје  
 
Савиндан 
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контексту; 
 – приказује на 
историјској карти 
динамику 
различитих 
историјских појава 
и промена; 
 – на историјској 
карти лоцира 
правце миграција и 
простор насељен 
Србима и њиховим 
суседима у позном 
средњем веку; 
 – идентификује 
разлике између 
типова државног 
уређења у периоду 
средњег века;  
– изводи закључак 
о значају српске 
средњовековне 
државности и 
издваја 
најистакнутије 
владарске 
породице; – пореди 
положај и начин 
живота жена и 
мушкараца, 
различитих 
животних доби, 
припадника 
постојећих 

(текстуалних, 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног 

историјског извора и 

других текстова 

познатих ученику, који 

говоре о истим 

историјским појавама 

 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике 

 

ИС.1.2.7. зна да исте 

историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

 

ИС.2.1.1. уме да повеже 

личност и историјски 

феномен са 

одговарајућом 

временском 

одредницом и 

односи, правоверје и 

јереси, куга).  

 
Опште одлике 

средњовековне културе 

(верски карактер 

културе, витешка 

култура, културне 

области, школе и 

универзитети, 

проналасци; писана и 

визуелна култура код 

Срба, легенде – 

Косовска, о краљу 

Артуру...).  

 

 
Истакнуте личности: 

Фридрих Барбароса, 

Ричард Лавље Срце, 

Саладин, Стефан 

Немања, Стефан 

Првовенчани, Сава 

Немањић, краљ 

Милутин, Стефан 

Душан, кнез Лазар и 
кнегиња Милица, Твртко 

I Котроманић, Стефан 

Лазаревић, деспот 

Ђурађ, султанија Мара, 

Ђурађ  
Кастриот Скендербег, 

Балшићи, Црнојевићи, 

Мехмед II Освајач. 
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друштвених 
слојева, у средњем 
веку;  
– разликује основна 
обележја и 
идентификује 
најзначајније 
последице настанка 
и ширења 
различитих верских 
учења у средњем и 
раном новом 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; 
-идентификује 
основне одлике и 
промене у начину 
производње у 
средњем веку;  
– илуструје 
примерима значај 

историјским периодом 

 

ИС.2.1.3. препознаје да 

постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.4. препознаје да 

постоји повезаност 

појава из прошлости са 

појавама из 

садашњости 

 

ИС.2.1.5. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

феномена у 

националној историји 

 

ИС.2.1.6. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

прекретница из опште 

историје 

 

ИС.2.2.2. уме да 

закључи о којем 

историјском феномену 

је реч на основу 

карактеристичних 

сликовних историјских 

извора 
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прожимања 
различитих 
цивилизација;  
– разликује 
споменике 
различитих епоха, 
са посебним 
освртом на оне у 
локалној средини;  
– 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 

ИС.2.2.3. уме да одреди 

из које епохе или са ког 

географског простора 

потиче историјски 

извор када је текст 

извора непознат 

ученику, али су у њему 

наведене експлицитне 

информације о 

особинама епохе или 

географског простора 

ИС.3.1.1. уме да 

примени знање из 

историјске хронологије 

(уме прецизно да 

одреди којој деценији и 

веку, историјском 

периоду припада 

одређена година, 

личност и историјски 

феномен) 

ИС.3.1.2. уме да 

објасни специфичности 

важних историјских 

појмова и да их 

примени у 

одговарајућем 

историјском контексту 

ИС.3.1.3. зна 

специфичне детаље из 

националне и опште 

историје 

ИС.3.1.4. разуме на 
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одговарајућим 
историјским 
контекстом 
(хронолошки, 
политички, 
друштвени, 
културни); 
 – учествује у 
организовању и 
спровођењу 
заједничких 
школских 
активности везаних 
за развој културе 
сећања. 

који начин су повезане 

појаве из националне, 

регионалне, опште 

историје 

ИС.3.1.5. разуме како 

су повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

ИС.3.1.6. уме да 

закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и 

које су последице 

важних историјских 

дешавања 

  
ИС.3.2.1. уме да 
изврши селекцију 
историјских извора 
ИС.3.2.2. уме да 
анализира и процени 
релевантност 
историјског извора 
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– образложи узроке 
и последице 
историјских 
догађаја на 
конкретним 
примерима; 
 – пореди 
историјске појаве;  
– на основу датих 
примера, изводи 
закључак о 
повезаности 
националне 
историје са 
регионалном и 
европском (на 
плану политике, 
економских 
прилика, 
друштвених и 
културних појава);  
– сагледа значај и 
улогу истакнутих 
личности у датом 
историјском 
контексту; – 
приказује на 
историјској карти 
динамику 
различитих 
историјских појава 
и промена;  
– на историјској 
карти лоцира 

 ИС.1.1.1. именује и 

разликује основне 

временске одреднице 

 

ИС.1.1.2. именује 

историјске периоде и зна 

редослед историјских 

периода 

 

ИС.1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

 

ИС.1.1.4. уме да одреди 

којем веку припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.5. уме да одреди 

којем историјском 

периоду припадају важне 

године из прошлости 

 

ИС.1.1.6. препознаје 

значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

 

ИС.1.2.1. препознаје на 

основу карактеристичних 

 

*Компетенција за 

целоживотно учење 

 

*Вештине за живот у 

демократском друштву 

 

*Вештина 

комуникације 

 

*Дигитална 

компетенција 

 

*Решавање проблема 

 
*Рад с подацима и 
информацијама 

Европа, свет и српске 

земље у раном новом 

веку(11о+9у=20) 

 

 

 
Прединдустријско доба 

(хронолошки оквири, 

научна и техничка 

открића, штампа, 

промене у начину 

производње, банкарство, 

успон градова – примери 

Фиренце, Венеције, 

Антверпена...). 

 
 Велика географска 

открића и колонизација 

(истакнути морепловци и 

њихова путовања, сусрет 

са ваневропским 

цивилизацијама – 

Северна и Јужна 

Америка, Индија, 

Африка, Кина, Јапан, 

Аустралија; последице).  

 
Опште одлике културе 

раног новог века 

(основна обележја 

хуманизма и ренесансе; 

књижевност, политичка 

мисао, промене у 

свакодневном животу, 

обичаји и веровања – 

 
Припремање наставника за часове, водећи 
рачуна о особеностима одељења  
 
Користити разноврсне технике/методе и 
облике рада  
 
Корелација са сродним предметима: 
географија, ликовно и музичко васпитање, 
верска настава, грађанско васпитање, кроз 
интегративну наставу и тематско 
повезивање  
 
Коришћење уџбеничких текстова, 
историјских извора и њихова анализа  
 
Стално коришћење историјске карте  
 
Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: карикатура, 
илустрација, шеме друштвене лествице, 
питања, ППТ, шеме  
 
Упућивање ученика на коришћење 
уџбеника, додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања 
 
Коришћење е -уџбеника и др.  
 
Постављање ученика у различите ситуације 
евалуације и самоевалуације.  
 
Коришћење ресурса локалне историје 
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правце миграција и 
простор насељен 
Србима и њиховим 
суседима у раном 
новом веку; 
 – идентификује 
разлике између 
типова државног 
уређења у периоду 
средњег и раног 
новог века;  
– пореди положај и 
начин живота жена 
и мушкараца, 
различитих 
животних доби, 
припадника 
постојећих 
друштвених 
слојева, у средњем 
и раном новом 
веку;  
– разликује 
основна обележја и 
идентификује 
најзначајније 
последице настанка 
и ширења 
различитих 
верских учења у 
средњем и раном 
новом веку;  
– на понуђеним 
примерима, 

историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног историјског 

извора и других текстова 

познатих ученику, који 

говоре о истим 

историјским појавама 

 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске информације 

дате у форми слике 

 

ИС.1.2.7. зна да исте 

историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

  

ИС.2.1.1. уме да повеже 

личност и историјски 

феномен са 

одговарајућом 

временском одредницом 

и историјским периодом 

 

ИС.2.1.2. препознаје да 

прогон „вештица”...).  
 
Реформација и 

противреформација 

(узроци, протестантизам, 

католичка реакција – 

улога језуита; верски 

сукоби и ратови).  

 

 
Појава апсолутистичких 

монархија (промене у 

државном уређењу, 

централизација државе, 

положај владара). 

 
 Врхунац моћи 

Османског царства 

(освајања, држава и 
друштво).  

 
Живот Срба под 

османском, хабзбуршком 

и млетачком влашћу 

(обнова Пећке 

патријаршије; мењање 

верског и културног 

идентитета – 

исламизација, 

покатоличавање, 

унијаћење; учешће у 

ратовима, отпори и 

сеобе, положај и 

привилегије, Војна 

крајина). 
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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;  
– идентификује 
основне одлике и 
промене у начину 
производње у 
средњем и раном 
новом веку; 
 – илуструје 
примерима значај 
прожимања 
различитих 
цивилизација; 
 – разликује 
споменике 
различитих епоха, 
са посебним 
освртом на оне у 
локалној средини; 
 – илуструје 
примерима 
важност утицаја 
политичких, 

постоји повезаност 

националне, регионалне 

и светске историје 

 

ИС.2.1.3. препознаје да 

постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.4. препознаје да 

постоји повезаност 

појава из прошлости са 

појавама из садашњости 

 

ИС.2.1.5. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

феномена у националној 

историји 

 

ИС.2.1.6. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

прекретница из опште 

историје 

 

ИС.2.2.2. уме да закључи 

о којем историјском 

феномену је реч на 

основу карактеристичних 

сликовних историјских 

извора 

 

 
Истакнуте личности: 

Јохан Гутенберг, 

Изабела Кастиљска, 

Кристифор Колумбо, 
Фернандо Магелан, 

Леонардо да Винчи, 

Микеланђело Буонароти, 

Николо Макијавели, 

Никола Коперник, Исак 

Њутн, Мартин Лутер, 

Карло V и Филип II 

Хабзбуршки, Елизабета 

I, Вилијам Шекспир, Луј 

XIV, Сулејман 

Величанствени, Мехмед 

- паша Соколовић, 

Арсеније III Црнојевић, 

Арсеније IV Јовановић. 
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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, 
друштвени, 
културни);  
– учествује у 
организовању и 
спровођењу 
заједничких 
школских 
активности везаних 

ИС.2.2.3. уме да одреди 

из које епохе или са ког 

географског простора 

потиче историјски извор 

када је текст извора 

непознат ученику, али су 

у њему наведене 

експлицитне 

информације о 

особинама епохе или 

географског простора 

 

ИС.3.1.1. уме да примени 

знање из историјске 

хронологије (уме 

прецизно да одреди којој 

деценији и веку, 

историјском периоду 

припада одређена 

година, личност и 

историјски феномен) 

 

ИС.3.1.2. уме да објасни 

специфичности важних 

историјских појмова и да 

их примени у 

одговарајућем 

историјском контексту 

 

ИС.3.1.4. разуме на који 

начин су повезане појаве 

из националне, 

регионалне, опште 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf


Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

640 

 

за развој културе 
сећања. 

историје 

 

ИС.3.1.5. разуме како су 

повезане појаве из 

прошлости и садашњости 

 

ИС.3.1.6. уме да закључи 

зашто је дошло до 

одређених историјских 

догађаја и које су 

последице важних 

историјских дешавања 

 

ИС.3.2.1. уме да изврши 

селекцију историјских 

извора 

 

ИС.3.2.2. уме да 

анализира и процени 

релевантност 

историјског извора 

 

ИС.3.2.3. уме да 

анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора 

 

ИС.3.2.4. уме да одреди 

на основу анализе 

историјског извора 

контекст у којем је 

настао извор и контекст 

о којем говори извор 
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
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(идеолошки, 

културолошки, 

социјални, политички, 

географски контекст 

извора) 

ИС.3.2.5. уме да прочита 

историјске информације 

у различитим 

симболичким 

модалитетима и повеже 

их са претходним 

историјским знањем 

(закључује на основу 

историјске карте без 

понуђене легенде, 

упоређује два графикона 

и закључује о појави) 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо  Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми  Време 

у  
Степен 

остварености 

исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 
 

 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

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; 

Формативно оцењивање 

 

- Свакодневно бележење 

активности ученика на 

часу у свеску евиденције  

наставника и у 

активностима у ес-

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника и ес-дневник.  

 

 

 

 

 

 

 

Број јављања:  

За јављање: + ( смајли ) 

За давање комплетног, потпуног  

одговора на тежа питања –оцена 5  

Ко не зна одговор : -  

Свакодневно  

бележење  

током године 

Учесталост јављања  

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 

Свеобухватност одговора ; 

 

Хронолошка прецизност 

Сналажење на историјској карти, 

препознавање личности и разумевање 

градива ; 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива. 

Самосталност у одговарању 

Редовно, 

након 

обрађених 

наставних 

тема.  

Бар два пута  

у  

полугодишту. 
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алатом и 

технологијама и 

извођење 

радних 

задатака. 

-Редовност доношења  

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Писане провере, 

свеска евиденције и 

ес-дневник.  

 

- За три добро урађена домаћа задатка - 

оцена 5 

- За три недоношења домаћег задатка –

оцена 1.                                            

Свакодневно  

током  

године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје  

На крају  

наставне  

године 

 

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; 

Бодовање:  
 
0-34%-1 
 
35-54%-2 
 

55-69%-3 

  

70-84%-4  

 
85-100%-5 

Након сваке  

теме 

  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; 

- Групни рад  

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

евиденције и ес-дневник. 

Сарадња у групи  
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...)  
Степен знања свих чланова групе  
Квалитативно и квантитативно  
процењивање резултата рада 
група (пано, табела...) 
 

По потреби 

 

  Недовољан (1) добија ученик који:  

 

- Рад у пару  

(посматрање наставника, 

Прва три пара која ураде добијају 
оцену 5 

- По потреби 
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− 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; 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави. 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивација за учење. м 

− показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и висок степен  

активности и ангажовања.(4) 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања.(3) 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 

  

 

Вођење евиденције од стране 

наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посета културно  

историјским институцијама  

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

 

Израда паноа 

-Све што је рађено на часу налази 
се у свескама ученика 
-Број и квалитет добровољног 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, израда 
асоцијација...) 

- Пресек 

стања по  

тромесечјима 

 

 

Додатна настава ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 6. разред     

Циљеви  и  задаци : 

Додатна настава организује се за ученике који показују већу заинтересованост или таленат за историју. На овим 

часовима се дубље обрађују одговарајуће наставне теме и задаци такмичарског нивоа. Да би се остварили циљеви додатне 

наставе, наставник мора довести ученике до проблемске ситуације и ангажовати његове способности стваралачког и критичког 

мишљења.  

 

Оперативни задаци 

- продубљивање знања 

- развијање способности логичког, критичког и стваралачког мишљења, 

- изграђивање сопственог разумевања процеса историјске методологије, 

- упознавање са процесом историјског разумевања и истраживања, 

- развијање емпатије и способности за међуљудску комуникацију, 

- развијање способности евалуације и процене, 

- унапређење способности за разумевања узрока и последица. 
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Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Основи проучавања прошлости 1 

2. Европа, Средоземље и српске земље раном средњем веку 11 

3. Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку 13 

4. Европа, свет и српске земље у новом веку 11 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА - ИСТОРИЈА 6. разред 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Основи проучавања прошлости 
 

1 

2. Европа, Средоземље и српске зеље у раном средњем веку 
 

11 

3. Европа, Средоземље и српске зеље у позном средњем веку 
 

13 
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4. Европа, свет и српске земље у новом веку 11 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

 

 

 

 

4.Настава географије 

Циљ учења географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским,  насеобинским, 

политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз 

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

Исходи Стандарди Наставна тема, кључни појмови, тип часа 

и садржаји 

Компентенциј

е опште и 

међупредметн

е 

компентенциј

е 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

По завршетку 

шестог разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

-успостави везе 

између физичко-

географских и 

друштвено-

географских 

објеката, појава и 

процеса 

 ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

 

Друштвена географија, демографија, 

географија насеља, политичка географија, 

економска географија 

 

Обрад

а 

Утврђивањ

е 

Укупно часова 

1 1 2 

 

Друштвена географија, предмет проучавања и 

подела 

-

Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с 

подацима и 

информацијама 

-Дигитална 

-Одговоран 

-увођење 

ученика у 

наставни 

предмет и 

упознавање са 

значајем и 

поделом 

географије 

-упознавање 

ученика са 

садржајем 

наставног 
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однос према 

околини 

-Решавање 

проблема 

програма и 

давање јасних 

упутстава за рад 

-помоћи 

ученицима да 

повежу постојећа 

знања о природи 

и друштву са 

географијом као 

науком 

-одређује 

математичко 

географски 

положај на 

Земљи 

-анализира, чита, 

и тумачи опште-

географске и 

тематске карте 

-оријентише се у 

простору 

користећи 

компас, 

географску карту 

и сателитске 

навигационе 

системе 

ГЕ 1.1.1.разуме 

појам 

оријентације и 

наводи начине 

оријентисања  

ГЕ.1.1.2.наводи и 

описује начине 

представљања 

Земљине 

површине (глоб и 

географска карта)  

ГЕ.1.1.3.препознаје 

и чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ.2.1.2.одређује 

положај 

места и тачака на 

географској карти 

ГЕ.2.1.3.препознаје 

и  

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Географска мрежа, картографска 

мрежа,паралеле, меридијани, географска 

ширина, географска дужина, часовне зоне, 

датумска граница,елементи карте, 

картографски знаци,надморска и релативна 

висина, топоними, општегеографска карта, 

тематске карте, размер, географски атлас, 

оријентација, 

Обрада Утврђивање Системати

зација 

Укупно часова 

7 4 1 12 

 

Географска(картографска мрежа) 

Елементи карте 

Картографски знаци 

Представљање рељефа на карти 

-

Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с 

подацима и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Решавање 

проблема 

-упознавање 

ученика са 

појмовим 

геогрфске карте  

начином њене 

израде 

-објаснити 

елементе карте и 

помоћи им да их 

разумеју, 

разликују и 

примене та знања 

на конкретном 

примеру 

-објаснити 

начине и методе 

којима се 

представљају   

најважнији 

географски 
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објашњава 

географске 

чињенице - објекте, 

појаве, процесе 

и односе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом и 

схемом 

ГЕ.2.1.4.приказује 

понуђене 

географске податке: 

на немој карти, 

картографским 

изражајним 

средствима (бојама, 

линијама, простим 

геометријским 

знацима, 

симболичким 

знацима 

...), графиком, 

табелом 

и схемо 

ГЕ.3.1.1.доноси 

закључке о  

просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских 

чињеница - објеката, 

појава, процеса и 

односа на основу 

Подела карата према садржају и размери 

Оријентација у простору помоћу компаса 

сателитских навигационих система и мерење 

на карти 

 

објекти, појаве и 

процесе на карти 

-упознати 

ученика са 

разним начинима 

оријентације у 

природи и на 

карти 
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анализе географске 

карте 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

650 

 

 

-доводи у везу 

размештај 

светског 

становништва са 

природним 

карактеристикам

а простора 

-анализира 

компоненете 

популационе 

динамике и 

њихов утицај на 

формирање 

укупних 

демографских 

потенцијала на 

примерима 

Србије и света 

-анализира 

различита 

обележја 

светског 

становништва и 

развија свест о 

солидарности 

између 

припадника 

различитих 

етничких, 

верских 

економских 

карактеристика  

ГЕ.1.3.1.препознаје 

оснобне 

појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ.2.3.1.разликује и 

објашњава кретање 

становништва 

(природно и 

механичко) 

и структуре 

становништва 

ГЕ.3.3.1.објашњава 

утицај 

природних и 

друштвених фактора 

на развој и 

размештај 

становништва и 

насеља 

 

 

СТАНОВНИШТВО 

 

Екумена, анекумена, попис становништва, 

демографска експлозија, густина 

насељености, наталитет, морталитет, 

природни прираштај, бела куга, миграције 

становништва, емиграције, имиграције, 

егзодус, депопулација, одлив 

мозгова,биолошка структура, полно-

старосна пирамида, људска раса, мелези, 

народ, нација, језичке породице, економска 

структура становништва, образовна 

обележја становништва, 

 

Обрад

а 

Утврђивање Укупно 

часова 

6 3 9 

 

Насељавање света у праисторији и појава 

првих цивилизација 

Број становника на Земљи 

Природно кретање 

Миграције становништва 

Структуре становништва 

неравномерни популациони разој, 

поплацион политика 

 

-

Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с 

подацима и 

информацијама 

-Дигитална 

 

 

-упознати 

ученике са 

основним 

појмовима и 

одликама  

становништва  

-помоћи има да 

уоче просторни 

размештај и 

факторе који 

утичу на то 

-омогућити им да 

анализирају 

различита 

обележјасветског 

становништва и 

развити код њих 

свест о 

толеранцији на 

различитост 

-подстаћи их  да 

самостално 

истаржују  и 

анализирају 

одређене 

демографске 

показатеље 
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-анализира 

географски 

положај насеља      

-објашњава 

континуиране 

процесе у развоју 

насеља и даје 

примере у Србији 

и свету                     

-доводи у везу 

типове насеља, 

урбане и руралне 

процесе са 

структурама 

становништва, 

миграцијама, 

економским и 

глобалним 

појавама и 

процесима 

ГЕ.1.3.1.препознаје 

оснобне 

појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ.3.3.1.објашњава 

утицај 

природних и 

друштвених фактора 

на развој и 

размештај 

становништва и 

насеља 

 

 

НАСЕЉА  

 

насеље, село, град, индустијализација, 

рурализација, урбанизација, 

деаграризација,сламови, субурбанизација, 

агломерација, конурбација, мегалополис 

 

 

Обрад

а 

Утврђивање Укупно 

часова 

5 2 7 

 

Појам, појава, положај и размештај насеља 

на Земљи 

Величина, функција и типови насеља 

Појам и одлике, типови села и процеси у 

руралном простору 

Појам и одлике града, урбанизација, 

функције и привлачност града 

Унутарградски простор, град и околина 

конурбација и мегалополис 

 

-

Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с 

подацима и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-упознати 

ученике са 

настанком првих 

цивилизација и 

указати има да 

користе и 

повезују знања 

из историје са 

географијом 

-објаснити им 

континуиран 

развој насеља 

- омогућити им 

визуелно 

откривање 

сличности и 

разлика између 

врста и типова 

насеља  

-омогућити има 

да анализирајући 

положај и врсту 

насеља успоставе 

везе између 

физичко-

географских и 

друштвено-

географских 

објеката, појава и 

процеса 

-упутити их на 
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различите 

доступне изворе 

информација 

 

уз помоћ 

географске карте 

анализира утицај 

природних и 

друштвених 

фактора на развој 

и размештај 

привредних 

делатности 

-доводи у везу 

размештај 

привредних 

објеката и 

квалитет животне 

средине 

-вреднује 

алтернативе за 

одрживи развој у 

својој локалној 

средини, Србији 

и свету 

 

 

ГЕ.1.3.2.дефинише 

појам привреде 

и препознаје 

привредне 

делатности и 

привредне гране 

ГЕ.3.3.2.објашњава 

утицај 

природних и 

друштвених 

фактора на развој и 

размештај привреде 

и привредних 

делатностиа 

ПРИВРЕДА 

Привреда, привредни сектори, 

пољопривреда, замљорадња, сточарство, 

индустрија,индустријсак револуција, 

индустрија високих технологија, саобраћај, 

саобраћајна инфраструктура, туризам, 

туристичке вредности, образовање, 

здравство култура, информационе 

технологије, глобализација, 

мултинационалне компаније, одрживи 

развој, деградација животне средине 

 
Обрада Утврђи

вање 

Систем

атизац

ија 

Укупн

о 

часова 

12 5 1 18 

 

 

Појам привреде, привредне делатности и 

привредни сектори 

Појам и подела пољопривреде и фактори 

који утичу на њен развој 

Земљорадња и сточарство 

Енергетски ресурси и њихово коришћење 

Појам индустрије, индустијализација и 

подела индустрије 

Фактори размештаја индустрије 

Појам и подела саобраћаја 

Туризам,фактори развоја и типови 

-

Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с 

подацима и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Одговоран 

однос према 

околини  

-Решавање 

проблема 

-упознати их са 

осноним 

појмовима и 

подели привреде 

-омогућити им да 

разумеју утицај 

природних и 

друштвених 

фактора на развој 

и размештај 

привредних 

делатности 

-подстицати 

ученике да 

разумеју утицај 

привреде на 

животну средину 

-научити их да 

одлике привреде и 

привредних 

делатности могу 

самостално 

истраживати 

користећи притом 

тематске карте 

-упутити их да 

користећи 

географска знања 

предлажу мере за 

побољшање и 
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туристичких простора 

Развијени и неразвијени региони и државе 

Концепт одрживог развоја 

подстицање 

одређених 

привредних делат. 

-објасни 

политичко-

географску 

структуру државе  

-представи 

процесе који су 

довели до 

формирања 

савремене 

политичко-

географске карте 

света                        

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне 

и друштвене 

одлике 

 

ГЕ.2.3.2.именује 

међународне 

организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, 

UNESCO, FAO, 

Црвени крст 

ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ 

 

Држава, власт, суверенитет, међународно 

признање, полутичка географија, положај 

државе, облик државе, енклава, ексклава, 

границе држава, функције граница, главни 

град, европски тип главног града, амерички 

тип главног града, монархије, републике, 

Берлински зид, Хладни рат, распад СССР, 

распад СФРЈ, распад Чехословачке, 

уједињење Немачке, транзиција, 

колонизација, деколонизација, 

неоколонијализам,  

-

Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с 

подацима и 

информацијама 

-Дигитална 

-објаснити 

ученицима појам 

и елементе 

државе 

-помоћи им да на 

карти уочавају 

одређене облике 

и величине 

држава 

-упознати их са 

начином 

организовања 

власти у 
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-помоћу карте 

издваја 

регионалне 

целине 

-објашњава 

елементе и 

законитости 

интеграционих и 

регионалних 

процеса 

територијални инегритет, интеграције 

 

 

 
Обрада Утврђивање Системати

зација 

Укупно 

часова 

7 3 1     11 

 

Појам државе и настанак првих држава 

Географски положај државе 

Величина државе, компактност територије 

и облик владавине 

Главни град и границе држава 

Промене на политичкој карти Европе и 

света после Другог светског рата 

Међународне организације-ОУН,   ЕУ, 

НАТО, Г-7, Г-8,… 

 

-Естетичка 

-Одговоран 

однос према 

околини  

-Решавање 

проблема 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Предузимљиво

ст и 

оријентација ка 

предузетништв

у 

државама  

-упутити их на 

повезивање 

знања из 

историје како би 

лакше разумели 

однос снага у 

свету  

-кроз разговор на 

часовима 

повезати 

теоретска знања 

са дешавањима и 

ситуацијама у 

њиховој ближој и 

даљој средин 
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-помоћу карте 

издваја регионалне 

целине 

-објашњава 

елементе и 

законитости 

интеграционих и 

регионалних 

процеса 

-истражује 
међузависност 

глобалних и 

локалних појава и 

процеса и даје 

примере објасни 

-објасни како се 

издвајају 

географске регије 

-илуструје помоћу 

карте најважније 

географске објекте, 

појаве и процесе 

на простору 

Европе 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне 

и друштвене 

одлике 

ГЕ.2.4.2.описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и 

наводи 

њихове географске 

регије  

ГЕ.3.4.2.објашњава 

географске везе 

(просторне и 

каузалне, директне 

и индиректне) и 

законитости (опште 

и посебне) у Европи 

и уме да издвоји 

географске регије 

 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

 

Географска регија, регионализација, 

регионална деографија, Стари свет, Нови 

свет, разуђеност Европе, рељеф Европе 

копнене воде Европе, клима Европе, 

голфска струја, степа, тундра, тајга, 

Германи, Романи, Словени, Келти, 

пољопривреда Европе, регије Европе 

 
Обрада Утврђива

ње 

Система

тизација 

Укупно часова 

3 1 1 5 

 

Појам географске регије и регионализација 

Име, географски положај, границе и 

величина Европе 

Разуђеност Европе 

Рељеф и клима Европе 

Воде и биљни свет Европе 

Становништво Европе 

Привреда и фактори развоја привреде 

Европе 

Регије Европе 

-

Компентенција 

за учење 

-Сарадња 

-Комуникација 

-Рад с 

подацима и 

информацијама 

-Дигитална 

-Естетичка 

-Одговоран 

однос према 

околини  

-Решавање 

проблема 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Предузимљиво

ст и 

оријентација ка 

-објаснити како 

се издвајају 

географске 

регије 

-помоћи 

ученицима да 

правилно 

географски 

посматрају и 

уочавају 

природне и 

друштвене  

објекте, појаве и 

процесе у Европи 

чиме ће се 

подстаћи 

радозналост  и 

самостално 

истраживање-

упутити их да уз 

помоћ 

географске карте 

могу да 

представе и 

илуструју 

најважније 

географске 

објекте, појаве и 

процесе на 

простору Европе    
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предузетништв

у 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 
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подршка:  

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и 

вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћи...); 

- што је већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и 

надареним ученицима; 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи; 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја; 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

Шта пратимо? Поступак Инструменти 

оцењивања 

Време 

Степен остварености 

циљева, исхода и 

прописаних, односно 

прилагођених 

стандарда постигнућа 

у току савладавања 

програма предмета. 

-процењују се: 

вештине изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и 

процедура; рад са 

подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова; уметничко 

изражавање; 

вештине, руковање 

прибором, алатом и 

технологијама и 

извођење радних 

задатака. 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење 

активности ученика 

на часу у свеску 

евиденције 

наставника 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања 

+5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

-Комисија ученика и 

наставника 

Учесталост јављања на 

часу по месецима 

Пресек стања на 

полугодишту (сваких 

16 часова) 

 

Усмено одговарање Свеобухватност 

одговора 

Хронолошка и појмовна 

прецизност 

Сналажење на карти 

По потреби бар 

једном у 

полугодишту 
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Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

Самосталност у 

одговарању 

-Редовност доношења 

домаћег задатка 

-Ученици воде 

евиденцију 

 

За три недоношења 

домаћег -1 у свеску, а 

након опомене и у 

дневник. 

За редовно доношење 

домаћег задатка – 5. 

 

Свалпдмевмп током 

године, 

праћење/просек 

стања за тромесечје. 

 

Прегледање свески Уредност 

Све забележено са 

часова 

На крају 

наставне 

године 

- Писане провере 

Ученици дају 

самопроцену оцене 

Бодовање: 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

Након сваке теме (4 

провере које се раде 

цео час, по две у 

полугодишту и бар 

две провере до 15 

минута, једна у 

првом и једна у 

другом полугодишту. 

 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, 

излагање група, 

процена осталих 

ученика) 

Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви имају 

задато забележено у 

свескама...) 

Степен знања свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

По потреби 
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процењивање резултата 

рада, 

продуката група (пано, 

табела...) 

- Рад у пару 

(посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена 

осталих ученика) 

Прва три пара која прва 

ураде задатак 

добијају +5 

Сви парови који ураде 

задатак добијају 

+ 

Парови који не раде 

задато на часу 

добијају - 

По потреби 

-Сналажење на карти 

-Одређивање 

координата на 

географској карти и у 

немој карти (5 тачака) 

 

 

-Уписивање 

географских елемената 

Европе у нему карту 

Показивање појмова 

За пет тачака -5,  

а четири -4 

За три -3  

За две -2 и 

За једни и ниједну-1  

За половину уписаних 

појмова које им је 

наставница издиктирала 

и рекала да ће бити, 

оцена је довољан два. 

Број осталих појмова 

израчунава се према 

проценту ( као бодовање 

приликом писане 

провере) 

 

 

 

 

На крају 

школске 

године 
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  -Практична вежба Бодује се правилно 

картографско 

представљање и 

локацијска тачност 

објеката. 

На крају области која 

омогућава 

реализацију 

практичне вежбе. 

Ангажовање ученика у 

настави 

-Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање; 

-Активно учествовање. 

 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

-јављању на часовима 

и учесталост и 

активност по 

месецима); 

-успешности у 

групном раду, раду у 

пару (ангажовање, 

продукти); 

-учешћу на 

такмичењима; 

-посетама културно-

историјским 

институцијама и 

догађајима,  

-несебичности у 

пружању помоћи 

другим ученицима; 

-изради паноа, ППТ, 

различитих врста 

излагања. 

 

-Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама и уредно је 

написано; 

-Учесталост јављања и 

активности по месецима; 

-Учествује и израђује 

самостално или у 

сарадњи са другима 

продукте рада; 

-Број и квалитет 

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима 

(такмичења, израда 

паноа, кратко предавање, 

вођење квиза, израда 

асоцијација...); 

-Спреман је да помогне 

другима; 

-Иницијатива и квалитет 

продукта. 

 

-Просек стања по 

тромесечјима. 

 

 

 

 

6. разред / ДОДАТНИ РАД 
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Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за заитересоване и талентоване ученике, за стицање знања већег обима, 

израду и представљање презентација географских појава и процеса, размену мишљења и извођење закључака о географским 

одликама различитог типа. 

 

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

Географска карта Картографска (географска) мрежа, 

одређивање математичог положаја, 

оријентација у природи  помоћу карте, 

мерење на карти и навгациони сателитски 

системи 

-повезивање постојећих знања о природи и 

друштву и представљање на карти  

- тумачење карата и снимака 

Становништво -Одлике становништва и фактори који 

утичу на савремене демографске процесе у 

свету и Србији 

 

-проширити стечена знања о одликама 

становништва уз повезивање картографије и 

доступних извора информација 

Насеља -Развој насеља од појаве првих 

цивилизација 

-Презентовање и анализирања неких 

насеља по избору ученика 

-упутити их у разне начине истраживачког рада и 

повезивање знања из географије и других наука 

које ће користити приликом презентовања или 

пројектне наставе 

Привреда -Развијени и неразвијени региони у свету 

-Државе и савремени геоекономски односи 

у свету 

-Концепт одрживог развоја 

 

- повезати знања о становништву и привреди и 

пројектовање таквих односа на развој појединих 

делова света водећи рачуна о заштити животне 

средине 

 

Држава -Одлике држава по избору ученика које су 

по неким карактеристикама специфичне 

 

-успостављање веза између физичко-географских 

и друштвено-географских објеката, појава и 

процеса приликом одређивања политичке 

структуре државе 

Регије и 

интеграциони 

процеси 

-Географске регије-одређивање и анализа 

географског положаја одређене регије 

Европе 

-оспособити ученика да примени досадашња 

знања из физичке и друштвене географије у 

оквиру регионалних проучавања Европе 

 

ДОПУНСКИ РАД 
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Циљ допунске наставе географије: 

‒допунска настава географије намењена је ученицима који отежано усвајају предвиђене географске садржаје. Часове 

допунске наставе могу да 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 да буду у складу са наставним планом и програмом редовне наставе. 

‒допунска настава, односно допунски рад се мора обавезно реализовати „након поништене писмене провере, а пре 

организовања поновљене.“ (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11и 55/13). 

  

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

Географска карта -Појам карте и подела 

-Елементи карте 

-усвајање основних појмова из картографије 

(карта, елементи карте, подела и 

представљање рељефа на карти) 

Становништво -Основне одлике становништва (попис, 

број, густина насељености, природни 

прираштај, миграције и структура) 

 

-упознати ученике са одликама и факторима 

демографског развитка, размештајем 

становништва на Земљи као и његовим 

структурним обележјима 

 

Насеља -Појам и подела насеља према величини и 

функцијама 

- однос насеља са околином 

-упознати ученике са основним појавама и 

процесима у развоју насеља у Србији и свету.  

 

Привреда -Појам привреде  

-Привредне делатности и гране 

-Утицај привреде на географски простор 

- упознавање са основним појмовима о 

привреди, факторима развоја привредеи 

појединим привредним делатностима 

 

Држава -Појам државе и елементи 

-Подела држава према положају, 

величини, компактности,…) 

 

- упознавање и утврђивање знања о 

политичко-географским карактеристикама 

државе 

-коришћење географских карата за 

одређивање  одлика држава 
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Регије и интеграциони 

процеси 

-дефиниција регије и регионализација - препознавање регије као просторне целине 

на основу  задатих критеријума и коришћење 

географске карте приликом издвајање 

одређених регија 

5. Наставни предмет: Биологија 

 

Циљ Учења биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интереакцији са животном 

средином, развија одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за 

одрживим развојем. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Програм предмета Биологија у шестом разреду основне школе чини пет области: Јединство грађе и функције као 

основа живота(36); Живот у екосистему(16)  Наслеђивање и еволуција(6) , Порекло и разноврсност живота(6),  Човек и 

здравље(8); 

  

ИСХОДИ СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА И САДРЖАЈИ 

Начини и поступци остваривања програма  
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-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 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 

одвијају сви карактеристични животни 

процеси и зна основне 
карактеристике грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања 

јединица грађе свих вишећелијских 
организама у чијим одељцима се 

одвијају разноврсни процеси, и зна 

основне карактеристике грађе тих 

ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике 

грађе биљака, животиња и човека и 
основне функције које се обављају на 

нивоу организма 

БИ.1.2.4. познаје основну 
организацију органа у којима се 

одвијају различити животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот 
неопходна енергија коју организми 

обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.7. зна да организми 

функционишу као независне целине у 

сталној интеракцији са околином 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 

инструментевза прикупљање података 
у биологији (посматрање, бројање, 

мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз 
помоћ наставника реализује 

једноставноцистраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у 
табели/графикону ицизвести о 

резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 
лабораторији и на терену и правила о 

раду ицбезбедности рада 

БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе 
унапред постављени експеримент и 

одговори нацједноставну хипотезу уз 

помоћ и навођење наставника 
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене 

разлике у грађи ћелија у зависности од 

функције коју обављају у 
вишећелијским организмима (разлике 

између биљне и животињске ћелије, 

између коштане и мишићне ћелије и 
сл.) 

*Компетенција за 
целоживотно 
учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће 
у демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

(15о+21у=36)(научни метод, 

грађа живих бића,животне 

функције) 
 - 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. 

- У остваривању наставе потребно је 
подстицати истраживачки рад ученика 
основних сличности и разлика спољашње и 
унутрашње грађе и функционисања 
различитих живихбића, треба користити 
школски микроскоп, обрађивати примeре из 
нeпoсрeднoг oкружeњa и водити рачуна да се 
ученици хумано опходе према живим бићима 
које истражују 
 -Достизање исхода је могуће кроз различите 
вежбе и практичне активности ученика као 
нпр. израда плаката (људско тело, упоредни 
преглед спољашње грађе: човек, један 
кичмењак, један бескичмењак, биљка, гљива), 
квиз (нпр. Чији су зуби?), мерење пулса при 
мировању и физичкој активности, испитивање 
тока воде кроз биљку, дисековање цвета, 
размножавање биљака семеном и пелцером, 
микроскопирање ћелија 
квасца/инфузоријума/самостално 
направљених препарата, употреба 
едукативних филмова (нпр. Живот у капи 
воде) итд. 
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које истражује;  
− групише 
организме 
према 
особинама које 
указују на 
заједничко 
порекло живота 
на Земљи; 
 − 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. 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и 
основне функције спољашње грађе 

биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот 
неопходна енергија која се производи, 

складишти и одаје у специфичним 

процесима у ћелији и да се то назива 
метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, 

захваљујући специфичној грађи, могу 

да везују енергију и стварају 

(синтетишу) сложене (хранљиве) 

материје 
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у 

животињској ћелији сложене материје 

могу да се разграђују, при чему се 
ослобађа енергија у процесу који се 

назива дисање 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна 
координација функција у 

вишећелијским организмима и зна 

који органски системи омогућују ову 

интеграцију 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује 

сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 

резултату 
БИ.2.6.2. зна шта је грешка 

инструмента и прецизност мерења и 

уме по упутству да калибрише 
инструмент 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 

прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и 

основне функције унутрашње грађе 
биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку 

повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције током 

еволуције 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању 
карактеристичног понашања 

неопходна функционална интеграција 

више система органа и разуме значај 
такве интеграције понашања за 
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преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у 

интеграцији грађе и функције јединке 

током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који 
информишу организам о стању у 

околини и њихову улогу у 

одржавању унутрашње равнотеже 

(улога нервног система) 

БИ.3.2.8. зна и разуме које су 

последице стресног стања за рганизам. 
БИ.3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује систематско и 

дуготрајно прикупљање података 
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 
БИ.3.6.3. уме самостално да прави 

графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће 

навођење наставника, самостално да 

осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам 

одабере 
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- 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;  

- повеже узроке 

нарушавања 

животне средине са 

последицама по 

животну средину и 

људско здравље и 

делује личним 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке 
појмове (животна средина, станиште - 

биотоп, животна заједница - 

биоценоза, популација, еколошка 
ниша, екосистем, биом, биосфера) и 

зна најопштије чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих 
абиотичких и биотичких фактора на 

организме и популације 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове 

који владају у карактеристичним 

екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне 

последице развоја човечанства на 

природу (утицај киселих киша, 
озонских рупа, појачање ефекта 

стаклене баште, глобалне климатске 

промене) и најважније врсте 
загађивања воде, ваздуха, земљишта 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на 

биолошку разноврсност (нестанак 

врста, сеча шума, интензивна 

пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе 
важне у заштити и очувању животне 

средине (рециклажу, компост) и у 
заштити биодиверзитета (националних 

паркова, природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично 
предузети у заштити свог непосредног 

животног окружења. 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке 
појмове у опису типичних ситуација у 

природи 

БИ.2.4.2. зна и правилно именује 
делове екосистема, заједница и 

популација и зна да опише везе између 

делова 
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји 

кружење појединих супстанци (воде, 

угљеника и азота) 
БИ.2.4.7. зна да објасни основне 

прилагођености живих организама на 

живот у ваздушној, воденој и 
земљишној средини 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења 

воде, ваздуха и земљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и уштеде 

*Компетенција за 
целоживотно учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 
(8о+8у=16)(популација, 
екосистем, еколошки 
фактори, еколошка 
ниша, заштита животне 
средине) 
 - 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. 

-Знања и искуства ученика стечена у 
претходном разреду, треба проширити и 
надоградити појмовима:животна средина, 
популација, екосистем и еколошка ниша.  
-Теме се обрађују уз више вежби теренског 
типа. 
 -Задаци Истражи и прикажи могу да буду 
показатељ у којој мери су ученици разумели 
основне еколошке појмове. Истраживање 
може да подразумева познат терен, 
литературу, нтернет. Важно је да се обезбеди 
час за презентовање резултата истраживања, 
као и да ученици сами процене квалитет и 
добију повратну информацију од наставника. 
Акценат треба ставити на односе 
рзмножавања када су у питању јединке исте 
популације и трофичке односе када су у 
питању јединке различитих популација.  
-Приликом обраде абиотичких фактора, не 
треба инсистирати на груписању већ пажњу 
усмерити на њихов утицај на раст и развиће.  
- Антропогени фактор треба обрадити кроз 
различите облике загађења, без улажења у 
хемијске процесе јер ученици немају 
потребна знања из ове области  
-Требало би укључивати ученике у 
активности за заштиту животне средине, 
мотивисати их да предлажу акције и да на 
своје вршњаке делују личним примером. 
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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. 

енергије 
БИ.2.4.9. разуме значај природних 

добара у заштити природе 

(националних 
паркова, природних резервата, 

ботаничких башта, зоо-вртова) 

БИ.3.4.1. уме да објасни како 
различити делови екосистема утичу 

један на други као и међусобне односе 

популација у биоценози 

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне 

токове увек преноси и енергија и 

обратно и интерпретира односе 
исхране у екосистему (аутотрофне, 

хетеротрофне, сапротрофне животне 

комплексе, ланце исхране и трофичке 
пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења 

појединих супстанци у природи (воде, 
угљеника и азота) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и 

временску организацију животних 

заједница и популација 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања 

мера заштите животне средине, 
природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен 
развој човечанства не може одржати у 

ограниченим условима целе планете 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података 

у биологији (посматрање, бројање, 
мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз 

помоћ наставника реализује 
једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у 

табели/графикону и извести о 
резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену и правила о 
раду и безбедности рада 

БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе 

унапред постављени експеримент и 
одговори на једноставну хипотезу уз 

помоћ и навођење наставника 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 
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систематизује податке и извести о 
резултату 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 

прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз 

помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и извести о 

резултату 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује систематско и 

дуготрајно прикупљање података 
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 
БИ.3.6.3. уме самостално да прави 

графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 
БИ.3.6.4. разуме значај контроле и 

пробе у експерименту (варирање 

једног/више фактора), уме да постави 

хипотезу и извуче закључак 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће 

навођење наставника, самостално да 
осмисли, реализује и извести о 

експерименту на примеру који сам 
одабере    

- хумано поступа 
према организмима 
које истражује;  
- 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; 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте 
даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о 

процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у 

организму садржи генетички 

материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу 

хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе 
наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се 

стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје 

организам и да се тај процес назива 

развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне 

чињенице о еволуцији живота на 

Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има 

*Компетенција за 
целоживотно учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

(3о+3у=6)(наследни 

материјал, ДНК, селекција) 

- Наследни материјал (ДНК, 

гени). Телесне и полне 

ћелије.  

- Пренос наследног 

материјала.  

- Наследне особине (веза 

између гена и особина, утицај 

спољашње средине). 

 - Индивидуална 

−  Уводе се нови појмови- ген и ДНК (у једру 
или ван једра код прокариота), деобе телесних 
и полних ћелија,количина наследног 
материјала.  
- Индивидуалну варијабилност организама у 
популацији треба повезати са механизмом 
природне селекције, као еволуционим 
механизмом који доводи до адаптирања 
организама на условеживотне средине. 
 - Потребно је подстицати ученике да сами 
пронађу примере о деловању природне 
селекције. За вештачку селекцију потребно је 
да ученици сами истраже које су биљке и 
животиње људи почели припитомљавати у 
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 - 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. 

заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно 
одабирање основни механизам 

прилагођавања организама 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике 
између полног и бесполног 

размножавања 

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка 

зигота 

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе 

на родитеље и њихове претке, али 
нису идентични са њима 

БИ.2.3.4. зна да на развиће организама 

поред генетичког материјала утиче и 
средина 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност 

организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање доводи 

до прилагођавања организама на 

услове животне средине 

БИ.3.3.1. разуме разлику између 

телесних и полних ћелија у погледу 

хромозома и деоба 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког 

материјала и његову основну улогу у 
ћелији 

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у 

ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да 

утиче на смер и брзину еволуционих 

промена својих популација и 
популација других врста 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи 

једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање података 

у биологији (посматрање, бројање, 

мерење) 
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену и правила о 

раду и безбедности рада 
БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе 

унапред постављени експеримент и 

одговори на једноставну хипотезу уз 
помоћ и навођење наставника 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује 

сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 

према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

варијабилност.  

- Природна селекција на 

одабраним примерима. 

Вештачка селекција.  

- Значај гајених биљака и 

припитомљених животиња за 

човека 

прошлости и због чега. 
 - Природну и вештачку селекцију треба 
реализовати кроз обраду и табеларно и 
графичко приказивање неколикоразличитих 
примера, са обавезним извођењем закључака. 
 - Потребно је ученике подстицати да 
истражују нове примере индивидуалне 
варијабилности и резултате прикажу 
одељењу. 
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резултату 
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 

прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар резултата 
БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз 

помоћ наставника, да постави 

хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести о 

резултату 

− истражи 
утицај средине 
на 
испољавање 
особина, 
поштујући 
принципе 
научног 
метода;  
− повеже 
еволутивне 
промене са 
наследном 
варијабилнош
ћу и 
природном 
селекцијом; 
 − групише 
организме 
према 
особинама 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет 

царстава и познаје типичне 
представнике истих 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и 

временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по 

којима се царства међусобно разликују 
на основу њихових својстава до нивоа 

кола/класе 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између 
промена у просторном и временском 

окружењу и промена које се дешавају 

код живих бића у околностима 
када делује мањи број чинилаца на 

типичне заједнице живих бића или 

организме  

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по 

којима се царства међусобно разликују 

на основу њихових својстава до нивоа 
класе/реда најважнијих група 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између 

промена у просторном и временском 
окружењу и промена које се дешавају 

код живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим 
заједницама 

БИ.1.3.8. зна основне научне 

чињенице о еволуцији живота на 

Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има 

*Компетенција за 
целоживотно учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос према 
здрављу 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА (3о+3у=6)( „дрво 

живота“)  

- Постанак живота на Земљи 

(прве ћелије без једра, 

постанак ћелија са једром и 

појава вишећеличности).  

- „Дрво живота“ (заједничко 

порекло и основни принципи 

филогеније, сродност и 

сличност).  

- Организми без једра. 

Организми са једром. 

Положај основних група 

једноћелијских и 

вишећелијских организама на 

„дрвету живота”. 

- Основна идеја коју ученици треба да усвоје 
је да су сви организми који данас живе на 
Земљи потомци заједничког претка, којије 
био једноћелијски организам без формираног 
једра 
 - Потребно је обрадити улогу ћелија без 
једра и ћелија саједром у појави 
вишећеличности.  
- При разврставању и груписању живог света, 
треба користити филогенетски приступ, 
односно заједничко порекло, 
принципсродности и сличности.  
- Положај основних група једноћелијскихи 
вишећелијских организама на „дрвету 
живота” треба да има логички след, који 
произилази из знања о грађи ћелија 
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које указују на 
заједничко 
порекло 
живота на 
Земљи; 
 − одреди 
положај 
непознате 
врсте на 
„дрвету 
живота“, на 
основу 
познавања 
општих 
карактеристик
а 
једноћелијски
х и 
вишећелијских 
организама;  
− користи 
ИКТ и другу 
опрему у 
истраживању, 
обради 
података и 
приказу 
резултата.  
− табеларно и 
графички 
представи 
прикупљене 
податке и 
изведе 

заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно 
одабирање основни механизам 

прилагођавања организама 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 

различитих врста и зна да су оне 

настале деловањем еволуционих 

механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност 

организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање доводи 

до прилагођавања организама на 

услове животне средине 
БИ.3.3.5. разуме како различити 

еволуциони механизми, мењајући 

учесталост особина у популацијама, 
доводе до еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да 

утиче на смер и брзину еволуционих 

промена својих популација и 

популација других врста 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података 
у биологији (посматрање, бројање, 

мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз 
помоћ наставника реализује 

једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у 
табели/графикону и извести о 

резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 
лабораторији и на терену и правила о 

раду и безбедности рада 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 

систематизује податке и извести о 

резултату 
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 

прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар резултата 
БИ.3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује систематско и 

дуготрајно прикупљање података 
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 
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одговарајуће 
закључке;  
− разматра, у 
групи, шта и 
како је 
учио/учила и 
где та знања 
може да 
примени. 

протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави 

графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 

- одржава личну 

хигијену и 

хигијену 

животног 

простора у циљу 

спречавања 

инфекција;  

- доведе у везу 

измењено 

понашање људи 

са коришћењем 

психоактивнихс

упстанци;  

- збрине 

површинске 

озледе коже, 

укаже прву 

БИ.1.5.1. зна основне мере за 

одржавање личне хигијене и хигијене 

околине и разуме зашто је важно да их 
се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене 

хигијенских навика у исхрани и 
посебно значај термичке обраде хране 

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања 

хигијене кућних љубимаца, домаћих и 
дивљих животиња и правилног 

опхођења са њима 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се 

придржава званичних упутстава која 

се односе на заразне болести 
(епидемије и пандемије) 

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке 

поремећаја функције појединих органа 
и основне симптоме инфекције и 

разликује стање у коме може сам да 

интервенише од стања када мора да се 
обрати лекару 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне 

средине (воде, ваздуха, земљишта, 
бука, итд.) и неке природне појаве (UV 

зрачење) неповољно утичу на здравље 

човека 

*Компетенција за 
целоживотно учење  
*Рад са подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран однос 
према околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(4о+4у=8)(заразне болести, 

хигијена, болести 

зависности, здрваље) 

 - 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 

У овој области акценат је на основним 
чињеницама о превенцији заразних болести, 
путевима преношења и спречавању ширења 
 - Посебно треба обратити пажњу на 
антибиотике 
 - Важан део ове области је упознавање са 
болестима зависности, нарочито 
алкохолизмом  
- Неопходно је подстаћи ученике да сами, уз 
употребу ИК технологија истражују ову 
област 
 - Градиво на тему климатских промена 
обрадити у виду преојекта (радионице, филм 
и приредба)  
- Препорука је да се за обраду ових појмова 
повремено доведу стручњаци или одведу 
ученици у одговарајуће установе.  
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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  

- разматра, у 

групи, шта и 

како је 

учио/учила и где 

та знања може 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за 
здравље имају умерена физичка 

активност и поштовање биолошких 

ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне 

болести, познаје мере превенције и 

могуће путеве инфекције, као и 
њихове негативне последице на 

здравље 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме 

деловања превентивних мера у 

очувању здравља 

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне 
принципе правилног комбиновања 

животних намирница 

БИ.2.5.4. зна механизме којима 
загађење животне средине угрожава 

здравље човека 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке 
последице заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе 

лечења заразних и других болести 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи 

једноставне процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање података 
у биологији (посматрање, бројање, 

мерење) 
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз 

помоћ наставника реализује 

једноставно истраживање, попуни 
формулар, прикаже резултате у 

табели/графикону и извести о 

резултату 
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену и правила о 

раду и безбедности рада 
БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује 

сложено прикупљање података, 

систематизује податке и извести о 
резултату 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 

прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује систематско и 
дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 

параметрима.  

- Последице болести 

зависности – алкохолизам. 
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да примени БИ.3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 

критеријума уз детаљан извештај 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо  Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми  Време 

у  
Степен 

остварености 

исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

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; 

- Свакодневно бележење 

активности ученика на 

часу у свеску евиденције  

наставника и у 

активностима у ес-

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

 

Број јављања:  

За јављање: + ( смајли ) 

За давање комплетног, потпуног  

одговора на тежа питања –оцена 5  

Ко не зна одговор : - ( тужић) 

Свакодневно  

бележење  

током године 
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 процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом и 

технологијама и 

извођење 

радних 

задатака. 

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 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника и ес-дневник.  

 

 

 

 

 

 

 

-Редовност доношења  

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Писане провере, 

свеска евиденције и 

ес-дневник.  

 

Свеобухватност одговора ; 

Сналажење на зидним сликама,  

пиродном материјалу ; 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива. 

Редовно, 

након 

обрађених 

наставних 

тема.  

Бар два пута  

у  

полугодишту. 

- За три добро урађена домаћа задатка - 

оцена 5 

- За три недоношења домаћег задатка –

оцена 1.                                            

Свакодневно  

током  

године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје  

На крају  

наставне  

године 

 

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; 

Бодовање:  
 
0-34%-1 
 
35-54%-2 
 

55-69%-3 

  

70-84%-4  

 
85-100%-5 

Након сваке  

теме 

  Оцену довољан (2) добија ученик који:  

 
− знања која је остварио су на нивоу 

- Групни рад  

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

Сарадња у групи  
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 

По потреби 
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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; 

евиденције и ес-дневник. свескама...)  
Степен знања свих чланова групе  
Квалитативно и квантитативно  
процењивање резултата рада 
група (пано, табела...) 
 

  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; 

- Рад у пару  

(посматрање наставника, 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

 

 

 

Прва три пара која ураде добијају 
оцену 5 

- По потреби 

Ангажовање 

ученика у 

настави. 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивација за учење. м 

− показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и висок степен  

активности и ангажовања.(4) 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања.(3) 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 

  

 

Вођење евиденције од стране 

наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посета културно  

историјским институцијама  

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

-Све што је рађено на часу налази 
се у свескама ученика 
-Број и квалитет добровољног 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, израда 
асоцијација...) 

- Пресек 

стања по  

тромесечјима 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА 

Додатни рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који на редовној настави показују изразито 

интересовање за билошке садржаје и који поседују могућности које се могу још више развити интензивним радом. Ученици 

се за такмичење, конкурсе и смотре углавном припремају на додатној настави, али то не треба да буде једини циљ додатне 

наставе. Циљ додатне наставе јесте и да омогући надареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и 

вештине – у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, 

развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље целоживотно 

образовање. Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби – у договору с наставником. Не 
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постоје програми које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм додатног рада треба планирати 

и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада или га интегрисати у пројектну наставу. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКОГ РАДА 

Допунски рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који нису савладали наставне садржаје у 

редовној настави. То могу бити ученици с потешкоћама у развоју, ученици са слабијим предзнањем, ученици с недовољним 

оценама из једног дела градива, ученици који из оправданих разлога нису присуствовали настави и слично. Циљ допунске 

наставе биологије јесте да ученицма који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно укључивање 

у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и самопоуздање. Ученици 

могу похађати допунску наставу током целе године, дужи период, једнократно или по потреби – у договору с наставником. 

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Не 

постоје програми које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм редовне наставе уједно је и 

програм допунског рада. Доминантни облик рада у допунској настави јесте индивидаулизовани рад, али – по потреби – могу 

се користити и други облици рада. 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред 6/ Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

6.  Јединство грађе и функције као основа животa 18 

7.  Живот у екосистему 8 

8.  Наслеђивање и еволуција 3 

9.  Порекло и разноврсност живота 3 

10.  Човек и здравље 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу           36 

 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред 
6/ Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  

Н А С Т А В Е  

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

679 

 

6.  Јединство грађе и функције као основ живота    18 

7.  Живот у екосистему    8 

8.  Наслеђивање и еволуција    3 

9.  Порекло и разноврсност живота    3 

10.  Човек и здравље    4 

Укупан број часова на годишњем нивоу    36 

 

 

 

6. Наставни предмет  Mатематика  за шести разред 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да: 

 - оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;  

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

 - развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;  

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и 

друштву; 

 - оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; 

 - представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  

- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТ
НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- прочита, 

запише, 
упореди и 
представи на 
бројевној 
правој целе 
бројеве 

- одреди 
супротан број и 
апсолутну 
вредност целог 
броја 

- израчуна 
вредности 
једноставнијих 
бројевних 
израза 

- реши 
једноставан 
проблем из 
свакодневног 
живота 
користећи 
бројевни 
израз 

У области Бројеви и операције са њима ученик уме да 

МА.1.1.1. – прочита и запише различе врсте бројева 

(природне, целе, рационалне) 
МА.1.1.3. – упореди по величини бројеве истог 
записа, помажући се сликом када је то потребно 
МА.1.1.4. – изврши једну основну рачунску операцију 
са бројевима истог записа, помажући се сликом када 
је потребно (у случају сабирања и одузимања само са 
истим имениоцем) 
МА.1.1.6. – користи целе бројеве и једноставне изразе 
са њима помажући се визуелним представама 
МА.2.1.2. – одреди супротан број, реципрочну 
вредност и апсолутну вредност броја, израчуна 
вредност једноставнијег израза са више рачунских 
операција различитог приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 
МА.2.1.4. – користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним релним ситуацијама 
МА.3.1.1. – одреди вредност сложенијег бројевног 
израза 

МА.3.1.3. – користи бројеве и бројевне изразе у 

реалним ситуацијама 

 

Цели бројеви 

- Скуп целих  бројева (Z) 
- Супротан број 

- Апсолутна вредност целог броја 

- Приказ целих бројева на 
бројевној правој 

- Упоређивање целих бројева 

- Основне рачунске операције у 
скупу Z и њихова својства 

- Изрази са целим бројевима 

- 9 часова обраде и 9 часова 
утврђивања 

 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Рад с подацима и 
информацијама 

- Комуникација 

- Сарадња 

- Дигитална 
компетенција 

 

- активност на часу 
- усмени одговор 
- писмене провере 
- домаћи задаци 
- кратки одговори у 

оквиру решавања 
задатка пред таблом 

- истраживачки 
задатак 
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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 
симетрије и 
транслације у 
једноставнијим 
задацима 

- правилно користи 

У области Геометрија ученик уме да 

МА.1.3.1. – влада појмовима дуж, полуправа, права, 

раван и угао (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор, 

разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне 

праве) 
МА.1.3.2. – влада појмовима троугао, четвороугао, 
квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор, ученик разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла и уме да израчуна 
обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника 
на основу елемената који непосредно фигуришу у 
датом задатку, уме да израчуна непознату страницу 
правоуглог троугла примењујући Питагорину 
теорему) 
МА.1.3.6. – интуитивно схвата појам подударних 
фигура (кретањем до поклапања) 
МА.2.3.2. – одреди однос углова и страница у троуглу, 
збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину теорему 
МА.3.3.2. – користи основан својства троугла, 
четровороугла, паралелегорама и трапеза, рачуна 
њихове обиме и површине на основу елемната који 
нису обавезно непосредно дати у формулацији 
задатака, уме да их конструише 
МА.3.3.6. – примени подударност и сличност 
троуглова, повезујући тако разна својства 
геометријских објеката 

Троугао 
- Појам и обим троугла 
- Једнакокраки и једнакостранични 

троуглови 
- Висина троугла 
- Углови троугла, збир углова 

троуглова, врсте троуглова према 
угловима 

- Однос између страница и углова 
троугла 

- Неједнакост троугла 
- Конструкције неких углова (60°, 

120°, 30°, 45°, 75°, 135°) 
- Основне конструкције троуглова 
- Појам подударности и ставови 

подударности 
- Централна симетрија и 

подударност 
- Осна симетрија и  подударност 
- Центар описане и  уписане 

кружнице троугла 

- 11 часова обраде и 13 часова 
утврђивања 
 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима   и 
информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

 
 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 
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геометријски 
прибор 
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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 

У области Бројеви и операције са њима ученик уме да 

МА.1.1.1. - прочита и запише различе врсте бројева 

(природне, целе, рационалне) 
МА.1.1.2. – преведе децимални запис броја у 
разломак и обратно 
МА.1.1.3. - упореди по величини бројеве истог записа, 
помажући се сликом када је то потребно 
МА.1.1.4. - изврши једну основну рачунску операцију 
са бројевима истог записа, помажући се сликом када 
је потребно (у случају сабирања и одузимања само са 
истим имениоцем) 
МА.2.1.1. – упореди по величини бројеве записане у 
различитим облицима 
МА.2.1.2. - одреди супротан број, реципрочну 
вредност и апсолутну вредност броја, израчуна 
вредност једноставнијег израза са више рачунских 
операција различитог приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 
МА.2.1.4. - користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним релним ситуацијама 
МА.3.1.3. – користи бројеве и бројевне изразе у 
реалним ситуацијама 
У области Обрада података ученик уме да 
МА.1.5.3. – податке из табеле прикаже графиконом и 
обрнутно 
МА.2.5.2. – чита једноставне дијаграме и табеле и на 
основу њих обради податке по једном критеријуму 
(нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп 
података, пореди вредност узорка са средњом 
вредношћу) 
МА.2.5.3. – обради прикупљене податке и представи 
их табеларно или графички, представља средњу 
вредност медијаном 
МА.3.5.2. – тумачи дијаграме и табеле 

МА.3.5.3. – прикупи и обради податке и сам састави 

дијаграм или табелу, црта график којим представља 

међузависност величина 

Рационални бројеви 

- Скуп рационалних  бројева 

- Супротан број 

- Апсолутна вредност 
рационалног броја 

- Приказ рационалних 
бројева на бројевној 
правој 

- Упоређивање 
рационалних бројева 

- Основне рачунске 
операције у скупу Q и 
њихова својства 

- Изрази са рационалним 
бројевима 

- Једначине и неједначине 

- Координатни систем 

- Приказ  података у 
координатном систему 

- Приказ зависности  међу 
величинама 

- Размере, пропорције и 
проценти 

- Директна 
пропорционалност 

- Обрнута 
пропорционалност 

- 18 часова обраде и 30 часова 
утврђивања 

 
 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима   и 
информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  проблема 

- Сарадња 

 

- активност на часу 
- усмени одговор 
- писмене провере 
- домаћи задаци 
- кратки одговори у 

оквиру решавања 
задатка пред таблом 

- истраживачки задатак 
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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 
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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 

У области Геометрија ученик уме да 
МА.1.3.2. - влада појмовима троугао, четвороугао, 
квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор, ученик разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла и уме да израчуна 
обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника 
на основу елемената који непосредно фигуришу у 
датом задатку, уме да израчуна непознату страницу 
правоуглог троугла примењујући Питагорину 
теорему) 
МА.1.3.6. - интуитивно схвата појам подударних 
фигура (кретањем до поклапања) 
МА.2.3.1. – одреди суплементарне и комплементарне 
углове, упоредне и унакрсне углове, рачуна са њима 
ако су изражени у целим степенима 
МА.2.3.6. – уочи осносиметричне фигуре и да одреди 
осу симетрије, користи подударности везује је са 
карактеристичним својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост страница паралелограма) 
МА.3.3.2. - користи основан својства троугла, 
четровороугла, паралелегорама и трапеза, рачуна 
њихове обиме и површине на основу елемната који 
нису обавезно непосредно дати у формулацији 
задатака, уме да их конструише 

МА.3.3.6. - примени подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

Четвороугао 
- Углови четвороугла 
- Збир углова четвороулга 
- Паралелограм 
- Особине  паралелограма, услови да 

четвороугао буде паралелограм 
- Ромб, правоугаоник и квадрат 
- Конструкцијa паралелограма 
- Сабирање и одузимање  вектора 
- Множење вектора     бројем 
- Трапез, особине  трапеза 
- Средња линија троугла     , трапеза 
- Конструкције трапеза,  делтоид 

- 8 часова обраде и 14 часова 
утврђивања 

 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима    и 
информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  проблема 

- Сарадња 
 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- израчуна 

површину 
троугла и 
четвороугла 
користећи 
обрасце или 
расположиву 
једнакост 

У области Геометрија ученик уме да 
МА.1.3.2. - влада појмовима троугао, четвороугао, 
квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор, ученик разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла и уме да израчуна 
обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника 
на основу елемената који непосредно фигуришу у 
датом задатку, уме да израчуна непознату страницу 
правоуглог троугла примењујући Питагорину 
теорему) 
МА.1.3.6 - интуитивно схвата појам подударних 
фигура (кретањем до поклапања) 

У области Мерење ученик уме да 
МА.1.4.1. – користи одговарајуће јединице за мерење 
дужине, површине, запремине, масе, времена и 
углова 

МА.3.4.1. – по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима 

Површина троугла  и четвороугла 
- Појам површине фигуре, 

површина правоугаоника и 
квадрата 

- Једнакост површина  подударних 
фигура 

- Површина паралелограма, 
троугла, трапеза 

- Површина четвороугла с 
нормалним дијагоналама 

- 6 часова обраде и 10 часова 
утврђивања 
 

 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима  и 
информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  проблема 

- Сарадња 

 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

 

 

 

- процењују се: 

- вештина 

математичког 

изражавања 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције 

 

 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, 

 

 

Свакодневно 

бележење 

током године 
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прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

 

- разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

- рад 

са подацима  

 

 

 

- вештине 

руковања 

геометријским 

прибором, 

 

- кориштење 

технологија и 

извођење 

радних задатака. 

 

наставника 

-Комисија ученика и 

наставница 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења 

домаћег 

 

-Ученици воде евиденцију 

 

-Прегледање свезака 

 

- Писане провере 

 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

 

 

 

 

 

 

потпуног 

одговора на тежа питања 

+++ 

Ко не зна одговор – запис 

датума 

Учесталост јављања на часу 

по 

месецима 

 

Свеобухватност одговора 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

 

Самосталност у одговарању 

 

За недоношења домаћег – 

запис 

датума у евиденцију 

 

За редовно доношење 

домаћег 

задатка + 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

 

Степен залагања свих 

чланова 

групе 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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Процена резултата рада 

група 

(пано, табела...) 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење 

и напредовање.  

Активно 

учествовање у 

настави, сарадњу са 

другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним наставним 

и ваннаставним 

активностима 

Пресек стања по 

тромесечју 

 

 

МАТЕМАТИКА – ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви 

и задаци 

Цели бројеви 

Савлађивање основних 

операција с природним и 

целим бројевима,као и 

усвајање основних својстава 

тих операција кроз решавање 

једноставнијих задатака 

  Решавање задатака у 

свескама и на табли. 

Развијање: логичког 

мишљења, комуникације и 

презентације усвојених знања 

и вештина. 
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Рационални 

бројеви 

Савлађивање основних 

операција с рационалним 

бројевима,као и усвајање 

основних својстава тих 

операција кроз решавање 

једноставнијих задатака. 

Решавање задатака у свескама 

и на табли. Развијање: 

логичког мишљења, 

комуникације и презентације 

усвојених знања и вештина. 

Троугао 

Поновљање основних знања о 

троуглу и демонстрирање 

решавања простијих задатака 

са троуглом. 

Разликовање врста троуглова и 

савладавање збира 

унутрашњих и спољашњих 

углова 

Савладавање основних 

конструкција троугла. 

Схватање појма троугла и 

троугаоне линије. 

Разликовање врста троуглова. 

Конструисање троугла ако су 

познате све три странице. 

Израчунавање углова троугла. 

Четвороугао 

 Обнављање основних појмова 

о четвороуглу. 

Разликовање врста 

четвороуглова. 

 Збир унутрашњих и 

спољашњих углова. 

 Основне конструкције 

четвороугла 

Одговарати на постављена 

питања,отклањати дилеме 

ученика. 

Ученици треба да знају: 

- шта је четвороугао 

- да конструишу квадрат и 

правоугаоник 

-  да израчунају углове 

четвороугла 

-разликују врсте 

четвороуглова 

Површина 

четвороугла и 

троугла 

Обновљање појма површине, 

формула за површину 

правоугаоника и квадрата.  

Савладавање формула и 

њихова примена када су 

елементи непосредно дати. 

Рачунавање површине 

правоугаоника и квадрата на 

основу датих елемената.. 

Израчунавају површине 

троугла на основу датих 

елемената. 
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Инсистирати на изједначавању 

мерних јединица 
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7 Наставни предмет: Информатика и рачунарство, 6. разред 

 

Циљ: 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. 

 

Планирање наставе и учења: Наставни програм усмерава наставника да планира како да оствари исходе, које методе и 

технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична 

знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене 

програмом треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан час. Наставу 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 да ученици самостално изводе закључке. 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. 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАН

ДАРД

И 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци остваривања 

програма 

По завршеној области/теми ученик 

ће бити у стању да: 

 правилно користи ИКТ  

уређаје;  

 креира, уређује и  структурира 

дигиталне  садржаје који 

садрже  табеле у програму за  

рад са текстом и  програму за 

рад са  мултимедијалним  

презентацијама;  

 креира и обрађује  дигиталну 

слику;  

 самостално снима и  врши 

основну обраду  аудио и видео 

записа; 

 уређује мултимедијалну 

презентацију која садржи 

видео и аудио  садржаје; 

 1. ИКТ  

(Компоненте, процесор, графичка 

картица, кориснички програми;  

Explorer, cut, copy, paste, download, 

upload;  Word, алатке, ћелија, ред, 

колона;  Table tools, layout, design, 

insert, merge, split;  Gimp, пиксели, 

резолуција, слојеви;  Audacity, 

Lame, ефекти;  Windows Movie 

Maker, реклама, анимације, ефекти;   

Powerpoint, layout, design;  format, 

playback 

  

обр. веж. о/в 
утвр

. 
свега 

0 0 8 2 10 

 

Дигитални уређаји и кориснички 

програми. 

Управљање дигиталним 

документима. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијалним 

презентацијама које садрже видео 

Рад на часу је у 

корелацији са 

наставним 

садржајима из 

предмета 

Информатика и 

рачунарство из 

петог разреда. 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Компетенција за 

учење 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Комуникација  

 

Поновити и дискутовати са 

ученицима врсте  дигиталних 

уређаја.  

- Ученици би требало да знају да 

наведу и  препознају из којих се 

компоненти састоји стони  и/или 

преносни рачунар и укратко опишу 

основну  улогу сваке од њих.  

- Оспособити ученике за рад у 

програму за  управљање 

документима на рачунару.  

- Представити функције 

стандардних дијалога за  учитавање, 

снимање и проналажење датотека.  - 

При раду са текстом фокусирати се 

на креирање  и форматирање 

докумената из стварног живота  који 

могу бити блиски ученицима овог 

узраста. - При раду са текстом 

фокусирати се на креирање  и 

форматирање докумената из 

стварног живота  који могу бити 

блиски ученицима овог узраста - 

Најпре обновити рад са основним 
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и аудио садржаје. алатима за  уређивање и обликовање 

текста (унос текста,  додавање, 

брисање, копирање, селектовање,  

поравнање, промена фонта, боје, 

величине слова,  уметање слика, ...). 

Наглашавати потребу одабира  

одговарајућег писма одабиром 

тастатурног  распореда за наше 

говорно подручје (ћирилица,  

латиница...) и инсистирати на 

примени језичког и  дигиталног 

правописа.  

- Усвојене вештине је неопходно 

увежбавати са  ученицима, да би што 

ефикасније вршили основне  операције са 

текстом коришћењем само тастатуре- 

Активности ученика усмерити на 

могућности  одабраног текст-процесора, 

подешавање радног  окружења, врсте 

приказа које су погодније у  зависности од 

тога да ли се уноси текст,  исправљају 

грешке у тексту или врши преглед  

документа пре штампања и сл. 

 Оспособити  ученике да подешавају 

радно окружење  изабраног текст-

процесора, подешавају димензије  и 

маргине странице, уносе текст 

ћириличким и  латиничким писмом, 

сачувају унети текст, отварају  постојећи 

текстуални документ, затварају активни  

документ, врше основно форматирање 

текста  (својства пасуса, карактера итд.).  

- Навести елементе који се могу уметнути 
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у  текстуални документ (слике, графички 

облици,  табеле, симболи...). Указати на 

сврху уметања  таквих елемената 

наводећи једноставне примере  и повезати 

технику уметања ових елемената са  

уметањем слика које су вршили у петом 

разреду.  - Посебну пажњу посветити 

табелама. Изабрати  једноставне примере 

(распоред часова, календар  и сл.) помоћу 

којих се уводе елементи табеле:  ћелија, 

ред и колона. Представити алате за рад са  

табелама који су доступни у програму за 

обраду  текста. Вежбати њихово додавање, 

брисање,  селекцију, применити шаблоне 

за дизајн и сл.  Оспособити ученике да 

уметну табелу у текстуални  документ, 

уносе и уређују садржаје табела,  

форматирају табелу.  

- Објаснити појам логичке структуре 

документа и  приказати како се у 

документу могу експлицитно  означити 

наслови, поднаслови и пасуси  

коришћењем уграђених стилова Наслов 1, 

Наслов  2 и Текст 

- Особити ученике да прегледају 

текстуални  документ пре штампања, 

подесе параметре за  штампу и, ако 

постоје услови, одштампају  документ.   

- У оквиру уређивања дигиталне 

слике/цртежа  оспособити ученике да 

поред основних алата  изабраног програма 

(селектовање, копирање,  лепљење, 

промену величине слике, додавање и  
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брисање облика, одсецање дела слике, 

чување у  жељеној величини и квалитету 

слике, затварање,  проналажење и сл.) 

користе и напредне алате за  припрему 

слике за уметање у текстуални  документ 

и мултимедијалну презентацију (нпр.  

алати за зумирање, унос текста, употребу 

четкице,  гумице, додавање сенке, 

додавање  тродимензионалних ефеката).  

- Снимање звука и видео-записа сходно  

могућностима започети демонстрацијом 

употребе  уређаја: камера, микрофон, 

звучници, мобилни  телефони, односно 

других расположивих уређаја  који 

обављају предвиђене функције. Поред  

основних техника у процесу снимања 

(покрени,  заустави, сачувај, обриши) и 

репродукције  (покрени, паузирај, 

заустави, пусти од почетка,  подеси јачину 

звука) обучити ученике да  одговарајућим 

алатом модификују видео запис  

(скраћивање). У вежби чувања 

аудио/видео  записа, скренути пажњу на 

различите типове  датотека у конкретном 

програму (нпр. mp3,  mp4,avi …).   

- Пре обраде теме израде слајд-

презентација  подсетити ученике на 

основна правила   

визуелизације и презентовања, а при 

реализацији  наставе стално указивати на 

најчешће грешке(сувише текста, велики 

број слајдова, различити  фонтови и сл.).  

- При изради мултимедијалних 
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презентација  демонстрирати примену 

основних алата за  уређивање и 

обликовање садржаја у изабраном  

програму. Поред алата за уређивање и  

обликовање текста и слика, представити 

алате за  рад са уметнутим елементима 

проширујући  примену на рад са табелама, 

графичким  објектима, видео и аудио 

записима (користити  претходно креиране 

звучне и видео записе,  прилагодити тип 

датотеке изабраном програму – 

представити ученицима неки од 

расположивих  програма за конверзију 

формата датотека). - Оспособити ученике 

да подесе радно окружење,  бирају 

одговарајући поглед на презентацију,  

креирају слајдове, уносе текст и друге 

објекте  (слике, табеле, графиконе) и 

доследно их  форматирају (користећи 

мастер слајд). Теме треба  да буду 

смислене и релевантне за ученике,  

најбоље је да се користе презентације у 

којима се  обрађују теме из наставе, како 

информатике и  рачунарства, тако и 

других предмета.   

-Ученици неке презентације могу да 

креирају и у  склопу домаћих задатака, а 

на часу је могуће  анализирати 

презентације направљене код куће.  Кроз 

разговор са ученицима дефинисати појам  

добре презентације и демонстрирати 

начине  представљања. Нагласити да 

презентације треба  да буду једино у 
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функцији садржаја, избегавати  анимације 

„по сваку цену” које оптерећују  

презентацију. 
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По завршеној   

области/теми ученик ће  бити у 

стању да:  

- чува и организује   

- податке локално и у  облаку;  

- одговорно и правилно  користи 

ИКТ уређаје у  мрежном 

окружењу; 

- разликује основне  интернет 

сервисе;  

- примењује поступке и  правила 

за безбедно  понашање и  

представљање на  мрежи;  

- приступа Интернету,  

самостално претражује,  

проналази и процењује  

информације и  преузима их на 

свој  уређај поштујући  

ауторска права; 

- објасни поступак  заштите 

дигиталног  

производа/садржаја 

одговарајућом CC лиценцом; 

 2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

(Мреже, ресурси, провајдери, 

клијент–сервер, P2P, IP адреса, веб-

адреса, домен;  Имејл, форум, 

www; ) 

 

обр. веж. о/в 
утвр

. 
свега 

1 0 2 1 4 

 

Употреба ИКТ  уређаја на  

одговоран и  сигуран начин у  

мрежном  окружењу.  

Интернет сервиси. - Правила 

безбедног рада на Интернету.  

Претраживање Интернета, одабир 

резултата и  преузимање  садржаја.  

Заштита приватности личних  

података и  ауторских права 

Рад сa подацима  и 

информацијама  

 

Решавање 

проблема  

 

Сарадња  

 

Дигитална 

компетенција  

 

Одговоран однос 

према здрављу  

 

Компетенција за  

учење  

 

Одговорно учешће 

у  демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција  

 

Комуникација 

 

Одговоран однос 

према околини 

   Представити појам и врсте 

рачунарских мрежа и  увести основне 

појмове и терминологију из ове  

области (сервер, клијент, локалне 

мреже, мреже  широког распона, 

глобална мрежа – Интернет).  

Подсетити ученике на правила 

коришћења ИКТ  уређаја на одговоран 

и сигуран начин, сада у  мрежном 

окружењу.  

 Представити ученицима основне 

интернет  сервисе: сервис електронске 

поште, www као  јавни информациони 

сервис, дискусионе групе и  сервисе за 

претраживање интернета. Објаснити  

чему ти сервиси служе, упознати их са 

планом  коришћења ових сервиса.  

 Представити веб као најпознатији 

интернет  сервис. Објаснити да веб 

функционише тако што  су 

корисницима потребне услуге и њима 

их  пружају уређаји специјализовани за 

то (сервери).  У свакој комуникацији 

морају да постоје правила,  односно 

протоколи (HTTP и HTTPS ) као и  

правилно навођење и коришћење 

адреса (домена  и УРЛ са једне и IP и 

MAC адреса са друге стране).  - 

Објаснити структуру УРЛ адресе и 

значење  појединих домена .edu, .рс, 

.gov, .rs, .com…  Упутити ученике на 

веб сајт (нпр.   

 www.moja.ipadresa.info/ ) путем кога 
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могу да  пронађу информације о ip-

адреси сајта, као и  уређаја који је 

употребљен за претрагу.   

 Нагласити значај дигиталног трага који 

посетилац  оставља приликом посете 

неком сајту. Напредне  технике 

претраге у изабраном претраживачу  

представити на унапред 

припремљеном скупу  веб-страна 

(претрага према веб адреси сајта), кроз  

дискусију и практичан рад на 

вредновању  интернет извора (публика 

којој је сајт намењен, 

аутор, тачност/прецизност, 

објективност,  актуелност и интернет 

адреса) подстицати развој  критичког 

мишљења ученика.   

- Код преузимања било ког садржаја са 

интернета  важно је подсетити ученике 

на поступке  преузимања и чувања на 

жељеној локацији, као и  на етичка и 

правна питања приступа садржајима  

(лиценце), заштите од нежељених 

програма, као и  на правила понашања 

на интернету (енг.  netiquette).   

 Подсетити ученике на значај 

поштовања  ауторских права и сврху 

CC (Цреативе Цоммонс)  лиценци. 

Представити начин лиценцирања  

сопственог ауторског дела 

комбинацијом  расположивих симбола, 

на адреси   

хттпс://цреативецоммонс.орг/схаре-
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your-work/ . - Нагласити да се 

приликом посете сајтовима, као  и 

приликом преузимања садржаја, 

дигитални  уређај који користимо је 

изложен процедурама  којима се 

прикупљају подаци за које корисник не  

зна у коју ће сврху бити употребљени 

(ИП адреса,  локација), а уређај може 

бити изложен дејству  нежељених 

програма (вируси, шпијунски  

програми). У ту сврху је потребно 

применити  расположиве мере 

заштите.  

 Посебну пажњу посветити питањима 

дигиталног  насиља (приликом обраде 

или кроз пројектни  задатак пожељно 

је спровести са ученицима  

истраживање на тему дигиталног 

насиља,  применом онлајн упитника, 

радионица или квиза,  какви се могу 

наћи, на пример, на адреси  

http://www.mpn.gov.rs/група-за-

превенцију насиља/, у приручнику 

Дигитално насиље – превенција и 

реаговање). Набројати и описати 

најчешће видове дигиталног насиља 

(како се  дигитални уређаји и сервиси 

користе као оруђа  дигиталног насиља: 

социјалне мреже, СМС и  телефонски 

позиви, сликовне поруке и видео  

материјали и др.), како препознати 

облике  дигиталног насиља, посебно 

вршњачког насиља.  Дискутовати 
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ситуације када се неко насиље врши у  

стварном свету и преноси у дигитални 

свет, који су  најчешћи примери, како 

исправно реаговати у  конкретним 

ситуацијама, коме се обратити, које  

поступке је могуће примењивати и која 

правила  понашања установити за 

безбедно представљање  на мрежи. 

Упознати ученике са неким од начина  

за препознавање и пријаву дигиталног 

насиља:  СОС телефон и онлајн форма 

за пријаву насиља,  као и сајтови који 

су посвећени пројектима владе у  

борби против дигиталног насиља.  

  Представити предности употребе веб 

сервиса на  примеру алата за креирање 

онлајн упитника, који  не би садржао 

више од три питања различитог  типа. 

Нагласити значај онлајн упитника као  

корисног алата за прикупљање 

података у  истраживањима, анкетама, 

квизовима или  тестовима. Наставник 

креира онлајн упитник на  свом налогу 

на диску, објављује га на школском  

сајту и ученицима поставља као 

задатак да на својим радним 

јединицама попуне упитник.  Показати 

ученицима како изгледа табела са свим  

њиховим одговорима. Преузети табелу 

и без  удубљивања у њену структуру 

показати како за  свако питање изгледа 

колона са њиховим  одговорима. 

Урадити попуну упитника два пута,  
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први пут допустити ученицима да се 

представе са  својим измишљеним 

именима и други пут,  нагласити 

ученицима да попуне своја права 

имена. Упоредити, заједно са 

ученицима,  одговоре за иста питања у 

једном и другом  случају.   

 За утврђивање и појашњавање ове теме  

организовати квизове или радионице 

(на теме  безбедно-небезбедно, 

пожељно-непожељно  понашање на 

интернету) као и симулације  

небезбедних ситуација са акцентом на 

то како је  пожељно реаговати у датим 

ситуацијама (кроз  играње улога и сл.). 

Једна од активности за  ученике, ради 

повезивања знања, може бити  израда 

текстуалних докумената или  

мултимедијалних презентација на 

тему: Моја  правила понашања на 

интернету, Пет најважнијих  правила 

за безбедан интернет, Како да интернет  

постане сигурнији за децу, и сл. Кроз 

креирање  ових докумената 

увежбавати сараднички рад и  

коришћење бесплатних онлајн 

платформи. 
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По завршеној   

области/теми ученик ће  бити у 

стању да:  

‒ објасни поступак 

‒ прикупљања података  

путем онлајн упитника; 

‒ креира једноставан  

програм у текстуалном  

програмском језику; 

‒ користи математичке  

изразе за израчунавања  у 

једноставним програмима; 

‒ објасни и примени 

одговарајућу програмску 

структуру  (наредбе 

доделе,  гранања, петље);  

‒ користи у оквиру програма 

нумеричке,  текстуалне и 

једнодимензионе низовске 

вредности; 

‒ разложи сложени  проблем 

на једноставније 

функционалне целине  

(потпрограме);  

‒ проналази и отклања  

грешке у програму; 

 3. РАЧУНАРСТВО 

( Код, Python Shell, Run, 

променљиве, input, print;  

Аритметичке операције, константе;  

Функције, позивање;  Линијски 

програми;  Разграната структура, if, 

else, and, or;  Логичке операције;  

Карактери, ниска (стринг), 

уграђене функције;  Листе, len, 

min, max, index, sum;  Корњача 

графика, библиотека turtle;  Петља, 

for, бројач, while, услов, угњеждене 

петље;  Помоћне функције, 

дефинисање, return;  Еуклидов 

алгоритам) 

 

обр. веж. о/в 
утвр

. 
свега 

0 0 12 2 14 

 

Основе изабраног  програмског 

језика. Основне аритметичке 

операције.  

Уграђене функције.  

Ниске (стрингови).  

Структуре података.  

Гранање.  

Понављање.  

Основни  алгоритми. 

 Решавање 

проблема  

 

 Сарадња  

 

 

 Дигитална 

компетенција 

  

 Компетенција за  

учење 

 

  

 Одговорно 

учешће у  

демократском 

друштву 

 

‒ Представити концепт текстуалних 

програмских  језика, укратко, 

потом изабраног програмског  

језика, као и неке основне 

сличности и разлике у  односу на 

визуелни програмски језик који су  

ученици користили у петом 

разреду. Укратко  представити 

едитор изабраног текстуалног  

програмског језика и значај 

поштовања основних  правила 

приликом писања наредби. 

Направити  везу између наредби 

које записујемо текстом и  

очекиваног дејства те наредбе, на 

једноставном  примеру, као и везу 

између корака алгоритма и  

одговарајуће наредбе. 

‒ Реализацију теме започети 

приказом израде  задатака 

израчунавањем, применом 

операција:  сабирања, одузимања, 

множења и (реалног)  дељења. 

Пожељно је бирати задатке који 

имају реалну примену у стварном 

животу из области  блиских 

ученицима (спорт, мода), било у 

другим  наставним предметима 

(математика, физика,  биологија, 

историја, географија и слично). 

Увести  појам израза у 

програмском језику и његових  

саставних елемената (бројевних 
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константи,  променљивих и 

аритметичких оператора, уз  

пратећи појам типа).  

‒ Увести променљиве као појам за 

именовање  улазних података и 

међурезултата израчунавања  као и 

механизам за учитавање вредности 

улазних  података и испис 

резултата. Променљиве у  почетку 

третирати на исти начин као у 

математици  и не мењати 

вредности једном додељеним  

променљивима (императивна 

додела, попут  и=и+1, је нов 

концепт на који је потребно поново  

се вратити током обраде 

итеративних поступака).  Ако је 

приликом уноса података 

неопходна конверзија учитаног 

текста у број укратко је описати, а 

детаљно појашњење дати када се 

буде обрађивала тема рада са 

текстом. 

‒ Обратити пажњу на то да се задаци 

који су у  математици обично 

рађени над конкретним  

вредностима улазних података сада 

решавају над  симболичким 

вредностима (у општим бројевима)  

и дати довољно времена 

ученицима да савладају ту 

промену.  

‒ Увести посебно операције 
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одређивања  целобројног 

количника и остатка и показати  

могуће примене: конверзије 

метричких јединица  (нпр. 

конверзија центиметара у метре и  

центиметре, конверзија времена из 

минута у сате  и минуте, 

конверзија углова из секунди у 

степене,  минуте и секунде, 

одређивање цифара двоцифреног 

броја и слично). Обратити пажњу 

на  то да се на часовима 

математике не уводе  функције за 

одређивање количника и остатка 

тако  да од ученика не треба 

очекивати предзнање у  овом 

домену. 

‒ Поред израчунавања, још један 

незаобилазан  елемент 

програмирања чине наредбе и 

контрола  тока програма. Осим 

секвенцијалног ређања  наредби 

једне иза друге, основу контроле 

тока  чине гранање и понављање.  

‒ Вежбање контроле тока програма 

може се веома  лепо постићи 

цртањем уз помоћ покретања  

објекта који током кретања 

оставља траг на екрану  и робота 

који у лавиринту има задатак да 

дође на  одређено место, 

заобилазећи при том препреке и  

премештајући предмете. Ова два 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

706 

 

приступа су  често део уводних 

курсева програмирања  заснованих 

на блоковском програмирању (нпр. 

на  code.org), а за њих постоји и 

директна подршка у  неким 

програмским језицима и 

окружењима.  Ученицима искорак 

у рачунарску графику обично  бива 

занимљивији од писања програма 

који раде  у чистом текстуалном 

режиму и стога има смисла  током 

обраде теме контроле тока 

програма  користити овакве 

библиотеке.  

‒ У склопу обраде гранања потребно 

је приказати  релацијске операторе 

(једнако, различито, мање,  веће, 

мање-једнако, веће-једнако) и 

писање  релацијских израза који се 

јављају као услови у  наредби 

гранања. Показати непотпуни (тзв. 

if then) и потпуни (тзв. if then else) 

облик наредбе  гранања.  

‒ Приказати и логичке операторе (и, 

или,  не) који се користе за 

изражавање сложенијих  услова. 

На основном нивоу сасвим је 

довољно даученици савладају 

гранање на основу  елементарног 

услова (нпр. да у зависности од  

унете спољне температуре одреде 

да ли је  довољно топло за купање) 

и евентуално да  повежу два услова 
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на одговарајући начин (нпр. да  

одреде да ли број припада неком 

интервалу  поређењем са доњом и 

горњом границом  интервала).  

‒ Понављање започети 

најједноставнијим обликом  у 

којем се тражи да се неки блок 

наредби понови  одређени број 

пута (нпр. помери робота десет  

корака напред, десет пута испиши 

неки текст,  четири пута помери 

корњачу напред и окрени је  за 90 

степени). Иако визуелни 

програмски језици  често имају 

посебну наредбу за ово, у 

текстуалним  програмским 

језицима се она обично реализује  

општијим наредбама (класичном 

петљом for).  Кроз низ задатака 

ученицима скренути пажњу на  

измену вредности бројачке 

променљиве током  трајања петље. 

Претходно, веома пажљиво,  

скренути пажњу ученицима на то 

да се вредности  променљивих 

током трајања програма могу  

мењати (нпр. цена пре и после 

поскупљења се  може чувати у 

једној променљивој), за разлику од  

математичког контекста на који су 

ученици  навикли у којем су 

променљиве само имена  

вредности и не постоји могућност 
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измене  вредности једном уведене 

променљиве. Описати  намену и 

начин употребе коментара као 

поруке  приликом задавања 

улазних и излазних вредности за 

променљиве. 

‒ Поред рада са бројевима у реалним 

програмима  најчешћи је рад са 

текстуалним подацима. У  већини 

савремених језика постоји посебан 

тип података за то (ниске тј. 

стрингови), опремљен  великим 

бројем корисних библиотечких 

функција.  Ученицима приказати 

како се формирају  променљиве 

текстуалног типа, како се одређује 

дужина текста, како се врши 

конверзија између  текста (који 

садржи низ цифара) и бројева, како 

се  врши провера да ли текст 

садржи карактер, како  се издваја 

део текста на датим позицијама и  

слично. Ако је директно подржан 

програмским  језиком, илустровати 

и поредак између ниски  

(лексикографски, као у речнику).  

‒ - Представити концепт 

декомпоновања  сложенијих 

проблема на једноставније  

потпроблеме у домену 

израчунавања кроз  дефинисање и 

употребу помоћних функција.  

‒ Одабрати пригодне, једноставне 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

709 

 

задатке, којима  се илуструје 

употреба неких елементарних  

библиотечких функција (нпр. 

растојање између  два броја се 

може увести као апсолутна 

вредност  њихове разлике, 

минимум и максимум више  

задатих вредности или других 

пригодних које се  могу 

проналазити у библиотечким 

функцијама).  Ученицима 

приказати и могућност 

дефинисања  помоћних функција, 

али инсистирати само на  изразито 

једноставним примерима (нпр. 

функција  која израчунава обим 

правоугаоника).  

‒ Од ученика, на овом нивоу, није 

могуће  очекивати креирање 

сложенијих програма, па  сходно 

томе, задатке прилагодити тако да 

горња  граница дужине текста 

програма буде десетак  линија. У 

првој фази ученици треба да 

разумеју  како раде готови 

програми које наставник пише  (да 

могу да предвиде резултат њиховог 

рада без  извршавања програма), 

затим у наредној фази могу да 

допуњавају програме чији је 

основни  костур дат и тек онда да 

самостално пишу  програме од 

почетка до краја. Метода 
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откривања  и отклањања грешака у 

готовим програмима може  се 

користити у свим поменутим 

фазама (на  основном нивоу, то су 

једноставне синтаксичке  грешке, а 

на напредном су озбиљнији 

семантички  пропусти).  

‒ - У склопу додатне наставе и рада 

са заинтересованим ученицима 

препоручује се  израда задатака 

донекле комплексније   

‒ алгоритамске структуре и 

упознавање ученика са  мало 

ширим фрагментом библиотеке 

одабраног  програмског језика. 

Кроз задатке могуће је  упознати 

ученике са сложенијим и 

угњежденим  гранањем (на пример, 

одређивање агрегатног  стања воде 

на основу температуре или оцене  

ученика на основу броја поена, 

упоређивање два  датума на основу 

поређења година, затим месеца  и 

на крају дана и слично).  

‒ У склопу обраде петљи  могуће је 

обрадити имплементације 

неколико  основних алгоритама: 

одређивање збира,  производа, 

броја елемената, минимума и  

максимума серије елемената, 

пресликавање и  филтрирање 

серије (на пример, штампање  

таблице квадрата и корена, 
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издвајање свих дана у  којима је 

дневна температура била испод 

нуле),  линеарна претрага серије 

елемената (провера да  ли серија 

садржи елемент који задовољава  

одређено својство) и њихове 

комбинације. Да би  ученици боље 

разумели ове алгоритме, могуће их  

је прво имплементирати на 

кратким серијама, без  коришћења 

петље (на пример, имплементирати  

прво одређивање максимума пет 

бројева, па тек  онда прећи на 

максимум н бројева). 

‒ Ученицима је могуће приказати и 

алгоритме одређивања  цифара у 

позиционом запису броја и 

формирања  броја на основу датих 

цифара. У циљу   

‒ једноставнијег решавања задатака, 

ученицима је  могуће приказати 

напредније структуре података  

које савремени програмски језици 

подржавају:  уређене парови и н-

торке (на пример, пар  географских 

координата), мапе тј. речнике (на  

пример, пресликавање имена 

ученика у број  освојених поена, 

пресликавање имена града у пар  

његових географских координата) 

и слично.  Такође, могуће је 

проширити скуп библиотечких  

функција које ученици могу да 
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користе. 

‒  Све  појмове увести искључиво 

кроз примере употребе  у 

смисленим задацима и избегавати 

приступ у  коме се нови појмови 

уводе без јасне мотивације. 
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По завршеној области/теми 

ученик ће  бити у стању да:  

- 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;  

-  вреднује процес и  

резултате пројектних  

активности. 

 4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

прак. 

рад 
утврђив. свега 

5 2 7 

 

Фазе пројектног  задатка од израде  

плана до  представљања решења.  

 

Израда пројектног  задатка у 

корелацији са другим предметима.  

 

Вредновање резултата  пројектног 

задатка. 

У зависности од 

изабране теме 

компетенције могу 

бити: 

 Рад с подацима  

и  

информацијама 

 Одговоран  

однос према  

здрављу  

 Одговоран  

однос према  

околини 

Решавање  

проблема  

 Сарадња  

 Дигитална  

компетенција  

 Компетенција за  

учење  

 Одговорно 

учешће  у 

демократском 

друштву  

 Естетичка 

компетенција  

 Комуникација 

 

‒ При реализацији тематске целине 

нагласак је на  разради пројектног 

задатка – од израде плана до  

представљања решења. 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.   

‒ При представљању фаза пројекта може  

послужити следећи пример:  

 Фаза 1: представљање тема, 

формирање група и одабир  теме;  

 Фаза 2: Одабир материјала и 

средстава,  разматрање додатне 

подршке предметног  наставника 

у зависности од теме;  

 Фаза 3:  Планирање времена и 

избор стратегије за  решавање 

задатка у складу са роком за 

предају  рада;  

 Фаза 4: Прикупљање и 

проучавање материјала, израда  

задатка и припрема за излагање;  

 Фаза 5:  Представљање резултата 
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пројектног задатка, дискусија и 

процена/самопроцена урађеног  

(наставник модерира, обезбеђује 

услове за што  успешније 

излагање, усмерава дискусију и 

врши  евалуацију урађеног са 

јасном повратном  

информацијом).  

‒ Пројектни задаци се баве реалним 

темама из  школског или 

свакодневног живота. За  предвиђени 

број часова ове тематске целине и са  

добро испланираним активностима 

може се  очекивати да ученици 

успешно израде и  представе решење 

пројектног задатка. Акценат је  на 

подстицању иницијативе и 

креативности,  успостављању 

сарадничких и вредносних ставова  

код ученика. Циљ је развијање и 

неговање:  поступности, повезивања 

и изградње сопствених  стратегија 

учења, вршњачког учења, вредновања 

и  самовредновања постигнућа.  

‒ Пројектни задаци подразумевају 

корелацију и  сарадњу са 

наставницима осталих предмета, која  

се може остварити на оваквим и 

сличним  примерима:  

 израда упутства или туторијала са 

табеларним  представљањем 

података 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

- посматрање; 

- праћење ангажовања 

ученика; 

- белешке; 

задовољство ученика 

на часу; 

- практичне вежбе на 

рачунару 

 

- представљање 

резултата пројектног 

задатка, дискусија и 

процена/самопроцена 

урађеног (обезбеђују се 

услови за што 

успешније 

излагање, усмеравање 

дискусије и еваулација 

урађеног са прецизном 

повратном 

информацијом) 

Формативно оцењивање: 

-бележење активности и 

постигнућа 

ученика на часу 

-израда домаћих задатака 

-самосталност у одговарању 

-свеобухватни одговори 

 

 

 

 

-самостално урађена вежба 

 

 

 

-излагање и презентовање 

пројектног 

задатка 

број јављања и одговарања на 

постављена питања 

- заинтересованост ученика – 

поставља смислена питања 

урађена вежба 

- самосталност у изради вежбе 

- задатак урађен на рачунару 

- тест 

- усмено одговарање 

 

- начин презентовања, 

познавање теме и садржаја, 

изнете идеје за решавање 

представљених проблема, 

сарадња 

За сваки час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сваки 

класификациони 

период 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

-одговоран однос према 

раду, постављеним 

задацима и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. 

-активно учествовање у 

настави, сарадњу са 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

-броју јављања на часовима 

-урађеним вежбама 

-пружање помоћи другим 

ученицима 

у току рада 

-израда паноа. 

-наставне јединице и кључни 

појмови записани у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним активностима. 

На полугодишту и 

крају школске 

године. 
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 другима. 

 

 

8. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - разред: ШЕСТИ 

 Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава)  

Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран 

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, 

стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно 

 

Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика 

ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од 

најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном 

окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање 

предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за шести разред оријентисан је на остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника 

и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних 

тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и 

конструкторско моделовања
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Предметни исходи 

и д р 

а 
д 
н а т 
С 

е 
е ј 

н т 
е ј 

и 
е ц 

н 
е 

и ц 
м д е 

н е т 
т е р е т 

п п у 
е п 

м ш ђ м о 

п е о 
К к 

О м 

Назив теме / 

садржај 

и н ч 

у 
љ К 

и в о 
м ј 
о п 

а ј 
а 
ж р 

д а 

с 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(Дидактичко-методичко 

упутство) 

Начин провере 

остварености 

исхода 
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1-2-3-4- повеже развој 
грађевинарства и 
значај урбанизма у 
побољшању услова 
живљења; 
5 – 6 - анализира 
карактеристике 
савремене културе 
становања -
класификује кућне 
инсталације на основу 
њихове намене 

− 

е д р 

а 
д н а 
т с 
а 
м е н 
а ј 
и г 
о л 
о н х 
е т 
и 
а к 
и н х 
е Т 
т е 
м д е 

р 
П 

Одговоран 

однос према 

околини. 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Компетенција 

за учење 

Комуникација 

1. ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

6. часова ( 4+2) 

1- 2 Значај и 
развој 
грађевинарства. 
3- 4 Просторно 
и урбанистичко 
планирање 

5- 6 Култура 
становања у 
урбаним и 
руралним 
срединама, 
објектима за 
индивидуално и 
колективно 
становање, 
распоред 
просторија, 
уређење 
стамбеног 
простора. Кућне 
инсталације 

– а 
т и 
т ш 
а з 
– 
а ј 
и ц 
а з 
и н 
а г 
р о 
– е 
њ а 
м и н 
а з 
– 
а ј 
и г 
о л 
о н х 
е т и 
а к 
и н х 
е т 

е ј 
и с е 
ф о р 

п 

т с 
о н д 

е 
б з 
е б 

 

Програм се реализује у 
форми предавања 
(теоретска настава) и вежби 

У области животно и радно 
окружење обрађују се 
садржаји који се односе на 
грађевинарство као грану 
технике. Уз помоћ медија 
потребно је, у најкраћим 
цртама, приказати 
историјски развој 
грађевинарства и повезати 
га са побољшањем услова 
живљења (по могућству 
интерактивно). 
Потребно је нагласити значај 
урбанизма и просторног 
планирања.Препорука је да 
се користите рачунарске 
мапе за одређивање 
положаја грађевинских 
објеката у односу на 
околину. 
htpp://urbel.com/prostorni- 
planovi/ 

Oбезбедити услови за 
ситуационо учење нпр. кроз 
компјутерску симулацију. 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање . 

Бележење 
усмених одговора 
ученика, 
уредност 
записаног у 
свесци, уредност 
радног места, 
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативн 
ост. 
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7- 8- класификује врсте 
саобраћајних објеката 
према намени 9-10 - 
повезује неопходност 
изградње прописне 
инфраструктуре са 
безбе-дношћу учесника 
у саобраћају 11-12 - 
повезује коришћење 
информационих 
технологија у 
саобраћајним 
објектима са 
управљањем и 
безбедношћу путника и 
робе 

13-14 - демонстрира 

правилно и безбедно 

понашање и кретање 

пешака и возача 

бицикла на 

саобраћајном полигону 

и/или уз помоћ 

рачунарске симулације 

е д р 

а д н 
а т с 
а 
м е н 
а ј 
и г 
о л о 

н 
х 
е т 
и 
а к 
и н х 
е Т 
т е 
м д е 

р 
П 

Одговоран 
однос према 
здрављу 

Техника и 
технологија 
за 5.разред 
(наставна 
тема: 
Саобраћај) 

2. САОБРАЋАЈ 

14. Часова ( 

7+7) 

8- 8 Саобраћајни 
системи 

9- 10 
Саобраћајни 
објекти 

10- 12 
Управљање 
саобраћајном 
сигнализацијом 

13- 14 Правила 
безбедног 
кретања пешака 
и возача бицикла 
у јавном 
саобраћају 

и н в 
а ј 
, а 
т с 
и л 
к 
и ц и 

б 
, к 
а 
ш е п 

, 
и с 
и п о 

р п , 
а ј 
и ц 
а з 
и л а 

н г 
и с , 
и 
т к 
е ј 
б о 
и 
н ј 
а ћ а ј а ћ 

Препорука је да се кроз 
примере симулације, а који 
су доступни на Интернету, 
ученици уведу у ситуацију 
да препознају сигурносне 
ризике и предвиде опасне 
ситуације у саобраћају. 

Уз помоћ мултимедијалних 
примера објаснити како се 
управља саобраћајем 
коришћењем ИКТ и колико 
такво управљање утиче на 
безбедност путника и робе. 

Са аспекта безбедности 
учесника у саобраћају 
обратити пажњу на учешће 
пешака и возача бицикла у 
јавном саобраћају. 

За реализацију ових 
садржаја користити 
мултимедије као и 
саобраћајне полигоне 
практичног понашања у 
саобраћају у оквиру школе. 
дворишта, шири ходници 
или фискултурне сале ради 
остваривања овог исхода. 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика, 

уредност 

записаног у 

свесци и радног 

места, 

Решавање е- 

тестова, као 

провера исхода. 

Самоевалуација 

и евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова. 

    
р а 

  
    

б р 
  

    
о б 

  
    

а о 
  

    С а с 
  

 

http://natalijadikovic.weebly.com/10571072108610731088107211151072111210741088108910901077-108910901088109110821090109110881072-1080-10921091108510821094108011121072.html
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15-16 - скицира 
просторни изглед 
грађевинског објекта 
17-18; 19-20; 21-22 - 
чита и црта 
грађевински технички 
цртеж уважавајући 
фазе изградње 
грађевинског објекта уз 
примену одговарајућих 
правила и симбола 

23-24; 25-26; 27-28 - 
користи рачунарске 
апликације за техничко 
цртање, 3Д приказ 
грађевинског објекта и 
унутрашње уређење 
стана уважавајући 
потребе савремене 
културе становања 29-
30; 31-32 - самостално 
креира дигиталну 
презентацију и 
представља је 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам 

Дигиталну 

комуникацију. 

Техника и 

технолоија 

5.разред 

(наставна 

тема: 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

Информатика и 

рачунарство) 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

16. часова 
(6+10) 

15- 16 - Приказ 
грађевинских 
објеката и 
техничко цртање 
у грађевинарству 
(17-18; 19-20; 21-
22) 

23- 24 - Техничко 
цртање помоћу 
рачунара (25- 
26; 27- 28) 

29-30; 31- 32 - 
Представљање 
идеја и решења 
уз коришћење 
дигиталних 
презентација 

е 
њ а 
т р ц 
о к ч 
и н х 
е т 
а з 
р о б 

и р п 

, е 
њ а 
т р ц 
о к ч 
и н х 
е 
т , 
ж е 
т р ц 
и к ч 
и н х 
е 
т , а 

ц 
и к 
С 

У овом делу програма 
ученици развијају нове 
интегрисане модалитете 
техничке и дигиталне 
писмености. 

Ученике треба оспособити 
за рад у рачунарској 
апликацији за техничко 
цртање примереној њиховом 
узрасту и потребама. 

Објаснити правила и 
симболе који се користе у 
техничком цртању у области 
грађевинарства. 

Приликом израде техничких 
цртежа на папиру и помоћу 
рачунара препоручује се 
индивидуални облик рада. 

Представити могућности и 
рад са једноставним 
рачунарским апликацијама за 
3Д приказ грађевинских 
објеката. 

Ученицима објаснити појам 
пресека коришћењем 
наставних помагала и 
рачунарске симулације. 

Како би ученици 
функционализовали стечена 
знања предвидите мини- 
пројекат на тему израде 
скице хоризонталног и 
вертикалног пресека стана у 
коме ученици живе и 
уређење стана према истим. 

.Формативно, 
свакодневно 
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика, 
уредност и 
тачност скица, 
техничких 
цртежа. 
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Ученици своја решења 
скице грађевинског објекта и 
унутрашњег уређења стана 
самостално представљају 
током редовне наставе. 

У оквиру ових активности 
предвидети коришћење 
дигиталних презентација* 
које су ученици израдили. 
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33-34; 35-36; 37-38 - 
класификује 
грађевинске 
материјале према 
врсти и својствима и 
процењује могућно-сти 
њихове примене 39-40; 
41-42; 43-44 - повезује 
алате и машине са 
врстама грађевинских и 
пољоприв редних 
радова 

45-46 - повезује 
коришћење грађе- 
винских материјала са 
утицајем на животну 
средину 

- описује занимања у 
области грађе- 
винарства, 
пољопривреде, 
произво-дње и прераде 
хране 

- изради модел 
грађевинске машине 
или пољопривредне 
машине уз примену 
мера заштите на раду 
47-48 - образложи на 
примеру коришћење 
обновљивих извора 
енергије и начине 
њиховог претва-рања у 
корисне облике 
енергије 

 

Естетичка, 

Компетенција 

за учење 

Предузетништ 

во 
Решавање 

проблема 

Одговоран 

однос према 

околини 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Техника и 

технолоија 

5.разред 

(наставна 

тема: Ресурси 

и производња 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

20. Часова 

( 8+12) 

33- 34 - Подела, 
врсте и 
карактеристике 
грађевинских 
материјала ( 35- 
36; 37-38) 

39-40 - Техничка 
средства у 
грађевинарству и 
пољопривреди 
(41- 42; 43- 44 

45- 46 
Организација 
рада у 
грађевинарству и 
пољопривреди 

47- 48 
Обновљиви 
извора енергије 
и мере за 
рационално и 
безбедно 

, 
е ј 
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е 
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П 

е н и 
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с 
е н 
т о в 

и 
ж а 
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а з 
, а 
ж а л 
к 
и ц е 

р 

Ово је сложена наставна 
област јер се у оквиру ње 
изучавају грађевинарство, 
пољопривреда, енергетика и 
екологија надовезује се на 
знања које су ученици стекли 
о ресурсима у петом 
разреду. 

На почетку рада на овој 
области упознати ученике, на 
нивоу обавештености, са 
основном поделом 
грађевинских материјала 
(према пореклу и намени). 
Врсте, начин производње, 
основне карактеристике 
грађевинских материјала и 
њихову примену објаснити на 
елементарном нивоу, без 
улажења у детаље. 
Препоручљиво је ученицима 
показати угледне примере 
појединих грађевинских 
материјала или предавање 
поткрепити сликама, 
проспектима или 
мултимедијом. 

Уз помоћ мултимедије или 
слика упознати ученике са 
врстама грађевинских 
објеката у оквиру 
нискоградње, високоградње 
и хидроградње. Користити 
разне узорке материјала. 

Организовати активне 
методе рада и учења (рад у 

Формативно, 
свакодневно 
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика, 
уредност и 
тачност скица, 
техничких 
цртежа. 

Доношење и 

правилна( еконо 

мична) употреба 

материјала и 

алата. 

Критеријуми за 

вредновање 

мини пројекта: 

Оригиналност 

Сложеност 

Техничка 

документација 

Избор 

материјала 

Тачност израде 

Квалитет спојева 

Естетски изглед 

Функционалност 

Употребна 

вредност 
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- правилно и безбедно 
користи уређаје за 
загревање и 
климатиза-цију 
простора 

- повезује значај 
извођења топлотне 
изолације са уштедом 
енергије 

49-50 - реализује 
активност која указује 
на важност рециклаже 
51-52 - недостаје...... 

  

коришћење 
топлотне 
енергије 

49- 50 

50- 52 
Рециклажа 
материјала у 
грађевинарству и 
пољопривреди и 
заштита животне 
средине 

 

малим групама) ** 
организовати нпр. интерни 
конкурс за предлог 
пројекта/активности којим би 
ученици приказали да 
разумеју које активности. 
подстичу одрживост (нпр. 
штедња воде и енергије, 
разврставање отпада, 
рециклажа) као и да ли 
повезују значај тих 
активности са својим 
будућим животом, животом 
заједнице као и животом 
будућих генерација. 

На крају ове области 
ученике поступно увести у 
свет практичног 
стваралаштва. 

Кроз практичан рад 
ученици стечена теоријска 
знања претварају у 
функционална, развијајући 
алгоритамски начин 
размишљања од идеје до 
реализације. 

Презентација 

Вредновање 
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самостално проналази 
информације о 
условима, потребама и 
начину реализације 
макете / модела 
користећи ИКТ 

- припрема и 
организује радно 

окружење одређујући 
одговарајуће алате, 
машине и опрему у 

складу са захтевима 
посла и материјалом 

који се обрађује 
израђује макету / 
модел пошту-јући 

принципе економичног 
иско-ришћења 
материјала и 

рационалног одабира 
алата и машина 

примењу-јући 
процедуре у складу са 

принци-пима 
безбедности на раду 

- учествује у 

успостављању 
критеријума за 
вредновање, 
процењује свој рад и 
рад других и предлаже 
унапређења постојеће 
макете/модела 

- одреди реалну 

вредност израђене 

 

Техника и 
технологија за 
5. разред 
Конструкрорс 
ко 
моделовање 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

20 часова 

(0+20) 
53-54 Израда 
техничке 
документације 
55-56 - Израда 
макете/модела у 
грађевинарству, 
пољопривреди 
или модела који 
користи 
обновљиве 
изворе енергије 
(57-58; 59-60; 61-
62 ; 63-64) 65-66 
- Представљање 
идеје, поступка 
израде и решења 
производа 

67- 68 - 
Одређивање 
тржишне 
вредности 
производа 
укључујући и 
оквирну процену 
трошков 

69-70; 71-72 - 
Представљање 
производа и 
креирање 
дигиталне 

Макета 

модел, 

алгоритам, 
идеја, 

тимски 
вредновање 
тржишна 
вредност, 
цена 

Препорука је да се 
пројекти реализују у 
паровима или малим 
групама. 

Ученици се сами 

опредељују за одређену 

активност у оквиру дате теме 

која се односи на израду 

модела разних машина и 

уређаја у грађевинарству, 

израду макете грађевинског 

објекта или стана на основу 

плана и предлог за његово 

уређење као и моделовање 

машина и уређаја у 

пољопривредној 

производњи. 

Користе податке из 

различитих извора, 

самостално проналазе 

информације о условима, 

потребама и начину 

реализације 
, 

Ученици самостално 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

етапа у изради 

практичног рада 

ученика. 

Критеријуми за 

вредновање 

завршеног 

практичног рада: 

Оригиналност 

( 0-10) 

Сложеност 

( 0-10) 

Техничка 

документација 

( 0-10) 

Избор 

материјала 

( 0-10) 

Тачност 

израде( 0-10) 

Квалитет 

спојева( 0-10) 

Естетски изглед( 

0-10) 

Функционалност ( 

0-10) Употребна 
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макете/модела 
укључујући и оквирну 
процену трошкова 

  

презентације 

 

самостално представљају 
производ/ макету, усмено 
образлажући ток 
реализације, процењујући 
оствареност резултата и 
предлог унапређења. 

Тежиште оваквог рада 
није на квалитету коначног 
продукта већ на процесу који 
има своје кораке и на 
сарадничким односима у 
раду у групи. 

Ученицима јасно 
треба указати да се и на 
неуспелим продуктима може 
много научити ако се схвати 
где су грешке направљене. 

Дискутовати са 
ученицима и о цени 
понуђених решења. 

вредност( 0-10) 

Презентација 

( 0-10) 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 
ученика 

ЕЛЕМЕНТИ 
УСВОЈЕНОСТ 

ПРОГРАМА. САДРЖАЈА 
РАДНЕ НАВИКЕ И 

ВЕШТИНЕ 
САМОСТАЛНОСТ И 

ОДГОВОРНОСТ 
ПОСТУПАК 

ИНСТРУМЕНТИ 

ОЦЕЊИВАЊА 
ВРЕМЕ 

А Н 

Е 
Ц О 

) 
5 ( 
н а ч 

и л д 

о 

-Означава, 
преобликује, разликује, 

расправља, сажима, 

успоређује, предвиђа, 

-одлично познаје градиво, 

-логички излаже, -повезује 

целине и -одговара без 

помоћи 

наставника. 

-нкретно логички закључује, -

примењује релевантне 
информације уизвршење 
задатака, 

-с лакоћом користи методе, 
инструменте, алате и материјал, 

-изразито прецизан и уредан, -

комуницира, сарађује и радо 
помаже другима, 

-у потпуности примењује мере 
заштите на раду и 

-уз потребан прибор за рад 
доноси и додатне прилоге на 

наставне часове везане уз 

обрађено градиво (штампане 

прилоге, линкови на интернету, 

властите PPT и сл.) 

-Активан, потпуно 
самосталанодговоран, 

-иновативан 
-увек се придржава 

општих правила 
понашања и 

-стално води рачуна о 
мерамазаштите на 

раду. 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење 

активности ученика 

на часу у свеску 

евиденције 

наставника 

jАнгажовање на 

часу:: 
стално ++ 

повремено+ ретко - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

Прегледање свески 

Уредност 
Све забележено са 

часова , 
Урађени графички 

радови: 
- користи оба 

лењира++ -користи 

један лењир + 

На крају 
сваке вежбе 

и крају 

наставне 

године 

-Редовност 

доношења прибора 

и материјала -

Ученици воде 

евиденцију 

За три недоношења 

прибора и 

материјала -1 у 

свеску, а након 

опомене и у 

дневник 
За редовно 

доношење прибора 

и материјала-5 

Свакодневно 

током године, 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје 
) 
4 ( 
р а б 

о д 
о л р 

в 

-Ученик зна да објасни 
главну идеју, описује, 

показује, одабира, ређа, 

разликује, 

-излаже градиво тачно и 

разговетно, 
-врло добро разуме 

-Логички размишља и 
примењује закључке при 
извршењу конкретних 
задатака, 

-самостално користи техничку 
документацију, 

-лако изводи рутинске 
покрете, -правилно користи 

-Одговоран при 
извршавању задатака, -

води рачуна о заштити на 

раду и 

-понекад брзоплет. 
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постављено 
питање и 

-наставник ретко помаже . 

инструменте, 
алат и материјал, 

-придржава се општих 
правила 
понашања, 

-тачан, прецизан, 
-примењује мере заштите на 
раду и 

-редовито доноси потребан 
прибор за рад. 

Прегледање 

практичног рада 

рађено самостално 

или у пару 

Критеријуми за 

вредновање завршеног 

практичног рада: 

Оригиналност 
( 0-10) 
Сложеност 
( 0-10) 
Техничка документација ( 

0-10) 

На крају 

модула 

  

 
) 
3 ( 
р а б 

о д 

 

-Ученик набраја, описује, 
издваја, 

-добро разуме постављено 

питање и 

-наставник делимично 

помаже. 

-Једноставно логички 
размишља, 

-углавном самостално 
користи 
техничку документацију, -

изводи једноставне рутинске 
покрете, 

-комуницира и углавном 
сарађује, 

-води рачуна о заштити на 
раду, -придржава се општих 
правила 
понашања, 

-донекле је прецизан и 
ретко не доноси потребан 
прибор за рад. 

-Углавном одговоран 
при извршавању 
задатака, -

самостално ради уз 

повремену помоћ и 
надзор, 

-греши и понекад 
незаинтересован. 

    

Избор материјала 
( 0-10) 
Тачност израде 
( 0-10) 
Квалитет спојева( 0-10) 

Естетски изглед 
( 0-10) Функционалност 
( 0-10) 
Употребна вредност 
( 0-10) 
Презентација 
( 0-10) 
Маx 100 бодова 40-54%-

2 
55-69%-3 
70-84%-4 
85-100%-5 

 

        ,    
 

д а р 
и н п 

у р Г 
- 

е 
њ а 
љ в а 
т с д 

е р п 
, 
а к 
и н в 

а 
т с а 

н 
е 
њ а р 
т а 
м с о 
п ( 

а п у 
р г 
е 
њ а г 

а 
л з 
и , а 

д а р 
г о н 

ч и 
т к 
а р п 
- а 
т к 
е ј 
о р п 

) а 
м и 
м 
у ј 
и р е 
т 
и р 
к 
м и н 

е ђ р 

в 
т у 
о п 
а н е 

ц о р 

п 

Сарадња у групи (сви 

чланови су укључени, 

сви имају задато 

забележено у 

свескама...) Резултат 

рада по операцијама 

и задужењима свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање 

резултата рада, 

продуката група 

(практичан рад.) 

По потреби и 
на крају 

моделовања 
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) 
2 ( 

н а 
љ о в 

о д 

 

-Ученик идентификује и 

препознаје основне 

појмове и кључне 

речи, -даје пример, али 

не зна 

да објасни главну 

идеју, -градиво излаже 

без реда 

уз велику помоћ 

наставника и 

-тешко разуме 

постављенапитања. 

-Не размишља логички, -има 

тешкоће у разумевању 
техничке документације и у 

примени средстава рада, 

-минимално је прецизан, -

делимично води рачуна о 
заштити нараду и 

-често не доноси потребан прибор 
за рад. 

-Потребна стална помоћ и 
надзор, 

-углавном неодговоран 
при извршавању задатака 

-површан, недовољно 
заинтересован, -реагује 

на опомене. 
д а р 
и н п 

у р Г 
- 

е 
њ а 
љ в а 
т с д 

е р п 
, 
а к 
и н в 

а 
т с а 

н 
е 
њ а р 
т а 
м с о 
п ( 

а п у 
р г 
е 
њ а г 

а 
л з 
и , а 

д а р 
г о н 

ч и 
т к 
а р п 
- а 
т к 
е ј 
о р п 

) а 
м и 
м 
у ј 
и р е 
т 
и р 
к 
м и н 

е ђ р 

в 
т у 
о п 
а н е 

ц о р 

п 

Сарадња у групи (сви 

чланови су укључени, 

сви имају задато 

забележено у 

свескама...) Резултат 

рада по операцијама 

и задужењима свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање 

резултата рада, 

продуката група 

(практичан рад.) 

По потреби и 
на крају 

моделовања 

 

н а 
љ о в 

о 
д е н ) 

1 ( 

-Ученик 
препознаје 

основне појмове 

и кључне речи. 

-Не завршава ни минимум 
задатих задатака и 

на час долази без потребног 

прибора. 

-Омета друге у раду, -

не поштује договорена 

правила, 

-пасиван и 

незаинтересиран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Наставни предмет ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 6.РАЗРЕД 

 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других 

народа. 
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ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

 

− опише боје које уочава у 

природи, окружењу и 

уметничким делима 

− пореди утисак који на 

њега/њу остављају различите 

врсте боја 

− користи одабране 

информације као подстицај за 

стваралачки рад 

− користи изражајна својства 

боја у ликовном раду и 

свакодневном животу 

− опише боје које уочава 

у природи, окружењу и 

уметничким делима 

 − изрази своје замисли и 

позитивне поруке одабраном 

ликовном техником 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне меди-је, материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) визуелних 
уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да 

прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 

средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 

материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих ће 

на најбољи начин реализовати своју (одабрану) 

идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја на свом раду и 

на радовима другиh 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би пости 

-гао одређени ефекат ЛК.3.3.3. користи 

другаместаиизвореда би проширио своја знања из 

уметности 

                     БОЈА 

                 ( 6о+7от=13) 

 
        -Боја око нас 

        -Боја у уметности 

       -Основне и изведене боје  

       -Топле и хладне боје 

      -Комплементарне боје 

      -Слојевито сликање  

      - Психолошко дејство боја 

       -Светлост  

    -Хроматске и ахроматске боје 

    -Уметничко наслеђе 

 

-Рад сa подациа     

инфор мацијама 

-Решавање проблема 

-Сарадња 

-Компетенција за учење 

 

-Естетичка компетенција 

 

-Комуникација 

-Дигитална 

компетенција 

-вербално- текстуални ( кроз 

разговор и дискусију 

дефинисање појма  боја  

-илустративна- корелација са 

природом и појавом боја у 

природи; 

учења и приступа задатку; 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура 

(савети које наставник даје у 

току практичног рада, питања 

која наводе ученика на 

промишљање и развијање 

идеја); 

-естетска анализа 

(изражавање ставова, идеја, 

мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован 

начин, тумачење и 

разумевање уметничког 

дела/ученичког рада); 
вредновање, организовање 
одељењских изложби. 
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− опише текстуре које уочава у 

природи, окружењу и уметничким 

делима 

− пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте текстура 
− користи одабране информације 
као подстицај за стваралачки рад 

− користи одабране информације 

као подстицај за стваралачки рад 

− прави разноврсне текстуре на 

подлогама, облицима или у 

апликативном програму 
− изрази своје замисли и позитивне 
поруке одабраном ликовном 
техником 

– разматра, у групи, како је 

учио/ла о изражајним 

својствима текстура и где се 

та знања примењују 

искаже своје мишљење о томе 

зашто је уметничко наслеђе важно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне меди-је, материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) визуелних 
уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове 

других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да 

прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 
средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове 

других 

(нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 

материјал, тех-нику, поступак) помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати 

своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја на свом 

раду и на радовима другиh 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би пости 

-гао одређени ефекат ЛК.3.3.3. користи 

другаместаиизвореда би проширио своја 

знања из уметности 

ТЕКСТУТЕ 

(2о+3от=5) 

 
-Појам и различите врсте текстура 

 

-Текстура у уметности 

 

-Цртачке текстуре 

 

-Сликарске текстуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рад са подацима 

и  информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

-Компетенција за учење 

-Естетичка компетенција 

-Комуникација 

-вербално- текстуални ( кроз 

разговор и дискусију 

дефинисање појма текстураа и 

њених карактеристика- 

својстава и врста); 

- подстицање на опажање 

различитих врста и карактера 

текстура у природи; 

учења и приступа задатку; 
- креирање задатака; 

- подстицање, коректура 

(савети које наставник даје у 

току практичног рада, питања 

која наводе ученика на 

промишљање и развијање 

идеја); 

-естетска анализа 

(изражавање ставова, идеја, 

мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован 

начин, тумачење и 

разумевање уметничког 

дела/ученичког рада); 

вредновање, организовање 

одељењских изложби. 
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-идентификује теме у 

одабраним уметничким делима 

и циљеве једноставних 

визуелних порука 

-идентификје теме у 

одабраним 

уметничким делима 

и циљеве    

једноставних 

визуелних порука 

− изрази своје замисли и 

позитивне поруке одабраном 

ликовном техником 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне меди-је, материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) визуелних 

уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да 

прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 

средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 

материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих ће 

на најбољи начин реализовати своју (одабрану) 

идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја на свом раду и 

на радовима другиh 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би постио одређени 

ефекат ЛК.3.3.3. користи другаместаиизвореда би 

проширио своја знања из уметности 

КОМУНИКАЦИЈА 

(1о+1в=2) 

 
-Визуелне поруке 

-Плакат 

-Визуелна комуникација 
 

 

 

 

 

-Рад са 

подацима и  

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

-Компетенција за учење 

-Естетичка 

компетенција 

-Комуникација 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура 

(савети које наставник даје у 

току практичног рада, питања 

која наводе ученика на 

промишљање и развијање 

идеја); 

-естетска анализа 

(изражавање ставова, идеја, 

мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован 

начин, тумачење и 

разумевање уметничког 

дела/ученичког рада); 

вредновање, организовање 

одељењских изложби. 
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− користи одабране 

информације као подстицај за 

стваралачки рад 

− изрази своје замисли и 

позитивне поруке одабраном 

ликовном техником 

− Разуме појам уобразиље и 

препознаје је у различитим 

видовима уметничког 

изражавања 

– разматра, у групи, како је 

учио/ла о изражајним 

својствима уобразиље и где се 

та знања примењују 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне меди-је, материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) визуелних 

уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да 

прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 

средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 

материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих ће 

на најбољи начин реализовати своју (одабрану) 

идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја на свом раду и 

на радовима другиh 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би постио одређени 
ефекат ЛК.3.3.3. користи другаместаиизвореда би 
проширио своја знања из уметности 

 

 

УОБРАЗИЉА 

(2о+7от=9) 

 

 
-Појам уобразиља  

-Фантастика 

-Стрип 

-Уобразиља и машта у уметности 

-Фотомонтажа  
-Сликање снова, бајки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рад са 

подацима и  

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

-Компетенција за учење 

-Естетичка 

компетенција 

-Комуникација 

-вербално- текстуални ( кроз 

разговор и дискусију 

дефинисање појма уобразиља 

и њених карактеристика- 

својстава и врста); 

учења и приступа задатку; 
- креирање задатака; 

- подстицање, коректура 

(савети које наставник даје у 

току практичног рада, питања 

која наводе ученика на 

промишљање и развијање 

идеја); 

-естетска анализа 

(изражавање ставова, идеја, 

мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован 

начин, тумачење и 

разумевање уметничког 

дела/ученичког рада); 
- вредновање, организовање 

одељењских изложби. 
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− Разуме појам простора и 

препознаје га у 

свакодневном животу, као 

и у различитим видовима 

уметничког изражавања 

− користи одабране 

информације као подстицај за 

стваралачки рад 

, естетски доживљај простора, 

дизајна и уметничких дел          

-Опише свој рад, естетски 

доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела 

– искаже своје мишљење о томе 

зашто је уметничко наслеђе 

важно 

− користи изражајна 

својства боја, текстура, 

облика, маште у ликовном 

раду и свакодневном 

животу 

− обликује, самостално, или у 

сарадњи са другима, 

употребне предмете од 

материјала за рециклажу 

− опише свој рад, естетски 

доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне меди-је, материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) визуелних 

уметности 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да 

прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 

средњи ниво 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 
напредни ниво 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 

материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих ће 

на најбољи начин реализовати своју (одабрану) 

идеју 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 

елемената, принцпмл и садржаја на свом раду и 

на радовима другиh 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би постио одређени 
ефекат ЛК.3.3.3. користи другаместаиизвореда би 
проширио своја знања из уметности 

 

 

ПРОСТОР 

(3о+4от=7) 

 
-Простор око нас 

-Простор у ликовној уметности 

-Амбијент и простор 

                -Уметничко наслеђе 
     -Обликовање школског простора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рад са 

подацима и  

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

-Компетенција за учење 

-Естетичка 

компетенција 

-Комуникација 

-вербално- текстуални ( кроз 

разговор и дискусију 

дефинисање појма простора и 

њених карактеристика- 

својстава и врста); 

учења и приступа задатку; 
- креирање задатака; 

- подстицање, коректура 

(савети које наставник даје у 

току практичног рада, питања 

која наводе ученика на 

промишљање и развијање 

идеја); 

-естетска анализа 

(изражавање ставова, идеја, 

мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован 

начин, тумачење и 

разумевање уметничког 

дела/ученичког рада); 
- вредновање, организовање 

одељењских изложби. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти оцењивања Време 
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 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. 

, добија оцену одличан (5); 

- Формативно 

оцењивање: 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног одговора на 

тежа питања +5 
Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 
 

-Комисија ученика и 

наставника 

 

Учесталост јављања на часу по 

месецима 

Пресек стања 

на 

полугодишту 

 

- Усмено одговарање 

Свеобухватност одговора 

Хоризонтално и вертикално повезивање 

градива 

Самосталност у одговарању 

По потреби, 

или жељи 

ученика 

Ученик који у великој мери показује 

способност примене знања и лoгички 

пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке 
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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. 
, добија оцену врло добар (4); 

 

- Практичан рад 
Оцена се одређује кроз естетску анализу 

наставника и ученика заједно, неретко 

учешћем и осталих ученика у разреду. 

Рад који у потпуности задовољава 

естетске критеријуме у складу са 

ликовним задацима (оцена 5) 

Углавном задовољава и види се уложени 

труд (оцена4) 

Делимично задовољава – испод прага 

могућности ученика (оцена 3) 

Мала количина уложеног труда (оцена2) 

Нимало уложеног труда (оцена 1) 

Након 

реализације 

наставне 

једин 
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- Свеска из 

ликовне културе 

Потпун садржај наставних јединица уз 

визуелно уобличавање садржаја (оцена 

5) 

Потпун садржај наставних јединица без 

визуелног уобличавања садржаја (оцена 

4) 

Свеске са непотпуним садржајем се не 

узимају у разматрање 

На крају 

наставне 

године, по 

жељи ученика 

(није обавезна) 

Бодовање активности 

везаних за посете 

културним догађајима 

Усмени извештај о посети галерији, 

музеју, позоришту или другој културној 

манифестацији поткрепљен доказима 

(краћим рефератом у свесци, каталогом, 

фотографијама...), уз смислено излагање 

доноси ученику 15 бодова. 

30 бодова је оцена 5 

Током школске 

године (зависи 

од активности 

ученика) 

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. 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група, процена 

осталих ученика) 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени) 

Степен знања свих чланова групе 

Квалитативно и квантитативно процењивање 

резултата рада група 

По потреби 
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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. 

 
, добија оцену довољан (2); 
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веома висок степен ангажовања ученика 
(5) 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 
 

-Јављању на часовима 

(учесталост и активност 

по месецима) 

-Све што је рађено на часу налази се у 

свескама и уредно је написано 
 

-Учесталост јављања и активност по 

месецима 

-Пресек стања 

по 

тромесечјима 

висок степен ангажовања ученика (4) 

  уз ангажовање ученика (3)    
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ангажовање ученика (2) -Успешности у групном 

раду, раду у пару 

(ангажовање, продукти) 

 

-Учешћу на 

такмичењима 

 

-Посета културно- 

историјским 

институцијама и 

догађајима 

 

-Несебичном пружању 

помоћи другим 

ученицима 

 

-Израда паноа, ППТ, 

различитих врста 

излагања 

-Учествује, помаже другима, 

израђује самостално или у 

сарадњи са другима продукте 

рада 

 
 

-Број и квалитет добровољног 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

(такмичења, израда паноа, кратко 

предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) 

 
 

-Спреман је да помогне другима 

 
 

-Иницијатива и квалитет продукта 
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10. Наставни предмет  МУЗИЧКА  КУЛТУРА  ЗА  ШЕСТИ  РАЗРЕД  

 

 

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења музичке културе биће праћене и евидентиране 

кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. 

 

 

Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и члана 26/а Закона о основном образовању у 

васпитању  
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ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 

– повеже 

различите 

видове музичког 

изражавања са 

друштвено-

исто- ријским 

амбијентом у 

коме су настали; 

– наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактеристична 

за период 

средњег века и 

ренесансе; 

– уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

средњем веку 
и ренесанси; 

– опише улогу 

музике у 

средњовековнојС

МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености МК. 1.1.2. опише 

основне карактеристике 

- историјско–стилских периода 

- народног стваралаштва Ученик 

уме да 

анализира повезаност: МК. 2.1.2. структуре 

и драматургије одређеног музичког жанра 

МК. 2.1.3. облика народног музицирања са 

специфичним контекстом народног живота 

МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене 

околности настанка жанра и облика 

музичког фолклора 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано 

образлаже свој суд 

МК. 3.1.4. уме 

креативно да комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком контексту 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.ЧОВЕК И МУЗИКА 

(6 обрада) 

Средњи век: Ранохришћанска 

музика. Византијско певање. 

Грегоријански корал. Рани 

облици вишегласја 

‒ мотет. 

Световна музика средњег века: 

трубадури, трувери 

минезенгери. 

Духовна и световна музика у 

средњовековној Европи и 

Србији. 

Музика средњег века као 

инспирација за уметничку и 

популарну музику. 

Развој духовног и световног 

вишегласја. Мотет, миса, 

мадригал. 

Највећи представници 

ренесансне вокалне музике: 

Ђ. П. да Палестрина  О. ди 

Ласо. 

Инструментална  музика  

ренесансе 

КЉУЧНИ  ПОЈМОВИ : 

Компетенције  

за  учење, 

Дигиталне  и  

естетичке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада које 

активирају ученикеда 

буду самосталнији у 

раду: анализа 

музичких примера, 

фотографија, ППТ, 

видео матаријала. 

Инсистирање на 

корелацији са другим 

предметима: историја, 

ликовна култура, 

географија. 

Коришћење ЛОГОС-

овог е- уџбеника: 

видео и аудио записи, 

квизови, ППТ. 
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рбији; 

– уочи разлике 

између духовних 

и световних 

вокалних 

композиција 

средњег века и 

ренесансе; 

– издвоји начине 

коришћења 

изражајних 

средстава у 

одабраним 

музичким 

примерима 

– објасни како је 

музика повезана 

са другим 

уметностима и 

областима ван 

уметности 

(музика и 

религија; 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности 

– инструмената; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености МК. 1.1.2. опише 

основне карактеристике 

- музичких инструмената и састава 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК. 2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких инструмената са 

музичком изражајношћу 

МК. 3.1.1. зна 
функцију елемената музичке писмености и 

Световна  музика,  духовна  

музика, вишегласје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. МУЗИЧКИ    

ИНСТРУМЕНТИ 

( 2 обраде) 

Инструменти са диркама: 

оргуље, чембало, клавир, 

хармоника, челеста. 

Народни инструменти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-комуникација 

-естетичка 

компетенција 

-компетенција за 

учење 

-рад са подацима и 

информацијама 

-сарадња 

дигитална 

компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: видео и 
звучниј записа, 
фотографија, ППТ, 
доступне ИКТ 
апликације. 
Користити претходна 
знања ученика. 
Коришћење  ЛОГОС- 
овог е- уџбеника. 
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-одреди врсту 
музичког 
инструмента са 
диркама по 
изгледу и звуку; 
– опише разлику 
у начину 
добијања звука 
код иснтрумената 
са диркама; 
– препозна 
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 ; 

– идентификује 

извођачких састава у оквиру музичког дела 
МК. 3.1.3. критички и аргументовано 
образлаже свој суд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МК. 1.2.1. именује музичке изражајне 

елементе 

МК. 1.2.2. именује извођачки састав МК. 

1.2.4. именује српски музички фолклор 

МК. 2.2.1. опише и анализира 

карактеристике звучног примера кроз 

садејство опажених музичких елемената 

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног 

жанра 

Ученик уме да анализира слушни пример и 

открије везу опажених карактеристика са: 

 

МК. 3.2.1. 

структуралном и драматуршком 

димензијом звучног  примера 

МК. 3.2.2. жанровским  и  историјско – 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

Мелодија, ритам,инструменти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
( 2 обраде) 
 
Елементи музичке 

изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje разли-

читих глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање  световне  и  

духовне  средњевековне  

музике. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo- 

иструмeнтaлних и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- комуникација 

- естетичка 

компетенција 

- компетенција          за 

учење 

-  одговоран  

однос  према  

здрављу 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основни методски 

приступ је од звука ка 

теорији. 

Јасно формулисати 

упутства како би 

ученици знали на шта да 

усмере пажњу 

приликом слушања. 

Постепено 

проширивати опажајни 

капацитет код ученика 

усмеравајући их на 

специфичности 

музичког дела пре 

слушања. 

Ученичка знања из 

различитих области 
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репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

средњег века и 

ренесансе; 

– уочи сличности 

и разлике између 

православне и 

(римо)католичке 

духовне музике; 

идентификује 

елементе 

средњовековне 

музике као 

инспирацију у 

музици 

савременог доба; 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
изводи музичке 

примере користећи 

глас, покрет и 

традиционалне и/ 

или електронске 

инструменте, 

стилским  контекстом  звучног  примера 

МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене 

различитих облика 

музичког фолклора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК. 1.3.1. 

пева једноставне дечије, народне или 

популарне композиције 

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, 

народне или популарне композиције на бар 

једном инстументу 

МК. 3.3.1. изведе  разноврсни музички  

репертоар певањем и  свирањем  као  

солиста  и  у  школским  ансамблима. 

 

 
 
 

 
 
 
 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих   и 

стрaних  кoмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне 

народне музике. 

Слушање  дела  инспирисаних  

фолклором. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ  : 

Мелодија,  ритам,  динамика,  

темпо,  покрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

( 22 обраде + 3 утврђивања) 

Певање и свирање Пeвaње 

пeсама пo слуху самостално 

и у групи. 

Пeвaње пeсама из нотног 

текста солмизацијом. 

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодиј- ских 

мотива у стилу музике 

средњег века и ренесансе. 

Певање песама у 

комбинацији са 
покретом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
естетичка 

компетенција 

-сарадња 

-комуникација 

-одговоран 

однос према 

здрављу 

-компетенција за 

учење 

-дигитална 

кометенција 

 
 
 

повезати и ставити у 

функцију разумевања 

дела, подстичући 

креативност и критичко 

мишљење. 

Користити 

ислустрације, ППТ и 

ИКТ када је могуће. 

Подстицати ученике на 

изношење свог  

мишљења  уз  

аргументовано  

образлагање. 

 

 

Користити 
методе/технике и 
облике рада који 
подстичу ученике за 
самостални рад, рад у 
пару или групи. 
Кроз одговарајуће 
примере музичких 
вежби и композиција 
обрадити елементе 
музичке писмености. 
Обратити пажњу на 
правилно дисање, 
положај тела и 
дикцију. Узети у обзир 
гласовне могућности 
ученика.За 
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сaмoстaлнo и у 

групи; 

– примењује 

правилну 

технику 

певања; 

– примењује 

различита 

средства 

изражајног 

певања и свирања 

у зави- сности од 

врсте, намене и 

карактера 

композиције; 

– развије 

координацију 

и моторику 

кроз свирање и 

покрет; 

– примењује 

принцип сарадње 

и међусобног 

подстицања у 

заједнич-ком 

музицирању; 

– користи 

музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких 

целина кроз 

пeвaњe, свирaњe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свирaњe пo слуху дeчjих, 

нaрoдних и умeтничких 

композиција нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на 

другим инстру- ментима. 

Свирaњe из нотног текста 

дeчjих, нaрoдних  и умeтничких 

компози- 

ција нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja  

и/или на другим 

нструментима   Извођење 

једноставнијих  музичких 

примера у  вези  с  обрађеном  

темом. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

Мелодија,  ритам,  динамика,  

текст,  темпо. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инструментално 
музицирање 
користити ритмичке и 
мелодијске 
инструменте. 
Могу  се  користити  
нотни  примери  који  
су  солмизацијом  
обрађени . 
Примељивати принцип 
активног учешћа 
ученика на часу. 
Коришћење аудио или 
видео снимака или 
матрица када је могуће. 
Посета концерта, у 
складу са 
могућностима. 
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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 

мaнифeстaциja

ма; 

понаша се у 

складу са 

правилима 

музичког 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик уме да: 
МК. 1.4.1. направи музичке инструменте 

користећи предмете из окружења 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Користити 
методе/технике и 
облике рада који 
подстичу ученике 
на музичко 
стваралаштво, 
самостално, 
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бонтона у  

различитим  

музичким  

приликама. 

 

 

 

– критички 
просуђује лош 
утицај прегласне 
музике на 
здравље; 
– користи 
могућности ИКТ-а 
за самостално 
истраживање, 
извођење и 
стваралаштво. 

 

МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на 

основу понуђених модела МК. 1.4.3. изводи 

пратеће ритмичке и мелодијско–ритмичке 

деонице на направљеним музичким 

инструментима 

 МК. 1.4.4. учествује у одабиру музике за 

дати жанровски и историјски контекст. 
Ученик уме да: 
МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане 

за 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. 

 
 
 
 

 
 

 5.  МУЗИЧКО  

СТВАРАЛАШТВО 

( 1 обрада) 
  Крeирaњe прaтњe зa 

пeсмe ритмичким и 

звучним eфeктимa, 

кoри-стeћи притoм 

рaзличитe извoрe 

звукa. 
Крeирaњe пoкрeтa уз 

музику кojу учeници 

изводе. 

Стварање мeлoдиje нa 

зaдaти тeкст. 
Импрoвизaциja 

диjaлoгa нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и другим 

инструментима. 

Реконструкција 

музичких догађаја у 

стилу средњег века и 

ренесансе. 
 
КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 
Мелодија,  ритам,  
динамика, темпо. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

-естетичка 
компетенција 
-комуникација 
-сарадња 
-компетенција 
за учење 
 

 

групно и у пару. 
Користити 
корелацију са 
ликовном 
кутуром. 
Креативна 
употреба 
мултимедија: ППТ, 
ИКТ, аудио и 
видео снимци, 
мобилни 
телефони. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују  је  вештине  

изражавања  и  

саопштавања : 

разумевање  ,примена  

и  вредновање  

поступака  и  

процедура;Рад  са  

подацима  и  рад  на  

различитим  врстама  

текстова  ;уметничко  

изражавање , вештине, 

руковање, прибором  

алатом  и  

технологијама, 

извођење  радних  

задатака. 

- Формативно  оцењивање 

- Свакодневно  бележење  

активности  ученика  на  

часу  у  свеску  евиденције  

наставника 

 

Број  јављања : 

Јављање  за  + 

Јављање  више  пута  ++ 

За  давање  комплетног  

,потпуног  одговора  на  

тежа  питања  +5 

Ко  незна  одговор -  

Свакодневно  

бележење  током  

године 

- Усмено  одговарање Свеобухватност  одговора 

Хронолошка  прецизност 

Хоризонтално  и  

вертикално  повезивање  

градива 

Самосталност  у  

одговарању 

По  потреби 

- Редовност  доношења  

домаћег  задатка 

 

 

За  три  недоношења  

домаћег -1  у  свеску  а  

након  опомене  и  у  

дневник 

Свакодневно  

током  

године,праћење/ 

пресек  на  крају  

школске  године 

- Прегледање  свеске 

 

 

Уредност  и  све  

забележено  са  часова 

На  крају  

наставне  године Оцену одличан (5) 
добија ученик који: 
у потпуности показује 

способност 

трансформације знања и 
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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; 

 

 

 
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 

- Певање  и  свирање  песама  

или  композиција 

 

 

 

 

 

- Препознавање  слушаних  и  

обрађених  композиција 

 

 

Учесталост  активности  

на  часовима, Ритмичка  и  

мелодијска  прецизност , 

ангажованост  самостално  

и  у  пару/ групи  

Активно  учешће  у  раду 

 

Прецизни  одговори  

Самосталност  у  

одговарању 

 

Пресек  стања  

сваког  месеца 

 

 

 

 

 

Свакодневно  

бележење  током  

године 

- Музичко  стварање 

 

 

 

 

Ангажовање  и  труд 

Поштовање  задатог  

материјала  и  

инструкција 

Сарадња  у  пару  или  

групи 

Свакодневно  

бележење  током  

године 

- Групни  рад  

( посматрање  наставника, 

излагање  група, процена  

осталих  ученика ) 

 

 

 

 

 

Сарадња  у  групи 

( сви  чланови  су  

укључени и сви имају  

задато  забележено  у  

свескама ..... )Степен  

знања  свих  чланова  

групе 

Квалитативно  и  

квантитативно  

процењивање  резултата  

рада  група ( пано, 

табеле....) 

По  потреби 
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мишљења и у знатној 

мери критички 

рaсуђуje; 

 

 

 

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  расуђује 

 

Оцену довољан (2) 

добија ученик који: 

− знања која је 

остварио су на нивоу 

репродукције, уз 

- Рад  у  пару  

( посматрање  наставника , 

излагање  парова, процена  

осталих  ученика ) 

 

 

 

 

 

Прва  три  пара  која  

ураде  тачно  задатак 

добијају +5, 

Сви  парови  који  ураде  

задатак  добијају + 

Парови  који  не  раде  

задато  на  часу  добијају - 

По  потреби 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

755 

 

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  расуђује; 
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; 

 

 

- показује изузетну 

самосталност уз 

Вођење евиденције  од  

стране  наставника  о : 

 

Све  што  је  рађено  на  
Пресек  стања  по  

тромесечјима 
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Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

изузетно висок  степен 

активности и 

ангажовања.(5) 

- − показује велику 

самосталност и висок 

степен активности и 

ангажовања.(4) 

- показује делимични 

степен активности и 

ангажовања (3) 

- показује мањи степен 

активности и 

ангажовања.(2) 

- − не показује 

интересовање за 

учешће  у  

активностима  и  

ангажовању (1) 

Броју јављања на       

часовима, 

Броју успешности у 

групном раду, раду у  

пару, 

Учешћу у хору, 

приредбама, 

ваннаставним 

активностима, 

Несебичном пружању 

помоћи другим 

ученицима, 

Израда паноа, ППТ, 

различитих врста  

излагања. 

 

часу  налази  се  у  

свескама  

Број и квалитет 

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима (приредбе, 

концерти, наступи, израда 

паноа, кратко  предавање, 

вођење квиза,израда  

асоцијација...) 

  
   

11. Наставни предмет __________ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - 6.РАЗРЕД______________________ 

Циљ ______Континуирано усвајање знања, вештина, ставова и вредности______________________________ 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
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− примени једноставнe комплексе 
простих и пштеприпремних 
вежби 

− изведе вежбе (разноврсна 
природна и изведена кретања) и 
користи их у спорту, рекреацији 
и различитим животним 
ситуацијама 

− упореди резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст и 
сагледа сопствени моторички 
напредак 

Основни ниво 
ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 
ФВ.1.1.24. Ученик/ученица правилно изводи 
најмање један комплекс вежби обликовања и 
приказује вежбе за поједине делове тела. 
ФВ.1.1.25. Зна утицај и значај вежби обликовања за 
организам, познаје поделу вежби обликовања и 
њихову терминологију, и функцију појединих вежби 
у комплексу.  
Средњи ниво 
ФВ.2.1.22. Ученик/ученица правилно изводи и 
показује више комплекса вежби обликовања без и 
са реквизитима. 
ФВ.2.1.23. Зна принципе састављања комплекса 
вежби обликовања и дозирање оптерећења. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.20. Ученик/ученица саставља, правилно 
изводи и показује сложене комплексе вежби 
обликовања без и са реквизитима. 
ФВ.3.1.21. Зна да саставља комплексе вежби 
обликовања и дозира оптерећење. 

 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије тестова 

за праћење физичког развоја и 

моторичких способности 

Компетенција за 
учење,комуникациј
а и одговоран 
однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња 

Обавезни организациони 
облици рада: 
А. часови физичког и 
здравственог васпитања; 
А1. обавезне физичке 
активности ученика; 
 
Остали облици рада (ванчасовне 
и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – 
секције, 
В. недеља школског спорта, 
Г. активности у природи 
(кросеви, зимовање, летовање - 
камповање...), 
Д. школска и ваншколска 
такмичења 
Ђ. корективно-педагошки рад. 

− комбинује и користи досегнути 
ниво усвојене технике кретања у 
спорту и свакодневном животу 

− доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским 
дисциплинама 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  

 

 
 
Техника трчања 
Oсновни ниво 
ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи 
варијантама технике трчања на кратке, средње и 
дуге стазе и мери резултат. 
ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи 
варијанту технике штафетног трчања. 
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за 
такмичење. 
Напредни ново 
ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи 
варијанту технике штафетног трчања. 
 
Скок увис 
Основни ниво 
ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче 
увис варијантом технике маказице. 
ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и 
пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, 

СПОРТОВИ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 Атлетика 

 
Обавезни садржаји 

Ниски старт 

Штафетно трчање  
Истрајно трчање 

Јесењи крос 
Скок у вис/опкорачна техника 

Бацање лоптице (до 200 г) 

 
Препоручени садржаји 

Скок удаљ 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Компетенција за 
учење,комуникациј
а и одговоран 
однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Обавезни организациони 
облици рада: 
А. часови физичког и 
здравственог васпитања; 
А1. обавезне физичке 
активности ученика; 
 
Остали облици рада (ванчасовне 
и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – 
секције, 
В. недеља школског спорта, 
Г. активности у природи 
(кросеви, зимовање, летовање - 
камповање...), 
Д. школска и ваншколска 
такмичења 
Ђ. корективно-педагошки рад. 
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− одржава стабилну и динамичку 
равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације 
тела 

− користи елементе гимнастике у 
свакодневним животним 
ситуацијама и игри 

− процени сопствене могућности 
за вежбање у гимнастици 

 
 

ФВ.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче 
увис леђном варијантом технике. 
Напомена: Скокови увис и удаљ - провера 
овладаности техником, а не вредност резултата који 
ученик том приликом постигне. 
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за 
такмичење. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју. 
Бацање кугле 
Основни ниво 
ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из 
места и мери дужину хица. 
ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна 
правила, влада терминологијом, основама тренинга 
и пружа прву помоћ 
Средњи ниво 
ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу 
леђном варијантом технике. 
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за 
такмичење. 
ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у 
једној атлетској дисциплини. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за 
учествовање на такмичењу у атлетском петобоју. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вежбе на тлу 
ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе 
на тлу. 
САДРЖАЈ: 
Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад 
из чучња до чучња, колут напред преко препреке – 
одразом, без изразите фазе лета, став о шакама уз 
помоћ, премет странце упором у „бољу” страну, 
мост из лежања на леђима, вага претклоном и 
заножењем на левој и на десној нози. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска гимнастика 

 
Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 
Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 
Гимнастички полигон 

 

Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција за 
учење,комуникација и 
одговоран однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња,естетичка 
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рада на справи и пружа прву помоћ. 
Прескок 
ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи 
прескоке разношку или згрчку уз помоћ 
САДРЖАЈ: 
Вежба: разношка преко козлића, згрчка уз помоћ. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ 
Греда 
ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди. 
САДРЖАЈ: 
Ученици и ученице (ниска средња или висока 
греда): наскочити или се попети на произвољан 
начин; усправ – одручити; кораци у успону унапред 
до средине греде; чучањ 
И окрет у чучњу за 180° усправ; два корака зибом 
почучњем уназад; окрет у успону за 180° 
– узручити, кораци до краја греде; саскок пруженим 
телом (бочно). 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Двовисински разбој 
ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе 
на двовисинском разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора 
предњег, премах одножно десном/ левом до упора 
јашућег, потхват десном/левом и спојено премахом 
одножно левом/ десном одношка са окретом за 90° 
(нижа притка разбоја или дочелно вратило); 
њихање у вису предњем, саскок у зањиху (виша 
притка разбоја или дохватно вратило). 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Кругови 
ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе 
на круговима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: дохватни кругови - суножним 
одривом и згибом вис узнето, издржај; кроз вис 
предњи саскок, уз помоћ. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Паралелни разбој 
ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе 
на паралелном разбоју. 

Вежбе у упору (сложенији састав) 
Вежбе у вису (сложенији састав); 
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САДРЖАЈ: 
Основне вежбе: на почетку разбоја њих у упору, 
предњихом упор до седа разножно; саседом 
сножити и зањихом саскок. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
Вежбе на тлу 
ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу 
правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и 
помаже, поштује сигурносна правила. 
САДРЖАЈ: 
Вежбе на тлу: колут напред преко препрека са 
фазом лета (сунђер, струњаче), из става 
раскорачног колут напред до става раскорачног, 
премет странце упором улево и удесно, мост 
заклоном и усклон. 
ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе организације 
рада на справи и пружа прву помоћ. 
Прескок 
ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 
САДРЖАЈ: 
Вежба: згрчка преко козлића или коња. 
Греда 
ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди. 
САДРЖАЈ: 
Вежба на високој греди или греди висине 80цм: 
Наскок у упор предњи, упор одножно десном 
(левом), окретом за 90° улево и прехватом бочно 
(палчеви су окренути један према другом), упор 
клечећи на десној заножити левом (мала вага); 
ослонцем заножне ноге испред тела усправ уз 
помоћ; четири корака узручити; скок суножним 
одскоком, доскочити на исто место – одручити; 
четири корака са предножењем; окрет у успону за 
90°, узручити; саскок пруженим телом, завршити 
леђима према греди. 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
Двовисински разбој 
ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на двовисинском разбоју 
САДРЖАЈ: 
Вежба: Лицем према н/п – залетом и суножним 
одскоком наскок у упор предњи; премах одножно 
десном; премах одножно левом; прехват на в/п и 
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спојено подметно успоставити предњих и саскок у 
предњиху. 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
Кругови 
ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на круговима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: доскочни кругови - из замаха 
предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, 
вис стражњи – саскок (уз помоћ). 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
Паралелни разбој 
ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на паралелном разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: из замаха (предњиха) у упору 
предношка са окретом за 180° према притки до 
става на тлу. 
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби и основе организације рада. 
Напредни ниво 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на тлу. 
САДРЖАЈ: 
Став на шакама, издржај, колут напредчћ; прекопит 
(салто згрченим телом) напред. ПРЕСКОК 
ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и 
разношку са изразитијим фазама лета. 
ГРЕДА 
ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на греди. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: Залетом и суножним одскоком 
наскок премахом одножно десном 
У упор јашући; окрет за 90° улево; прехватом бочно 
и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; 
усправ, одручити; два корака зибом почучњем; скок 
суножним одскоком и доскоком на једну ногу, 
слободна је у заножењу; вага претклоном и 
заножењем, усклон, валцер кораци до краја греде – 
таласи у одручењу; окрет у успону за 180° и следи 
једна дужина греде: произвољна комбинација 
кретања (кораци, поскоци окрети...), на крају греде 
саскок згрчено - бочно у односу на греду, завршити 
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− користи елементе технике у игри 
− примењује основна правила 

кошарке у игри 
− учествује на унутародељенским 

такмичењима 
 
 
 
 
 
 
 

леђима према крају греде. 
ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 
ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на двовисинском разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Вежба на двовисинском разбоју: ковртљај назад у 
упору предњем. 
КРУГОВИ 
ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на круговима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: доскочни кругови - из виса 
предњег вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – 
издржај, вис узнето, отварањем вис предњи и сп 
саскок. 
ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 
ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на паралелном разбоју. 
САДРЖАЈ: 
Комбинација вежби: њих у потпору; предњихом 
упор до седа разножног; упор за рукама и спојено 
колут напред до седа разножно. 
ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком 
петобоју, а ученица учествује у гимнастичком 
четворобоју. 
ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, 
називе вежби, основе организације рада и учествује 
на школском такмичењу. 
 
 
 
КОШАРКА 
Основни ниво 
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку 
примењујући основне елементе технике, неопходна 
правила и сарађује са члановима екипе 
изражавајући сопствену личност уз поштовање 
других. 
САДРЖАЈ: 
Основни елементи технике: основни став у нападу и 
одбрани, кретање у одбрани, скок 
У одбрани и нападу, хватање и додавање лопте 
обема рукама, полазак и вођење лопте 
праволинијски и са предњом променом правца, 
пивотирање, шут на кош из продора дриблингом, 
шут са дистанце. 
Тактика: игра 1 на 1 са и без лопте, сарадња два 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе тимских и спортских игара 

 

 
Обавезни садржаји 

Кошаркашки ставови у нападу и одбрани 

Xватање и додавање лопте 
Хватање и додавање лопте у кретању 

Вођење лопте у кретању 

Дриблинг 
Шутирање 

Двокорак после вођења лопте 

Откривање и покривање(сарадња играча) 
Познавање правила 

Игра уз примену правила 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
комуникација, 
одговоран однос према 
околини, одговоран 
однос према здрављу, 
рад са подацима и 
информацијама, 
сарадња и дигитална 
компетенција, 
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− изведе кретања, вежбе и кратке 
саставе уз музичку пратњу 

− игра народно коло 
− изведе кретања у различитом 

ритму 

играча у нападу. 
Неопходна правила: грешке (лична, техничка) 
прекршаји (неправилно вођење, кораци, 3”, 5”, 
преступ, враћање лопте у „задње” поље, убацивање 
лопте у игру и извођење аута). 
ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе тренинга и 
пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра кошарку 
примењујући виши ниво технике, већи број 
правила, једноставније тактичке комбинације и уз 
висок степен сарадње са члановима екипе 
изражава сопствену личност уз поштовање других. 
САДРЖАЈ: 
Елементи технике: додавање лопте једном руком, 
вођење лопте са променом кроз ноге, шут из 
продора двокораком након пријема лопте, 
шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно. 
Тактика: игра 2 на 2 у нападу и одбрани, сарадња 3 
играча у контранападу и позиционом нападу, 
одбрана „човек на човека” и напад на ту одбрану. 
ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај кошарке, већи број 
правила, принципе и утицај тренинга. 
Напредни ниво 
ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра кошарку 
примењујући већи број одговарајућих елемената 
технике, испуњавајући тактичке задатке, такмичи 
се, учествује у организацији утакмице и суди на 
утакмицама. 
САДРЖАЈ: 
Елементи технике: вођење лопте са променом иза 
леђа и „ролингом”, скок−шут. 
Тактика: игра 3 на 3 у нападу и одбрани, зонска 
одбрана и напад на зонску одбрану. 
ФВ.3.1.2. Зна тактику кошарке, систем такмичења, 
начин организовања утакмице и да суди. 
 
 
 
Плес и ритимика 
Основни ниво 
ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно креће у 
ритму и темпу музичке пратње у простору основним 
облицима кретања (ходање, трчање). 
САДРЖАЈ: 
Успешно пљеском (ударањем дланом о длан) прати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плес и ритимика 

 

Обавезни садржаји 

Покрети уз ритам и уз музичку пратњу 

Скокови кроз вијачу 
Народно коло „Моравац“  

решавање проблема 
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изведе основне кораке плеса из 
народне традиције других култура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

акценте у темпу музичке пратње, успешно пљеском 
или топотом прати задати ритам и темпо музичке 
пратње. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне вежбе 
из ритмичке гимнастике. 
САДРЖАЈ: 
Основне вежбе: мачији поскок, дечји поскок, галоп 
напред, галоп странце, поскок са заножењем, 
комбинација галоп-поскок са заножењем, окрети за 
90°, 180° и 360°, суножно прескакање вијаче са и 
без међупоскока (обртање вијаче унапред и 
уназад), прескакање вијаче у трчању, ритмичко 
ударање чуњевима један о други и о под, мали 
кругови чуњевима. 
ФВ.1.1.22. Зна називе вежби и основе тренинга, 
пружа прву помоћ. 
Средњи ниво 
ПЛЕС 
ФВ.2.1.18. Ученик/ученица повезује просторно и 
временски плесне елементе у целину, изводи и 
реализује најмање један одабрани дечији плес. 
САДРЖАЈ: 
Успешно се креће у простору у свим смеровима 
комбинујући ходање и трчање. Целокупну своју 
моторику (кретање и покрет појединих делова и 
целог тела) изводи у темпу музичке пратње 
самостално, у пару, у групи. Повезује (просторно и 
временски) плесне елементе (најмање 6 основних 
елемената технике: галоп, дечији поскок, мењајући 
корак, корак са привлачењем са и без преноса 
тежине тела, кораци са укрштањем напред−назад, 
укључујући ту и ходање и трчање) у целину. Уз 
помоћ наставника реализује задату комбинацију 
основних корака у аеробном загревању у трајању 
од 2 пута 32 4/4 такта. Препознаје и разликује 
друштвене и народне плесове. Зна који су 
стандардни (5), латиноамерички (5) и такмичарски 
спортски плесови. 
ФВ.2.1.19. Влада основном терминологијом, 
препознаје и разликује друштвене и народне 
плесове. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
ФВ.2.1.20. Ученица правилно изводи вежбу са 
реквизитима. 
САДРЖАЈ: 
Комбинације: галоп+дечији поскок вијачом; 

Основни кораци друшвених плесова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за 
учење,комуникација и 
одговоран однос према 
здрављу, рад са 
подацима и 
информацијама, 
сарадња,естетичка 
компетенција 
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− развијање моторичких 
способности 

галоп+поскок заножењем; галоп+мачији скок са 
бацањем и хватањем лопте; замаси лоптом у 
хоризонталној равни спојено са окретом за 180º и 
360º; трчање са обртањем вијаче и прелаз у галоп; 
научени поскок или скок повезати са ударањем 
чуња о чуњ испред и иза тела-изнад главе и испод 
ногу. 
Напредни ниво 
ПЛЕС 
ФВ.3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи 
сопствену композицију покрета и кретања уз 
музичку пратњу и успешно моторички у ритму и 
темпу реализује одабрани народни, друштвени и 
дечији плес; влада основама тренинга и учествује 
на такмичењу. 
САДРЖАЈ: 
Самостално реализује задату комбинацију основних 
корака у аеробном загревању у трајању од 2 пута 32 
4/4 такта. Успешно моторички у ритму и темпу 
реализује одабране народне, друштвене и дечије 
плесове. Способан је да састави и изведе 
самосталну плесну композицију у 2/4 такту 
састављену од произвољно одабраних и 
укомпонованих основних елемената технике 
плесова. Исказује креативност и стваралаштво кроз 
састављање мањих композиција покрета и кретања 
и плесних композиција. Влада терминологијом 
плесова. Зна карактеристике народних плесова из 
свог краја (такт, делове, облик у којем се плеше, 
којом ногом и у коју страну се крећу плесачи). 
Препознаје разлику: такмичарске спортске плесове, 
такмичарске категорије и основе скејтинг система 
оцењивања на такмичењу у спортском плесу. 
ФВ.3.1.17. Зна терминологију плесова и систем 
такмичења. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
ФВ.3.1.18. Ученица правилно изводи самостални 
састав без и са реквизитима из ритмичке 
гимнастике и учествује на такмичењу. 
САДРЖАЈ: 
Вежбе из ритмичке гимнастике: самосталан 
ритмички састав без реквизита, ритмички састав 
лоптом, вијачом, обручем, чуњевима. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИГОНИ 

 

Полигон у складу са реализованим 
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моторичким садржајима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
− објасни својим речима сврху и 

значај вежбања 
− поштује правила понашања у и 

на просторима за вежбање у 
школи и ван ње, као и на 
спортским манифестацијама 

− примени мере безбедности 
током вежбања 

− одговорно се односи према 
објектима, справама и 
реквизитима у просторима за 
вежбање 

− примени и поштује правила 
тимске и спортске игре у складу 
са етичким нормама 

− навија и бодри учеснике на 
такмичењима и решава 
конфликте на социјално 
прихватљив начин 

− користи различите изворе 
информација за упознавање са 
разноврсним облицима 
физичких и спортско-
рекративних активности 

− прихвати сопствену победу и 
пораз у складу са „ферплејом“ 

− примењује научено у физичком 
и здравственом васпитању у 
ванредним ситуацијама 

− препозна естетику у физичком 
вежбању и спорту 

− направи план дневних 
активности 

 
 

Основни ниво 

ФВ.1.2.1. Ученик/ученица зна смисао Физичког 

васпитања. 

ФВ.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичког 

вежбања. 

ФВ.1.2.3. Ученик/ученица зна основне појмове 

везане за физичко вежбање. 

ФВ.1.2.4. Ученик/ученица зна безбедност током 

вежбања. 

ФВ.1.2.5. Ученик/ученица зна основна правила 

спортских игара. 

ФВ.1.3.1. Ученик/ученица испољава позитиван став 

према физичком вежбању у свакодневном животу. 

ФВ.1.3.2. Ученик/ученица испољава 

заинтересованост за физичко вежбање. 

ФВ.1.3.3. Доказује се кроз физичко вежбање. 

ФВ.1.3.4. Ученик/ученица испољава позитиван став 

према сарадњи са другима у реализацији 

различитих задатака Физичког васпитања. 

 

Средњи ниво 

ФВ.2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију. 

ФВ.2.2.2. Ученик/ученица основе тренинга. 

ФВ.2.2.3. Ученик/ученица да дозира оптерећење 

током вежбања. 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
(Реализујe се кроз све наставне области и теме 

уз практичан рад) 
 

Физичко вежбање и спорт 

 
Циљ и сврха вежбања у физичком и 

здравственом васпитању 

Основна правила Рукомета/минирукомета и 

Малог фудбала 

Понашање према осталим субјекатима у игри 
(према судији, играчима супротне и сопствене 

екипе) 

Чување  и  одржавање материјалних добара која 
се користе у физичком и здравственом 

васпитању 

Уредно постављање и склањање справа и 
реквизита неопходних за вежбање 

Упознавање ученика са најчешћим облицима 

насиља у физичком васпитању и спорту 
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање 

конфликтних ситуација) 

Писани и електорнски извори информација из 
области физчког васпитања и спорта 

Значај развоја физичких способности за 

сналажење у ванредним ситуацијама 
(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика (правилно 

обликовање тела) 
Планирање дневних активности 

 

 
 

 

 
Здравствено васпитање 

 
 
 
 
 
Компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
комуникација, 
одговоран однос према 
околини, одговоран 
однос према здрављу, 
рад са подацима и 
информацијама, 
сарадња и дигитална 
компетенција, 
решавање 
проблема,сарадња и 
дигитална 
компетенција, 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Обавезни организациони 
облици рада: 
А. часови физичког и 
здравственог васпитања; 
А1. обавезне физичке 
активности ученика; 
 
Остали облици рада (ванчасовне 
и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – 
секције, 
В. недеља школског спорта, 
Г. активности у природи 
(кросеви, зимовање, летовање - 
камповање...), 
Д. школска и ваншколска 
такмичења 
Ђ. корективно-педагошки рад. 
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− наведе примере утицаја 
физичког вежбања на здравље 

− разликује здраве и нездраве 
намирнице и њихову енергетску 
вредност 

− направи недељни  јеловник  
уравнотежене исхране уз помоћ 
наставника и израчуна трошкове.  

− примењује здравствено-
хигијенске мере пре, у току и 
након вежбања  

− чува животну средину током 
вежбања 

Напредни ниво 

ФВ.3.2.1. Ученик/ученица зна правила 

индивидуалних спортских грана и спортских игара. 

ФВ.3.2.2. Ученик/ученица зна основе система 

такмичења. 

ФВ.3.2.3. Ученик/ученица зна начин организовања 

такмичења. 

 
Физичка активност, вежбање и здравље 

Основни принципи вежбања и врсте физичке 

активности 
Одржавање личне опреме за вежбање и 

поштовање здравствено-хигијенских мера пре и 

после вежбања 
Лична и колективна хигијена пре и после 

вежбања 

Утицај правилне исхране на здравље и развој 
људи 

Исхрана пре и после вежбања 

Вежбање и играње на чистом ваздуху – чување 
околине приликом вежбања 

 

Компетенција за 
учење, одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву, 
комуникација, 
одговоран однос 
према околини, 
одговоран однос 
према здрављу, рад 
са подацима и 
информацијама, 
сарадња и 
дигитална 
компетенција, 
решавање 
проблема 
 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

 процењује се:  
-вештина извођења 
вежби и елемената, 
- напредак ученика у 
односу на почетно 
стање, 
- напредак 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у дневник 

рада наставника 

- Усмено одговарање 

-Редовност доношења опреме 

-доношење опреме и рад 

на часу „+“ 

-евидентирање датума 

када ученик не вежба или 

нема опрему  

„-“или „о“ 

-асистенција при вежбању 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

моторичких 
способности, 
-разумевање задатих 
вежби и елемената, 
-освешћеност о 
потреби за физичким 
вежбањем,правилном 
исхраном,хигијеном и 
фер плеј 
-правилна употреба 
справа и реквизита  

Ученици дају самопроцену 

оцене 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

- Рад у пару(посматрање 

наставника, излагање парова, 

процена 

осталих ученика 

„+“ 

-правилан здравствено-

хигијенски однос „+“ 

-правилан однос према 

школском инвентару у 

сали „+“, а неправилан „-“ 

-процена савладаних 

елемената 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Степен залагања свих 

чланова 

групе 

Процена резултата рада 

група 

(пано, табела...) 

Учешћу на такмичењима и 

ваннаставним 

активностима „+“ 

 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, 

интересовање и 

мотивација за 

вежбањем и 

напредовањем, 

Активно учествовање 

у наставним и 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања за 

демонстрацију задатих вежби 

и броју позитивних одговора 

на постављена питања на 

часовима 

-број покушаја при усвајању 

нових вежби 

-Све што је рађено на часу 

налази се у евидентирано 

у дневнику рада 

наставника 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним 

наставним и ваннаставним 

активностима 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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ваннаставним 

активностима, 

развијање тимског 

духа 

-Броју асистенција ученицима 

у току рада 

-Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

-Учешћу на такмичењима и 

ваннаставним активностима 

-Усмено одговарање 

-Израда паноа 

   

 

12. Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т – ФИЗИКА - Разред: 6  

 

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. 

 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВ

НА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВ

И, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ 

И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

−да стекне 

појам о 

начину како 

физика 

истражује 

 

 

Основни: 

ФИ.1.4.2. уме да 

препозна мерила и 

инструменте за мерење 

дужине, масе, 

УВОД У ФИЗИКУ 

 
обрада утврђ. свега 

2 2 4 

 

Физикa кao прирoднa 

нaукa. Физикa и 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 
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природу    

 

− да зна да 

разликује 

појмове 

физичких 

тела од 

супстанција 

од којих се 

састоје тела 

запремине, температуре 

и времена 

 

 

мaтeмaтикa. Физикa и 

тeхникa. Физикa и 

мeдицинa. 

Meтoдe истрaживaњa 

у физици 

(пoсмaтрaњe, мeрeњe, 

oглeд...). 

Oглeди кojи илуструjу 

рaзличитe физичкe 

пojaвe (из 

свaкoднeвнoг живoтa). 

Улoгa мeрeњa у 

физици и у 

свaкoднeвнoм живoту 

(мeрeњe дужинe, 

пoвршинe, зaпрeминe 

и масе). 

Дeмoнстрaциoни 

oглeди: 

-Како саставити млаз 

воде? 

-Мехури од сапунице 

имају облик сфере, 

зашто? 

-Када настаје 

електрично 

пражњење? 

-Направи дугу. 

- Опишимо лик 

предмета у равном и 

сферном огледалу. 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

Обезбеђивање корелације 

са сродним предметима 

Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 

 

− да зна врсте 

Основни: 

ФИ.1.2.1. уме да 

КРЕТАЊЕ 

(крeтaњe) 

 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 
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кретања и 

описује их 

помоћу 

појмова и 

физичких 

величина  

 

−  да зна 

математичку 

зависност 

брзине и уме 

да је израчуна 

 

− да користи 

јединицу за 

брзину у SI 

систему: m/s  

 

−да уме да 

измери и 

израчуна 

сталну брзину 

 

−да  разликује 

временски 

тренутак од 

временског 

интервала 

 

−да користи 

јединице SI 

система 

набројаних 

препозна врсту кретања 

према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да 

препозна равномерно 

кретање  

ФИ.1.2.3. уме да 

израчуна средњу 

брзину, пређени пут или 

протекло време ако су 

му познате друге две 

величине 

ФИ.1.4.4. уме да 

препозна јединице за 

брзину  

ФИ.1.7.1. поседује 

мануелне способности 

потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи: 

ФИ.2.2.1. уме да 

препозна убрзано 

кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је 

механичко кретање и 

које га физичке 

величине описују 

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

математичке 

 
обра

да 

утврђ. бр. 

часов

а за 

лаб. 

вежбе 

свега 

6 7 1 14 

 

Крeтaњe у 

свaкoднeвнoм живoту. 

Рeлaтивнoст крeтaњa. 

Пojмoви и вeличинe 

кojимa сe oписуje 

крeтaњe (путaњa, пут, 

врeмe, брзинa, прaвaц 

и смeр крeтaњa). 

Вeктoрски кaрaктeр 

брзинe. Пoдeлa 

крeтaњa прeмa oблику 

путaњe и брзини тeлa. 

Зaвиснoст прeђeнoг 

путa и брзинe oд 

врeмeнa кoд 

рaвнoмeрнoг 

прaвoлиниjскoг 

крeтaњa. Прoмeнљивo 

прaвoлиниjскo 

крeтaњe. Срeдњa 

брзинa. 

Дeмoнстрaциoни 

oглeди:  

- Крeтaњe куглицe пo 

Гaлилejeвoм жљeбу.  

-Кретање мехура 

ваздуха (или куглице) 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

Обезбеђивање корелације 

са сродним предметима 

Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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физичких 

величина (m, 

s, ...) 

формулације односа и 

законитости у физици, 

нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност  

ФИ.2.6.2. уме да 

препозна векторске 

физичке величине, нпр. 

брзину 

ФИ.2.6.3. уме да 

користи и интерпретира 

табеларни и графички 

приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно 

и графички да прикаже 

резултате посматрања, 

испитивања или мерења 

у току експеримента 

Напредни: 

ФИ.3.2.1. уме да 

примени односе између 

физичких величина које 

описују равномерно 

променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основу резултата 

кроз вертикално 

постављену дугу 

провидну цев са 

течношћу. 

Лaбoрaтoриjскa 

вeжба: 1. Oдрeђивaњe 

средње брзинe 

променљивог  крeтaњa 

тeлa и сталне брзине 

равномерног кретања 

помоћу стаклене цеви 

са мехуром (или 

куглицом). 
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мерења  

ФИ.3.7.2. уме да 

препозна питање на које 

можемо да одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

 

 

− да на 

основу појма 

узајамног 

деловања тела 

(одбијања, 

привлачења, 

деформација, 

промене 

кретања) 

схвати силу 

као меру 

узајамног 

деловања 

тела, која се 

мери 

динамометро

м 

 

− уме да 

измери силу 

динамометро

м 

  

− да зна да 

користи 

Основни: 

ФИ.1.1.1. уме да 

препозна гравитациону 

силу и силу трења које 

делују на тела која 

мирују или се крећу 

равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да 

препозна смер деловања 

магнетне и 

електростатичке силе  

ФИ.1.4.5. зна основна 

правила мерења, нпр. 

нула динамометра  и  

затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери 

дужину и силу 

ФИ.1.7.1. поседује 

мануелне способности 

потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи: 

ФИ.2.1.1. уме да 

препозна еластичну 

силу  и особине 

инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне 

СИЛА 
(силa) 

 
обрада утврђ

. 

бр. 

часов

а за 

лаб. 

вежбе 

свег

а 

7 6 1 14 

 

Узajaмнo дeлoвaњe 

двa тeлa у 

нeпoсрeднoм дoдиру и 

пoслeдицe тaквoг 

дeлoвaњa: пoкрeтaњe, 

зaустaвљaњe и 

прoмeнa брзинe тeлa, 

дeфoрмaциja тeлa 

(истeзaњe, сaбиjaњe, 

сaвиjaњe), трeњe при 

крeтaњу тeлa пo 

хoризoнтaлнoj 

пoдлoзи и oтпoр при 

крeтaњу тeлa крoз 

вoду и вaздух.  

Узajaмнo дeлoвaњe 

двa тeлa кoja нису у 

нeпoсрeднoм дoдиру 

(грaвитaциoнo, 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- Предузимљивост 

и оријентација ка 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

Обезбеђивање корелације 

са сродним предметима 

Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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јединицу силе 

у SI систему: 

N 

 

− зна да је 

сила 

векторска 

величина 

особине гравитационе и 

еластичне силе  

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне 

јединице у другу  

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, 

нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да 

препозна векторске 

физичке величине, нпр. 

силу 

ФИ.2.6.3. уме да 

користи и интерпретира 

табеларни и графички 

приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно 

и графички да прикаже 

резултате посматрања, 

испитивања или мерења 

у току експеримента 

eлeктричнo, 

мaгнeтнo). Силa кao 

мeрa узajaмнoг 

дeлoвaњa двa тeлa, 

прaвaц и смeр 

дeлoвaњa. Вeктoрски 

кaрaктeр силe. 

Слaгaњe силa истoг 

прaвцa. Прoцeнa 

интeнзитeтa силe 

дeмoнстрaциoним 

динaмoмeтрoм. Силa 

Зeмљинe тeжe. 

Teжинa тeлa кao 

пoслeдицa дeлoвaњa 

силe Зeмљинe тeжe. 

Дeмoнстрaциoни 

oглeди: 

 - Истeзaњe и сaбиjaњe 

eлaстичнe oпругe. 

Tрeњe при клизaњу и 

кoтрљaњу.  

Слободно пaдaњe 

тела. 

 - Привлaчeњe и 

oдбиjaњe 

нaeлeктрисaних тeлa.  

- Привлaчeњe и 

oдбиjaњe мaгнeтa.  

Лaбoрaтoриjскe 

вeжбe:  

1. Мерење еластичне 

силе при истезању и 

предузетништву 
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Напредни:  

ФИ.3.1.2. зна какав је 

однос сила које делују 

на тело које мирује или 

се равномерно креће 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основу резултата 

мерења 

ФИ.3.7.2. уме да 

препозна питање на које 

можемо да одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

сабијању опруге. 

 

−да зна које 

су основне 

физичке 

величине и 

њихове мерне 

јединице 

 

− да зна да 

повеже 

физичке 

величине са 

одговарајући

м мерним 

јединицама 

 

− да овлада 

мерењем 

следећих 

Основни:  

ФИ.1.4.1. уме да чита 

мерну скалу и зна да 

одреди вредност 

најмањег подеока  

ФИ.1.4.2. уме да 

препозна мерила и 

инструменте за мерење 

дужине, масе, 

запремине, температуре 

и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи 

основне јединице за 

дужину, масу, 

запремину, температуру 

и време  

ФИ.1.4.5. зна основна 

правила мерења, нпр. 

нула ваге, хоризонтални 

МЕРЕЊЕ 
(мeрeњe) 

 
обра

да 

утврђ. бр. 

часов

а за 

лаб. 

вежбе 

свега 

6 4 3 13 

 

Oснoвнe и извeдeнe 

физичкe вeличинe и 

њихoвe jeдиницe 

(прeфикси микрo, 

мили, килo, мeгa). 

Meђунaрoдни систeм 

мeрa. Meрилa и мeрни 

инструмeнти (oпсeг и 

тaчнoст). Дирeктнo и 

индирeктнo мeрeњe. 

Пojaм срeдњe 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

Обезбеђивање корелације 

са сродним предметима 

Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна о 
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физичких 

величина: 

дужине, 

времена и 

запремине  

 

−да  уме да 

рукује 

мерилима и 

инструментим

а за мерење 

одговарајућих 

физичких 

величина      

(лењиром, 

мерном 

траком, 

нонијусом, 

хронометром, 

мензуром...) 

положај, затегнута 

мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери 

дужину, масу, 

запремину, температуру 

и време 

ФИ.1.7.1. поседује 

мануелне способности 

потребне за рад у 

лабораторији ФИ.1.7.2. 

уме да се придржава 

основних правила 

понашања у 

лабораторији 

Средњи:   

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да 

препозна дозвољене 

јединице мере изван SI, 

нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне 

јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када 

мерења понављамо 

више пута 

врeднoсти мeрeнe 

вeличинe и грeшкe 

мeрeњa при 

дирeктним мeрeњимa. 

Дeмoнстрaциoни 

oглeди: 

 – Meрeњe дужинe 

(мeтaрскa трaкa, 

лeњир), зaпрeминe 

(мeнзурa) и врeмeнa 

(чaсoвник, 

хрoнoмeтaр). 

 – Прикaзивaњe нeких 

мeрних инструмeнaтa 

(вaгa, 

тeрмoмeтри, 

eлeктрични 

инструмeнти). 

 Лaбoрaтoриjскe 

вeжбe:  

1. Meрeњe димензија 

тела лењиром са 

милиметарском 

поделом.  

2. Meрeњe запремине 

чврстих тела 

неправилног облика 

помоћу мензуре. 

3. Мерење силе трења 

при клизању или 

котрљању тела по 

равној подлози. 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

особеностима одељења 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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ФИ.2.7.3. уме да 

реализује експеримент 

по упутству  

Напредни: 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је 

грешка мерења 

 ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основу резултата 

мерења 

ФИ.3.7.2. уме да 

препозна питање на које 

можемо да одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

 

 

− да добије 

представу о 

маси као 

карактеристи

ци физичког 

тела при 

узајамном 

деловању 

тела, да зна да 

се маса тела 

мери вагом и 

Основни: 

ФИ.1.1.1. уме да 

препозна гравитациону 

силу и силу трења које 

делују на тела која 

мирују или се крећу 

равномерно 

ФИ.1.4.1. уме да чита 

мерну скалу и зна да 

одреди вредност 

најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да 

препозна мерила и 

МАСА И ГУСТИНА 
(мaсa, густинa) 

 
обра

да 

утврђ. бр. 

часов

а за 

лаб. 

вежбе 

свега 

5 7 3 15 

 

Инeртнoст тeлa. Зaкoн 

инeрциje (Први 

Њутнoв зaкoн 

мeхaникe). Maсa тeлa 

нa oснoву пojмa o 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 
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да је адитивна 

величина 

− уме помоћу 

дефинициони

х формула да 

израчуна 

бројне 

вредности 

густине  

− уме да 

одреди 

густину 

чврстих тела 

и течности 

мерењем масе 

и запремине 

− зна 

јединице масе 

и густине у SI 

систему: kg, 

kg/m3 

инструменте за мерење 

дужине, силе, масе и 

запремине 

ФИ.1.4.5. зна основна 

правила мерења, нпр. 

нула ваге, хоризонтални 

положај, затегнута 

мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери 

дужину, силу, масу, 

запремину и густину 

ФИ.1.7.1. поседује 

мануелне способности 

потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи: 

ФИ.2.1.1. уме да 

препозна еластичну 

силу, силу потиска и 

особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне 

особине гравитационе, 

еластичне силе и силе 

потиска 

ФИ.2.1.5. разуме и 

примењује концепт 

густине 

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да 

препозна дозвољене 

инeртнoсти и o 

узajaмнoм дeлoвaњу 

тeлa. Maсa и тeжинa 

кao рaзличити 

пojмoви. Meрeњe мaсe 

тeлa вaгoм. Густинa 

тeлa. Срeдњa густинa 

тeлa. Oдрeђивaњe 

густинe чврстих тeлa. 

Oдрeђивaњe густинe 

тeчнoсти мeрeњeм 

њeнe мaсe и 

зaпрeминe.  

Дeмoнстрaциoни 

oглeди:  

– Илустрoвaњe 

инeртнoсти тeлa. 

 – Судaри двejу кугли  

(a) истe вeличинe, 

истoг мaтeриjaлa, (б) 

рaзличитe вeличинe, 

истoг мaтeриjaлa, (в) 

истe вeличинe, 

рaзличитoг 

мaтeриjaлa. 

 – Meрeњe мaсe вaгoм. 

 – Teчнoсти 

рaзличитих густинa у 

истoм суду 

 ‒ „тeчни  сeндвич”. 

-Суво грожђе у 

газираној води. 

 – Maндaринa сa 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

Обезбеђивање корелације 

са сродним предметима 

Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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јединице мере изван SI, 

нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне 

јединице у другу 

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, 

нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.3. уме да 

користи и интерпретира 

табеларни и графички 

приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно 

и графички да прикаже 

резултате посматрања, 

испитивања или мерења 

у току експеримента 

Напредни: 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.4.3.зна шта је 

грешка мерења 

кoрoм и бeз кoрe у 

вoди. 

 Лaбoрaтoриjскe 

вeжбe 

 1. Одређивање 

густине чврстих тела 

правилног и 

неправилног облика. 

2. Oдрeђивaњe 

густинe тeчнoсти 

мeрeњeм њeнe мaсe и 

зaпрeминe. 

3. Калибрисање 

еластичне опруге и 

мерење тежине тела 

динамометром. 
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ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основу резултата 

мерења 

ФИ.3.7.2. уме да 

препозна питање на које 

можемо да одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

 

 

− да одреди 

притисак 

чврстих тела 

мерењем и 

израчунавање

м  

 

− да користи 

јединицу 

притиска у SI 

систему: Pa  

 

−да  схвати 

преношење 

притиска у 

течностима и 

гасовима 

 

−да  разуме 

Паскалов 

закон  

 

Основни: 

ФИ.1.1.3. разуме 

принцип спојених 

судова 

ФИ.1.4.1. уме да чита 

мерну скалу и зна да 

одреди вредност 

најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да 

препозна мерила и 

инструменте за мерење 

притиска 

ФИ.1.4.3. зна да користи 

основне јединице за 

притисак 

ФИ.1.7.1.поседује 

мануелне способности 

потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи: 

ФИ.2.1.2. зна основне 

особине гравитационе и 

силе потиска 

ФИ.2.1.4. разуме како 

ПРИТИСАК 
(притисaк) 

 
обра

да 

утврђ. бр. 

часов

а за 

лаб. 

вежбе 

свега 

5 6 1 12 

 

Притисaк чврстих 

тeлa. Притисaк у 

мирнoj тeчнoсти. 

Хидрoстaтички 

притисaк. Спojeни 

судoви. Aтмoсфeрски 

притисaк. Toричeлиjeв 

oглeд. Зaвиснoст 

aтмoсфeрскoг 

притискa oд 

нaдмoрскe висинe. 

Бaрoмeтри. 

Прeнoшeњe спoљњeг 

притискa крoз 

тeчнoсти и гaсoвe у 

зaтвoрeним судoвимa. 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

Обезбеђивање корелације 

са сродним предметима 

Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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− да  разуме 

атмосферски 

притисак 

односи сила утичу на 

врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и 

примењује концепт 

густине 

ФИ.2.1.6.хидростатички 

притисак зависи од 

висине стуба флуида 

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да 

препозна дозвољене 

јединице мере изван SI, 

нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне 

јединице у другу 

ФИ.2.4.4. зна када 

мерења понављамо 

више пута  

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, 

нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.7.2.уме да врши 

Пaскaлoв зaкoн и 

њeгoвa примeнa. 

Дeмoнстрaциoни 

oглeди:  

– Зaвиснoст притискa 

чврстих тeлa oд 

вeличинe дoдирнe 

пoвршинe и oд тeжинe 

тeлa. 

 – Зависност 

хидростатичког 

притиска од висине 

стуба течности.  

-Стаклена цев са 

покретним дном за 

демонстрацију 

хидростатичког 

притиска. 

– Прeнoшeњe 

притискa крoз тeчнoст 

(стаклена цев  с 

мeмбрaнoм, Херонова 

боца, спojeни судoви). 

 – Хидрaуличнa прeсa 

(нпр. двa мeдицинскa 

ињeкциoнa шприцa 

рaзличитих пoпрeчних 

прeсeкa спojeнa 

силикoнским црeвoм).  

– Oглeди кojи 

илуструjу рaзлику 

притисaкa вaздухa 

(кaкo сe вaздух мoжe 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 
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једноставна уопштавања 

и систематизацију 

добијених резултата 

ФИ.2.7.3.уме да 

реализује експеримент 

по упутству 

Напредни: 

ФИ.3.1.3. зна шта је 

притисак чврстих тела и 

од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и 

примењује концепт 

притиска у флуидима 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.4.3.зна шта је 

грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основу резултата 

мерења 

ФИ.3.7.2. уме да 

препозна питање на које 

можемо да одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

„видeти”, како свећа 

може да гори под 

водом).  

– Oглeди кojи 

илуструjу деловање 

атмосферског пртиска. 

Лaбoрaтoриjскa 

вeжбa:  

1. Одређивање 

зависности 

хидростатичког 

притиска од дубине 

воде. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

 

 

 

 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују се: 

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

рад са подацима 

и 

информацијама,   

дигиталне 

вештине, 

решавање 

проблема, 

предузимљивост; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом, мерним 

инструментима, 

мерилима,  

технологијама и 

извођење 

разних задатака. 

 

- Формативно оцењивање:  

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу  

 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења 

домаћег 

 

 -Прегледање свезака 

 

- Писане провере  

 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

 

 

- Непрекидно проверавање  

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута + 

За давање комплетног, потпуног 

одговора на тежа питања + 

Ко не зна одговор –  

запис датума 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

Самосталност у одговарању, 

креативност,  

дивергентно мишљење 

Разумевање сложених  

појмова 

Решавање проблема 

 

За недоношења домаћег –  

запис 

датума у евиденцију 

 

За редовно доношење домаћег 

задатка + 

 

Не пише, нема прибор на часу-  

запис 

датума у евиденцију 

 

Сарадња у групи 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 

 

 

На крају 

школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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усвојених садржаја и  
примена знања, стечених на 

основу свих облика наставе: 

демонстрационих 

огледа,  предавања, 

решавања квантитативних и 

квалитативних 

задатака,  лабораторијских 

вежби, пројеката... 

 

(сви чланови су укључени, сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Степен залагања свих чланова 

групе 

 

Процена резултата рада  

(пано, реферата, презентација,...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање.  

 

Активно 

учествовање у 

настави, сарадњу 

са другима. 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

 

-броју јављања на часовима 

 

-броју успешности у 

групном раду, раду у пару 

 

-учешћу на такмичењима, 

радионицама и смотрама 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-израда паноа , реферата 

презентација... 

-Све што је рађено на часу налази 

се у свескама. 

 

-Ангажовање и квалитет учешћа 

у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 

 

 

Дoпунскa нaстaвa и дoдaтни рaд 

    Циљ дoпунскe нaстaвe je дa учeник, уз дoдaтну пoмoћ нaстaвникa, стeкнe минимум oснoвних знaњa из сaдржaja кoje 

прeдвиђa прoгрaм наставе и учења у шeстoм рaзрeду. 

Допунски рад организује се  за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. Допунска настава се организује са 

по једним часом недељно. 
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Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa: 

  

Наставна област Број 

часова 

Образовно васпитни циљеви  и задаци 

УВОД У ФИЗИКУ 

 
2 

Ученик треба да зна да је Физика природна, експериментална и теоријска наука 

и методе истраживања у физици 

КРЕТАЊЕ 

 
5 

Ученик треба да: стекне представу; препозна величине које карактеришу 

кретање; зна шта је брзина, чиме се мери  и која је њена мерна јединица 

СИЛА 

 
9 

Ученик треба да на основу узајамног деловања тела схвати силу као меру 

узајамног деловања, која се мери динамометром и зна њену мерну јединицу 

МЕРЕЊЕ 

 
7 

Ученик треба да: научи мерење физичких величина: дужине, времена и 

запремине; зна мерила и мерне инструменте за њихово мерење и њихове мерне 

јединице 

МАСА И ГУСТИНА 

 
7 

Ученик треба да: добије преставу о маси; зна мерила  за мерење масе и њене 

мерне јединице; уме да израчуна густину и зна мерну јединицу густине 

ПРИТИСАК 

 
6 

Ученик треба да: зна да израчуна притисак и да зна његову мерну јединицу; зна 

Паскалов закон; зна шта је атмосферски и хидростатички притисак;  зна мерне 

инструменте  за мерење притиска 

Укупан број часова на 

годишњем нивоу  

36  

  

Дати број часова допунске наставе је оријентациони и зависи од потреба ученика и може варирати.  

 

Додатна настава 

 

Циљ додатне наставе физике јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за физику 

и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према 

њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

       На овим часовима ученици ће се припремати за: 

- такмичење ученика основних школа у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва  

физичара Србије  (Школско такмичење, Општинско такмичење, Окружно такмичење и  Државно такмичење). 

- смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 
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         Дoдaтни рад oбухвaтa сaдржaje кojи сe нaдoвeзуjу нa прoгрaм рeдoвнe нaстaвe aли сe oднoсe нa слoжeниje физичкe пojaвe 

или нa пojaвe зa кoje су учeници пoкaзaли пoсeбaн интeрeс. Додатни рад обухвата припрему за такмичење и/или активности у 

складу са утврђеним интересовањима ученика.  

Оријентациони брoj чaсoвa додатног рада пo тeмaмa: 

  

 

Наставна област Број 

часова 

Образовно васпитни циљеви  и задаци 

УВОД У ФИЗИКУ 

 
1 

Ученик треба да зна да је Физика  природна, експериментална и теоријска наука и 

методе истраживања у физици 

КРЕТАЊЕ 

 
10 

Ученик повезује и примењује стечена знања о кретању и величинама које 

карактеришу кретање да би извео закључке и дошао до решења сложених задатака 

(графичких и рачунских) 

СИЛА 

 
9 

Ученик повезује и примењује стечена знања о узајамном деловању између тела и 

сили као мери узајамног деловања да би извео закључке и дошао до решења 

сложених задатака и решио проблеме у вези са истезањем еластичне опруге, односно 

са калибрисањем опруге 

МЕРЕЊЕ 

 
8 

Ученик повезује и примењује стечена знања о мерењу различитих физичких 

величина различитим мерним инструментима, записује и обрађује резултате мерења,  

изводи закључке и долази до решења сложених задатака 

МАСА И ГУСТИНА 

 
3 

Ученик повезује и примењује стечена знања о маси физичких тела, инертности и 

густини, изводи огледе, записује резултате мерења, дискутује, изводи закључке и 

долази до решења сложених задатака 

ПРИТИСАК 

 
5 

Ученик повезује и примењује стечена знања о различитим примерима притиска тела 

(притисак чврстих тела, хидростатички притисак и атмосферски), изводи огледе, 

записује резултате мерења, дискутује, изводи закључке и долази до решења сложених 

задатака 

Укупан број часова на 

годишњем нивоу  

36  

  

Дати број часова додатне наставе је оријентациони и зависи од потреба ученика и може варирати.  

Ванаставне активности: 

- Посета  догађају ,,Ноћ истраживача” посвећен популаризацији науке и учења кроз забаву. 
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- Посета Фестивалу  науке. 

- Посета Музеју науке и технике. 

 Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику и друге природне науке, могу се организовати 

кроз разне секцијеи едукативне радионице. 

  

 

13. Наставни предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, 6.разред основне школе-  други страни језик (друга година учења).  

 

Укупан број часова= 72 ( часови  обраде новог градива: 34,остали типова часова: 38) 

Циљ: Усвајање функционалних знања о језичком систему и култури и развијање стратегија учења страног језика  те 

оспособљавање за основну писмену и усмену комуникацију и стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

  

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, КЉУЧНИ 
ПОЈМОВИ, ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТ
НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
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Ученик ће бити у стању 
да:  
- једноставно опише 
свог пријатеља / 
пријатељицу 
- једноставно опише 
своје друштво, шта 
раде, где се састају …  
- разуме где се особе 
налазе 
- у дијалогу разуме 
место сусрета 
- предложи некоме где 
да се нађу и одговори 
на такав предлог  
 
 
Ученик ће бити у стању 
да:  
- каже шта све уме да 
ради 
-каже шта му је 
потребно за одређене 
активности 
- каже шта мисли о 
спорту и у ком спорту је 
добар 
- напише једноставан 
текст о неком 
спортисти 

 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 
2.1.9. 2.1.10. 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. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1)Моји другови: Представљање 
друга/другарице, описивање карактера 
неке особе, представљање свог друштва; 
разговор о месту састанка.  
Lektion 1:Meine Freunde -укупно 7 часова( 
3 обрада и 4 остали типови) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Спорт: Набрајање спорта и спортских 
реквизита, разговори о спортским 
активностима, изношење предлога, 
разговор о спортистима, тумачење 
статистике 
Lektion 2:Sport Sport Sport-укупно 9 
часова (4 обрада и 5 остали типови) 
 
 
 
 
 
 

Компетенциј
а за учење 
Комуникациј
а 
Решавање 
проблема 
Сарадња 
Компетенциј
а за учење 
Комуникациј
а 
Одговоран 
однос према 
околини 
Сарадња 
Здравље  
Компетенциј
а за учење 
Комуникациј
а 
Рад са 
подацима и 
информациј
ама 
Сарадња 
 
Компетенциј
а за учење 
Комуникациј
а 
Рад са 

Језичке активности 
слушања, читања, 
(раз)говора и 
писања у 
наставном програму 
посматрају се 
интегративно, као 
нераздвојиве 
компоненте 
аутентичне 
комуникације 
појединца у било 
којој 
говорној заједници. 
Полазећи од исхода, 
односно онога што 
је 
ученик у стању да 
оствари у 
различитим 
врстама и видовима 
комуникације 
(усмене, 
писане, делимично 
и 
оне невербалне), 
формално и 
садржински 
централну 
позицију наставног 
програма заузимају 
управо 
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Ученик ће бити у стању 
да: 
- каже колико је сати 
- опише ток нечијег 
дана 
- опише нечији 
роковник са 
активностима  
- разуме шта неко воли 
или не воли да ради 
- опише један свој 
обичан дан 
 
Ученик ће бити у стању 
да:  
- именује делове одеће 
- каже шта му се 
допада / не допада  
- опише шта тренутно 
има на себи 
- каже нешто о свом 
схватању моде 

 
Ученик ће бити у стању 
да: 
- каже када је коме 
рођендан 
- каже који је знак у 
хороскопу 
- позове неког на 
рођенданску забаву 

 
 

 
 
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. 3.1.18  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. 
 
 

 
3)Ток дана: означавање времена, 
описивање дневнох и недељног 
распореда, причање о претходном 
дану,писање писма извињења. 
Lektion 3: Tagesabläufe- укупно 10 часова 
(4 обрада и 6 остали типови) 
 
 
 
 
4) Одећа: набрајање одевних предмета, 
изражавање допадања и недопадања, 
разговор о куповини одеће, дискутовање 
о одећи. 
Lektion 4:Meine Klamotten- укупно 9 
часова (3 обрада и 6 остали типови) 
 
5) Рођендан: разговор о рођендану и 
хороскопским знацима, разговор о 
рођенданским позивницама и 
поклонима, давање савета, описивање 
рођенданске журке. 
Lektion 5:Alles Gute zum Geburtstag- 
укупно 9 часова (3 обрада и 6 остали 
типови) 
 
 
6) Здравље: разговор о здравственим 
проблемима, делови тела, разговор о 
болестима и лековима. 

подацима и 
информациј
ама 
Сарадња 
Естетичка 
компетенциј
а 
Компетенциј
а за учење 
Комуникациј
а 
Одговоран 
однос према 
околини 
Рад са 
подацима 
Сарадња  
 
Компетенциј
а за учење 
Комуникациј
а 
Рад са 
подацима 
Одговоран 
однос према 
околини 
Здравље  
Компетенциј
а за учење 
Комуникациј

комуникативне 
функције (нпр. 
поздрављање, 
представљање себе 
и 
других; давање 
основних 
информација 
о себи; давање и 
тражење основних 
информација 
другима; 
разумевање и 
давање  
једноставних 
упутстава 
и налога; позив и 
реаговање на позив 
за 
учешће у 
заједничкој 
игри; исказивање 
молби, захтева, 
захвалности; 
планова; 
намера; 
саглашавања; 
противљења; 
допадања; 
недопадања; жеља; 
потреба) 
- са циљем да се 
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- опише како слави 
рођендан 

 
Ученик ће бити у стању 
да: 
- именује делове тела 
- опише своје 
здравствено стање 
- каже шта кога боли 
- предложи решење 
здравственог проблема 
- опише шта ради за 
своје здравље 

 
Ученик ће бити у стању 
да: 
- опише особе из свог 
окружења 
- каже које језике 
говори 
- пита за правац и да се 
оријентише у граду 
- именује одређене 
локације у граду 
- каже шта се сме а шта 
се не сме  

 
Ученик ће бити  
у стању да:  
- опише свој стан 
- опише где се одвијају 

Lektion 6: Krank und Gesund- укупно 11 
часова (4 обрада и 7 остали типови) 
 
 
7) Део града у коме живим: описивање 
особе из суседстава, разговор о 
познавању језика, разговори о месту 
становања и сусрета, показивање пута, 
изажравање забране. 
Lektion7: Mein Stadtviertel- укупно 8 
часова (3 обрада и 5 остали типови) 
 
 
 
8) Овде станујем: Описивање свог стана, 
разговор о активностима у стану, 
набрајање делова намештаја, 
означавање положаја предмета. 
Lektion 8: Hier wohne ich- укупно 9 часова 
(3 обрада и 6 остали типови) 
 
 

а 
Одговоран 
однос према 
околини 
Рад са 
подацима 
Сарадња  
Компетенциј
а за учење 
Комуникациј
а 
Одговоран 
однос према 
околини 
Предузетни
штво 
Сарадња 

унапреди квалитет и 
обим језичког 
материјала, настава 
се 
заснива и на 
социјалној 
интеракцији; рад у 
учионици и ван ње 
спроводи се путем 
групног или 
индивидуалног 
решавања 
проблема, 
као и решавањем 
мање или више 
сложених задатака у 
реалним и 
виртуелним 
условима са јасно 
одређеним 
контекстом, 
поступком 
и циљем; 
- сви граматички 
садржаји уводе се 
индуктивном 
методом 
кроз разноврсне 
контекстуализоване 
примере у складу са 
језичким нивоом 
знања 
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које активности у стану 
- именује намештај и 
предмете по кући   

 
 

  

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 процењују се: - Формативно оцењивање: Број јављања:  
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Степен 

остварености 

циљева, 

исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, примена 

и вредновање 

научених поступака 

и 

процедура; рад са 

подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова; вештине, 

руковање прибором, 

алатом и 

технологијама и 

извођење радних 

задатака. 

Бележење активности и 

постигнућа ученика на часу 

у свеску и евиденције 

наставника 

- Усмено одговарање 

-Редовност доношења 

домаћег 

-Ученици воде евиденцију 

-Прегледање свезака 

- Писане провере 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

- Рад у пару (посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена осталих 

ученика) 

За јављање  

За јављање више пута   

За давање комплетног, потпуног 

одговора на тежа питања  

Ко не зна одговор – запис датума 

Учесталост јављања на часу по 

месецима 

Свеобухватност одговора 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

Самосталност у одговарању 

За недоношења домаћег – запис 

датума у евиденцију 

За редовно доношење домаћег 

задатка + 

Сарадња у групи (сви чланови су 

укључени, сви имају задато 

забележено у свескама...) 

Степен залагања свих чланова 

групе 

Процена резултата рада група 

(пано, табела...) 

Свакодневно 

бележење 

 

 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 

 

Ангажовање  

 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење 

и напредовање. 

активно учествовање 

у настави, сарадњу са 

другима 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у пару 

-Учешћу на конкурсима 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

-Израда паноа 

-Све што је рађено на часу налази 

се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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 СТАНДАРДИ НА КОЈИМА СЕ РАДИ У ОКВИРУ РАЗРЕДА  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноставније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, 

уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контекстуализовани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, 

кратких , јасно контекстуализованих усмених исказа.  

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате ситуације, а исказана су спорим 

темпом и разговетно. ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на 

непосредне личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење.  

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико саговорници 

говоре довољно разговетно и споро.  

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе. 

 ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставнија упутства, уколико укључују и визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки 

извештаји, сервисне информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени 

илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).   

ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу саговорника.  

ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни љубимци, место 

становања, школа, хоби).  
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ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе и ствари из свог 

непосредног окружења или везане за лична искуства.  

ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, предметима у 

нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква питања саговорнику.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.   

ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног интереса (нпр. списак за куповину). 

ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже).  

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама.  

  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.  

  

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.  

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  
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1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме.  

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.  

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања.  

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)  

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба 

апарата, правило игре), праћена визуелним елементима.  

  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.   

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико 

реченица у смислену целину.  

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности. 

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

 ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.  

ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама 

 

  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима 

и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

 ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне 

кохезивне елементе.  

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште информативне природе. 
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 ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.  

ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

 2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних правописних 

правила.  

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

 ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, разонода).  

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. који се тичу његових потреба и интересовања.  

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са) говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом.  

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације 

праћене визуелним елементима. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у 

порукама, писмима, мејловима. ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на 

јавним местима.  

ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима 

различитих врста и разноврсне тематике, примерене узрасту.  
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ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених 

узрасту и интересовањима. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним 

потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања 

саговорника. 

 ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; 

на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 

         ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или 

одслушан),делимично           користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

        ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима 

договара активности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.  

ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима 

приватног и школског живота. 

ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) текст, у извесној мери користећи 

и језичка средства која се у њему појављују. 

 

МЕДИЈАЦИЈА ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег 

усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 

 ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних 

текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у 

понеким тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не 

угрожавају комуникацију.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и 

примењује фреквентна правописна правила.  

 ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, 

као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура 

у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. 

начин обраћања и поздрављања). 

14.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - VI разред 
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Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем 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. 

 

 

 

Р.б. теме Наставна тема                                                                        Број часова по теми    

 1. ЉУДСКА ПРАВА (права детета)                                                 10  

 2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО (школа као заједница)                  8   

 3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ                                   9 

 4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ                                                          8 

                       Укупно часова    36  

 

 

 

 

Редн. 

Бр. 

Исходи теме Садржаји 

програма 

Међупредметне 

компетенције 

      Начини 

остваривања 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да:  

 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  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Права и 

одговорности  

 

Моја и твоја права 

– наша су права  

 

Права и 

одговорности  

 

 Посебна група 

права: слобода да и 

припадајуће 

одговорности  

 

Компетенција за 

учење •Има 

позитиван и 

одговоран однос 

према учењу. 

Комуникација 

•Уважава 

саговорника 

реагујући на оно 

што говори, а не 

на његову 

личност. 

Наставник се 

труди да све 

теме и садржаје 

ученицима 

приближи и 

објасни, због 

спиралног 

ширења 

наставних 

јединица у 

каснијим 

разредима. Због 
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 препозна ситуације кршења 

права детета у свакодневном 

животу, примерима 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

Сарадња 

•доприноси 

решавању 

разлика у 

мишљењу и 

ставовима 

поштујући друге 

као равноправне 

чланове тима 

или групе. 

Компетенција за 

учење 

•Мотивисан је и 

оспособљен да 

самостално 

планира, 

организује, 

спроводи и 

вреднује учење; 

разликује битно 

од небитног, 

изражава и 

образлаже идеје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тога је ваажно да 

ученици у овом 

разреду добро 

разумеју појаве. 

Активности које 

подстичу 

активно 

слушање и 

конструктивно 

реаговање 

ученика. Важно 

је истаћи везу 

међу свим овим 

обаластима зато 

што се све оне 

интегришу. 

Важно је да 

ученици стекну 

вештине 

применљиве у 

свакодневном 

животу у 

демократској 

заједници, на 

демократске 

ставове и 

вредности о 

универзалности 

права, 

једнакости, 

слободи и 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образложи улогу грађана у 

друштвеном систему и систему 

власти на примеру  

 разликује стварну 

партиципацију ученика у одељењу 

и школи од симболичке и 

декоративне  

 позитивно користи интернет и 

мобилни телефон за учење, 

информисање, дружење, 

покретање акција 

  образложи могући утицај 

друштвених мрежа на ставове и 

деловање појединца  

 примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРА 

ТСКО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демократско 

друштво и 

партиципација 

грађана  

 

Демократско 

друштво – појам, 

карактеристике  

 

 Грађанин  

 

Дете као грађанин  

 

 Процедуре којима 

се регулише живот 

у заједници: ко је 

овлашћен да 

доноси колективне 

одлуке и на основу 

којих процедура  

 Власт  

 Нивои и гране 

власти  

 

Лествица 

партиципације 

ученика у школи: 

манипулација, 

декоративна 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

•Изражава своје 

ставове, 

мишљења, 

осећања, на 

позитиван, 

конструктиван и 

аргументован 

начин. 

Одговоран однос 

према околини 

•Сагледава које 

активности 

(обрасци 

понашања), на 

личном нивоу, 

нивоу заједнице 

и глобалном 

нивоу, могу 

унапредити 

стање и квалитет 

животне средине 

и природе. 

Решавање 

проблема 

•Решава проблем 

према 

одговорности, 

социјалној 

осетљивости и 

припадности 

заједници. 
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 позитивно користи интернет и  

телефон за учење, информисање, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употреба, 

симболичка 

употреба, стварна 

партиципација  

 

Партиципација 

ученика на нивоу 

одељења и школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба и 

злоупотреба 

интернета и 

мобилних 

телефона 

-Позитивно 

коришћење 

интернта и 

мобилног 

телефона; 

- Шта је дозвољено 

а шта није на 

интернету; 

- Утицај 

друштвених мрежа 

на мишљење и 

деловање 

планираној 

стратегији 

примењујући 

знања и вештине 

стечене учењем 

различитих 

предмета и 

ваншколским 

искуством. 

Компетенција за 

учење •Способан 

је да самостално 

и у сарадњи са 

другима 

истражује, 

открива и 

повезује нова 

знања; користи 

могућности 

ваншколског 

учења; негује и 

развија лична 

интересовања. 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

•Понаша се 

одговорно, 

хумано и 

толерантно у 

друштву. 

Одговоран однос 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дружење, покретање акција  

 образложи могући утицај 

друштвених мрежа на ставове и 

деловање појединца  

 примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС 

порука  препознаје ситуације 

дигиталног насиља и зна како да 

реагује и коме да се обрати за 

помоћ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕ- 

НОМ СВЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

појединца; 

- Опасности у 

коришћењу 

интернета и 

мобилних 

телефона, 

- Дигитално 

насиље и веза са 

Конвенцијом о 

правима детета. 

Карактеристике и 

последице 

дигиталног наиља: 

- Седам правила за 

сигурно четовање и 

коришћење СМС 

порука. 

- Реаговање у 

ситуацијама 

дигиталног насиља. 

- Одговорност 

ученика и школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

према околини 

•Сагледава које 

активности 

(обрасци 

понашања), на 

личном нивоу, 

нивоу заједнице 

и глобалном 

нивоу, могу 

унапредити 

стање и квалитет 

животне средине 

и природе. 

Сарадња 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

•Понаша се 

одговорно, 

хумано и 

толерантно у 

друштву. 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

•Изражава своје 

ставове, 

мишљења, 

осећања, на 

позитиван, 

конструктиван и 

аргументован 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

 

 

 

 

Планирање и 

извођење 

истраживања о 

понашању 

ученика у школи 

и њиховим 

ставовима о 

употреби/злоупот

реби 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 

начин. 

Одговоран однос 

према околини 

•Сагледава које 

активности 

(обрасци 

понашања), на 

личном нивоу, 

нивоу заједнице 

и глобалном 

нивоу, могу 

унапредити 

стање и квалитет 

животне средине 

и природе. 

Решавање 

проблема 
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 процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идентификује 

пропусте и грешке 

 

истраживања. 

 

Међупредметно повезивање По садржајима грађанског васпитања, међупредметно повезивање се може остварити са 

садржајима наставних предмета:Српски језик, Историја, Географија, Ликовна култура, Музичка култура. 

 Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: • усмено испитивање; • писмено испитивање; • посматрање понашања 

ученика; • редовно доношење домаћег задатка; • прегледање свеске; • вођење евиденције од стране наставника о јављању на часовима. 

 

 

 

15. РЕДОВНА НАСТАВА изборног предмета 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

Годишњи фонд часова:   36                                              Недељни фонд часова: 1 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

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.  

 

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик: моћи да 

сагледа схвати и примени 

нове садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 6. разреда основне 

школе; да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду,  

План и програм 

Циљ 

Исход- Резултат 

Очекивања 

Корелација 
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Да буде мотивисан да 

похађа часове Православног 

катихизиса.  

I I –  ПРИПРЕМА СВЕТА 

ЗА ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖИЈЕГ  

Упознати ученике са основним 

елементима религије и културе 

Блиског истока у време доласка 

Месије.Упознавање  са 

друштвено-верским околностима 

у време доласка Месије. 

 Припремити ученике за сусрет са 

Откровењем Истинитог Бога.  

 

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик: моћи да 

именује неке историјске и 

верске околности које су 

утицале на долазак Месије; 

да наведе неке од 

карактеристика културе и 

начина живота.  

Историја 

Блиски исток 

Религија 

Месија 

 

I I I  – УВОД У НОВИ 

ЗАВЕТ  

Развити код ученика свест о Богу 

као личности која се открива 

човеку Новога завета. 

Упознавање са Месијанским 

добом, животом и деловањем 

Христоса и апостола и настанком 

другом Богонадахнутом књигом. 

  

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик: моћи да уочи 

да се Бог открива кроз 

рођење Христово,  догађај 

који дели историју на стару 

и нову еру;  да наведе неке 

од новозаветних књига, 

њихове ауторе и оквирно 

време настанка, да разликује 

Стари и Нови Завет, и битну 

разлику и сврху.  

 

Библија 

Нови Завет 

Рођење Христово 

Христове заповести 

IV- БОГОЧОВЕК – ИСУС 

ХРИСТОС  

Пружити ученицима знање да Бог 

из љубави шање Сина Свог у свет 

да би му дао вечно постојање; 

Упознавање са природом, 

суштином Сина Божјег и 

тројичним Христом. 

 

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик: моћи да 

доживи долазак Христоса 

као дело љубави Божије,  

да увиди да је Бог послао и 

жртвовао Сина Свог због 

људи, и да схвати Христову 

Света Тројица 

Син Божји 

Исус Христос  

Богочовечанска природа 
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Богочовечанску природу. 

резултат се види ако је 

ученик схватио природу, 

суштину Сина Божјег и 

тројичног Христоса. 

  

 

V - ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

 

Упознати ученике са 

новозаветним  личностима и 

догађајима  

Указати ученицима на везу 

између старозаветних личности и 

Христа  

Указати ученицима на повезаност 

Пасхе и Христа  

Указати ученицима на етичку 

вредност новозаветних списа  

Развијање свести ученика о 

старању Божјем за свет кроз 

цркву Духа Светога. Упознавање 

са новозаветном Божанском 

перспективом Духа Светога. 

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик моћи да 

објасни  личности Цвете 

Тројице и улогу Светог 

Духа. Да уочи да без 

благодати Светог Духа 

Црква није Нојева барка 

спасења за вечни живот већ 

људска творевина. 

 

Света Тројица 

Свети Дух 

Утешитељ 

Педесетница 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

Историја: Развој 

хришћанства. 
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циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада.  

 

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.  

I I –  ПРИПРЕМА СВЕТА 

ЗА ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖИЈЕГ  

Корелација верске наставе и 

историје повезује историју, 

религију и Божанску перспективу 

света као и човекову перцепцију 

исте. 

 

Изузетност области је 

способност повезивања и 

развијања когнитивних 

способности. Приче о 

доласку спаситеља, Месије,   

јављају се код свих народа и 

у свим срединама. Оне се 

подударају чак и у 

појединостима. Постоје 

запрепашћујуће сличности 

између цивилизацијски и 

временски удаљених прича, 

митова, легенди и 

уметничких дела старих 

цивилизација и религија. 

Бог се откривао и назначио 

спасење од самог настанка 

света, јер само тако 

стварање има смисао.  

Историја: 

Блиски исток, Стари Рим, 

Израиљ, Јудеја, Месија. 

Нова ера 

Развој хришћанства. 

 

 

 

 

 

 

I I I  – УВОД У НОВИ 

ЗАВЕТ  

Имајући у виду захтеве 

новозаветне егзегезе и 

Компетенције су адекватне 

ако је наставник способан 

Историја: 

Јевреји,  
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могућности транспоновања 

њеног садржаја и смисла у 

педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе и 

тумачења новозаветних списа – 

јеванђеља због комплексности  

њњихових парабола и 

прилагођеност узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика.  

да пружи квалитативну 

наставу; настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Нови завет 

схвати као нов савез Бога и 

човека и нов простор за 

остваривање Божјег плана 

за спасење света  кроз 

оваплоћење Тројичног Бога,  

који постаје извор и пуноћа 

новог живота у Новом 

савезу Творца са 

творевином. 

Апостоли, 

Развој хришћанстава,  

Новозаветни списи. 

IV- БОГОЧОВЕК – ИСУС 

ХРИСТОС  

Способност уочавања двоструке 

природе Исуса Христоса. 

Богочовечанска суштина. 

 

Етичка и месијанска 

суштина Богочовечанске 

природе је основ тумачења 

и разумевања Исуса 

Христоса. 

Историја:Развој 

хришћанства. 

Васељенски сабори. 

V - ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

 

Упознавање ученика са смислом 

Једног а Светројичног Бога, 

заједницу Три личности, стварају 

код ученика ширу перспективу 

посматрања света и узрочно-

последичних веза. Објашњењем 

апстрактних појмова код ученика 

се повезују машта, креативност, 

апстрактна перцепција и логичко 

закључивање. Разбија се 

стереотип један је једнина, три су 

множина када су личности и 

љубав у питању. Ствари су једно 

у три димензије, а односи и 

Етичке способности и 

компетенције за формирање 

личне одговорности за 

лично и колективно 

спасење. Усвајање 

способности разумевања да 

је Жива Црква само она 

Црква која има призив Духа 

Светог. 

 

 

 

Историја: Развој 

хришћанства. 

Васељенски сабори. 
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личности имају много димензија 

и перспектива. 

 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ: 

 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса, група располаже, када су у питању нове теме.  

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 сазнајно, а мање на формативно 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.  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 радионица и у дискусији;  

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика.  
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16.7 СЕДМИ РАЗРЕД 

 
1.Српски језик и књижевност  

 

ЦИЉ: 

 

Циљеви наставе и учења предмета српски језик и књижевност јесу: да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

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

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

посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално 

просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и 

приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 

књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 

 
• Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује. 

• Описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика. 

• Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српскогјезика. 

• Упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српскогјезика. 

• Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и 

у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца,саговорника и читаоца). 

• Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности. 

• Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање, богаћење 

речника, језичког и стилског израза. 

• Увежбавање гласног читања и читања у себи (доживљајног - изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с 

разумевањем, логичко читање) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима). 

• Оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела 

разних жанрова. 

• Поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. 

• Развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање на 

самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне). 

• Овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама. 

• Поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, 
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филм). 

• Усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности. 

• Упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске 

књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења. 

• Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво. 

• Подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, рецитаторска , новинарска 

секција и друге). 

• Развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

 

Оперативни  задаци: 

 

- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;  

- овладавање комуникативном и предикатском (зависном и независном реченицом);  

- проширење знања у вези са глаголским облицима: глаголски начини и нелични глаголски облици;  

- увођење ученика у појам синтагме, главне речи и зависних чланова;  

- стицање знања о зависним реченицама;  

- стицање знања о врстама субјекта и предиката;  

- стицање знања о напоредним односима међу реченичним члановима и независним реченицама ;  

- оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету и квалитету акцента;  

- савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених програмом;  

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма;  

- увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и облицима приповедања;  

- увођење ученика у тумачење драмског дела, са тежиштем на драмској радњи и лицима;  

- оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање, описивање, извештавање, те за 

обједињавање разних облика казивања (према захтевима програма). 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Предвиђен један или два огледна часа, тематски час, као и семинари из каталога . 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

У току школске године планирана су четири  школска писмена задатка, по два у сваком полугодишту (један час за израду 

задатка и два за анализу и писање побољшане верзије састава). 

Планирано је шест  контролних вежби у току године. 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Предвиђено је осам домаћих задатака, реферат о неком од писаца чија дела се анализирају, презентације. 
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Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Посета Сајму књига или адекватној позоришној представи, дводневна екскурзија . 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

 

УЏБЕНИЦИ: 

1.Читанка за 7. разред основне школе, Зорана Бошковић, Милан Шиповац, БИГЗ школство, Београд, 2020. 

2.С речи на дела, граматика српског језика и књижевност за 7. разред основне школе, Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, 

Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, БИГЗ школство, Београд, 2020. 

МЕТОДИЧКА   ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, Завод за уџбенике, Београд, 2012. 

2. Правопис српског књижевног језика, Матица српска, Нови Сад, 2010. 

3. Граматика српског књижевног језика, Живојин Станојчић, Креативни центар, Београд, 2010. 

 

 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда:Уџбеници, коришћење аудио-материјала, израда паноа. 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА И 

САДРЖАЈИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

– користи 

књижевне термине и 

појмове обрађиване у 

претходним 

разредима и повезује 

их са новим делима 

која чита; 

– истакне 

универзалне 

вредности 

књижевног дела и 

повеже их са 

сопственим 

искуством и 

околностима у 

којима живи; 

–чита са 

разумевањем 

различите врсте 

текстова и 

коментарише их, у 

складу са узрастом; 

– разликује 

народну од ауторске 

књижевности и 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

књижевноуметни- 

чком тексту: 

нарација, 

дескрипција, 

дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. 

препознаје 

постојање 

стилских фигура у 

КЊИЖЕВНОСТ 

обрада утвр. укупно 

39 15 54 

 

 

ЛИРИКА 

1 Јован Дучић: 

Подне 

2 Милан Ракић: 

Божур 

3 Владислав 

Петковић Дис: Међу 

својима 

4 Милутин Бојић: 

Плава гробница 

5 Десанка 

Максимовић: Крвава 

бајка 

6 Стеван Раичковић: 

После кише 

7 Јован Јовановић 

Змај: Јутутунска јухахаха 

8 Рабиндранат 

Тагоре: Папирни бродови 

9 Вислава 

Општа предметна компетенција 

наставе српског језика и књижевности 

која подразумева примену основних 

знања о српском језику и основних 

начела тумачења књижевног дела; 

поштовање књижевнојезичке норме у 

усменој и писаној комуникацији.  

 

Специфична предметна компетенција 

у области књижевности, језика и 

језичке културе, уважавајући наведене 

захтеве стандарда основног, средњег и 

напредног нивоа у оквиру сваке 

наведене теме. 

 

Међупредметна компетенција која 

омогућује развијање способности 

ученика за активно учешће у групи на 

реализацији заједничких пројеката.  

 

КОМУНИКАЦИЈА НА МАТЕРЊЕМ 

ЈЕЗИКУ 

 

УЧЕЊЕ КАКО СЕ УЧИ 

 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала, 

илустрација,шема, 

графикона 

 

-Користити методе/ 

технике и облике рада које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији у 

раду 

 

-Обезбеђивање корелације 

са сродним предметима 

 

-Припремање наставника за 

часове водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

-Постављање ученика у  

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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одлике књижевних 

родова и основних 

књижевних врста; 

– разликује 

основне одлике стиха 

и строфе – укрштену, 

обгрљену и парну 

риму; слободни и 

везани стих; рефрен; 

– тумачи мотиве 

(према њиховом 

садејству или 

контрастивно- сти) и 

песничке слике у 

одабраном лирском 

тексту; 

 

– локализује 

књижевна дела из 

обавезног школског 

програма; 

 

– разликује 

етапе драмске радње; 

– разликује 

аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 

драмског лица или 

лирског субјекта; 

 

– разликује 

облике казивања 

књижевноуметни- 

чком тексту 

(епитет, поређење, 

ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава 

битне елементе 

књижевноуметни- 

чког текста: мотив, 

тему, фабулу, време 

и место радње, 

лик... 

СРЕДЊИ НИВО 

 

CJ.2.4.1. повезује 

дело из обавезне 

лектире са 

временом у којем 

је настало и са 

временом које се 

узима за оквир 

приповедања 

CJ.2.4.2. повезује 

наслов дела из 

обавезне лектире и 

род, врсту и лик из 

дела; препознаје 

род и врсту 

књижевноуме-

тничког дела на 

основу одломака, 

ликова, 

карактеристичних 

ситуација 

Шимборска: Облаци 

 

ЕПИКА 

1 Народна бајка 

(једна по избору): 

Међедовић / Чудотворни 

пр- стен / Златоруни ован 

2 Стефан Митров 

Љубиша: Кањош 

Мацедоновић (одломак) 

3 Радоје Домановић: 

Вођа (одломак) 

4 Петар Кочић: Кроз 

мећаву 

5 Иво Андрић: 

Јелена, жена које нема 

(одломак) 

6 Данило Киш: 

Прича о печуркама / 

Еолска харфа 

7 Алфонс Доде: 

Последњи час / Владимир 

Набоков: Лош дан 

8 Дневник Ане 

Франк (одломак) 

9 Ефраим Кишон: 

Код куће је најгоре (једна 

прича по избору) 

10 Афоризми (Душан 

Радовић и други) 

 

ДРАМА 

1 Бранислав Нушић: 

Дигитална компетенција која 

оспособљава ученике да користе 

одређена средства из области 

информационо-комуникационих 

технологија (ИКТ).  

 

Естетичка компетенција – развијање 

свести да се естетичка вредност не 

везује само за уметност, већ и за 

природне, социолошке, идеолошке, 

емотивно- 

афективне и практичне садржаје.  

Ученици развијају међуљудску и 

грађанску компетенцију и вештину 

сарадње –одговорано учешће у 

демократском друштву, као и 

одговорност према околини и 

здрављу. 

  

  

 
 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ТЕМА 

К
њ

и
ж

е
в

н
о

ст
 

Је
зи

к
 

Је
зи

ч
к

а
 

к
у

л
т

у
р

а
  

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

+ + + 

Одговорно учешће  + + 

 

Показатељи за 

процењивање степена 

успешности развијања 

компетенција код ученика 

Праћење и вредновање рада 

ученика остваривати у 

самом процесу наставе и 

учења, јер само тако 

ученицима помажемо да 

постану свесни циљева 

учења, да овладају 

стратегијама 

интелектуалног рада, да 

препознају остварене 

успехе, али и могућности за 

даље 

напредовање.Континуирано 

пратити напредовање 

ученика у оквиру одељења 

и индивидуално, уз вођење 

посебне, одговарајуће 

документације (портфолио 

ученика).Адекватним 

темама у оквиру четири 

школска писмена задатка 

проверити усвојеност 

обрађених садржаја, стил, 

језик, правопис – културу 

изражавања.Организовати 

тематске кварталне 

полугодишње и годишње 

провере знања.За 
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(форме 

приповедања); 

– идентификује 

језичко-стилска 

изражајна средства и 

разуме њихову 

функцију; 

– анализира 

идејни слој 

књижевног дела 

служећи се 

аргументима из 

текста; 

– уочи разлике у 

карактеризацији 

ликова према 

особинама: 

физичким, говорним, 

психолошким, 

друштвеним и 

етичким; 

 

 

– разликује 

хумористички од 

ироничног и 

сатиричног тона књи- 

жевног дела; 

– критички 

промишља о смислу 

књижевног текста и 

аргументовано 

образложи свој став; 

CJ.2.4.4. разликује 

књижевнонаучне 

врсте: биографију, 

аутобиографију, 

дневник и путопис 

и научнопопуларне 

текстове  

CJ.2.4.5. 

препознаје и 

разликује одређене 

(тражене) стилске 

фигуре у 

књижевноуметни- 

чком тексту 

(персонификација, 

хипербола, 

градација, 

метафора, 

контраст)  

CJ.2.4.6. одређује 

мотиве, идеје, 

композицију, 

форму, 

карактеристике 

лика (психолошке, 

социолошке, 

етичке) и њихову 

међусобну 

повезаност 

CJ.2.4.7. разликује 

облике казивања у 

књижевноуметни- 

чком тексту: 

Власт (одломак) 

1. Вида Огњеновић: 

Кањош Мацедоновић 

(одломак о сусрету Ка- 

њоша и Фурлана) 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ 

И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

Обавезна дела 

1 Михајло Пупин: Са 

пашњака до научењака 

(одломак) 

2 Јелена 

Димитријевић: 

Седам мора и три океана 

(одломак) / Милош 

Црњански: Наша небеса 

(„Крф, плава гробница” – 

одломак) 

Једно дело по избору 

1 Јован Цвијић: 

Охридско језеро 

(одломак) / Пеђа 

Милосавље- вић: Потера 

за пејзажима 

2 Светлана Велмар 

Јанковић: Српски Београд 

деспота Стефана (Капија 

Балкана) 

3 Уметнички и 

научнопопуларни 

текстови о природним 

у демократском 

друштву 

Естетичка 

компетенција 
+  + 

Комуникација + + + 

Одговоран однос 

према околини 
+  + 

Одговоран однос 

према здрављу 
+  + 

Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

  + 

Рад с подацима и 

информацијам 
+ + + 

Решавање 

проблема 
+ + + 

Сарадња + + + 

Дигитална 

компетенција 
+ + + 

 

 

 

оптималну активност 

ученика у самосталном 

раду користити 

диференциране задатке 

према предзнању и 

способностима 

ученика.Оцењивање у 

контексту повезаности 

наставе и учења мора 

садржавати фазе као што 

су: планирање, праћење 

тока наставе и учења, 

регистровање напредовања 

ученика, саопштавање 

повратних информација и 

вредновање реализованих 

активности 
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− доведе у везу 

значење пословица и 

изрека са идејним 

слојем текста; -
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 књижевно- 

уметничком тексту 

− процени 

основни тон певања, 

приповедања или 

драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан 

и сл.) 

− развија 

имагинацијски богате 

асоцијације на 

основу тема и мотива 

књижевних дела 

− одреди тему и 

главне и споредне 

приповедање, 

описивање, 

монолог/ 

унутрашњи 

монолог, дијалог 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

 

CJ.3.4.3. 

разликује аутора 

дела од лирског 

субјекта и 

приповедача у 

делу  

CJ.3.4.4. 

проналази и 

именује стилске 

фигуре; одређује 

функцију 

стилских фигура 

у тексту  

CJ.3.4.5. одређује 

и именује врсту 

стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи 

различите 

елементе 

књижевноуметни-

чког дела 

позивајући се на 

само дело 

CJ.3.4.7. изражава 

свој став о 

лепота- ма и 

културноисторијским 

споменицима завичаја 

4 Избор из 

енциклопедија и часописа 

за децу 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1 Епске народне песме 

покосовског тематског 

круга (Смрт вој- воде 

Пријезде, Диоба Јакшића 

и песма по избору) 

2. Епске народне песме о 

хајдуцима и ускоцима 

(Мали Радојица, Стари 

Вујадин, Старина Новак и 

кнез Богосав; Иво 

Сенковић и ага од 

Рибника, Ропство 

Јанковић Стојана) 

3 Свети Сава у 

књижевности: 

– одломак из Житија 

Светог Симеона (o 

опроштају оца од сина); 

– избор из народних 

прича и предања (на 

пример Свети Сава и 

ђаво, легенде о Светом 

Сави); 

– избор из ауторске 

поезије о Св Сави (на 
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мотиве 

− анализира 

узрочно-последично 

низање мотива 

− илуструје 

особине ликова 

примерима из текста 

− вреднује 

поступке ликова и 

аргументовано 

износи ставове 

− илуструје 

веровања, обичаје, 

начин живота и 

догађаје у прошлости 

описане у 

књижевним делима 

− уважава 

националне 

вредностии негује 

српску 

културноисторијску 

баштину 

− наведе 

примере личне 

добити од читања 

− напредује у 

стицању читалачких 

компетенција 

− упореди 

књижевно и филмско 

дело, позоришну 

представу и драмски 

конкретном делу 

и аргументовано 

га образлаже 

пример Матија Бећко- 

вић: Прича о Светом 

Сави) 

4 Мирослав Антић: 

Плави чуперак и Шашава 

књига (избор) 

5 Антоан де Сент 

Егзипери: Мали Принц; 

Момо Капор: Мали 

Принц 

6 Јован Стерија 

Поповић: Покондирена 

тиква 

7 Душан Ковачевић: 

Свемирски змај 

8 Дејан Алексић: 

Ципела на крају света / 

Игор Коларов: Дванаесто 

море 

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

ЛЕКТИРЕ 

 

1 Милорад Павић: 

Руски хрт (одломак) 

2 Тургењев: Шума и 

степа 

3 Антон Павлович 

Чехов: Чиновникова смрт 

4 Јанко 

Веселиновић: Хајдук 

Станко (одломак из првог 

дела ро- мана) 
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текст 

 

– разликује 

глаголске начине и 

неличне глаголске 

облике и упо- треби 

их у складу са 

нормом; 

– одреди врсте 

непроменљивих речи 

у типичним 

случајевима; 

– уочи делове 

именичке синтагме; 

– разликује 

граматички и 

логички субјекат; 

– разликује 

сложени глаголски 

предикат од зависне 

реченице са везником 

да; 

– препозна 

врсте напоредних 

односа међу 

реченичним чланови- 

ма и независним 

реченицама; 

– идентификује 

врсте зависних 

реченица; 

– искаже 

реченични члан 

5 Гордана Малетић: 

Катарке Београда (прича 

Зебња и друге) 

6 Урош Петровић: 

Загонетне приче 

7 Александар 

Манић: У свитање света 

8 Јасминка 

Петровић: Лето кад сам 

научила да летим 

9 Градимир 

Стојковић: Хајдук у 

Београду 

10 Корнелија Функе: 

Срце од мастила 

11 Душица Лукић: 

Земља је у квару (избор) 

12 Гордана Брајовић: 

из збирке песама Индија, 

Индија (Пролази слон пун 

мириса, Пролази слон пун 

Хималаја) 

13 Душан Поп 

Ђурђев: Лет лионског 

Икара 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ 

И ПОЈМОВИ 

 

Опкорачење Рефрен 

Цезура  

Везани и слободни стих 

ауторске лирске песме: 
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речју, предлошко-

падежном конструк- 

цијом, синтагмом и 

реченицом; 

 

− доследно 

примењује 

правописну норму у 

употреби великог 

слова; састављеног и 

растављеног писања 

речи; 

интерпункцијских 

знакова 

− користи 

правопис (школско 

издање) 

 

− правилно 

изговара речи водећи 

рачуна о месту 

акцента и интонацији 

реченице 

− говори јасно 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму 

− течно и 

разговетно чита 

наглас књижевне и 

неуметничке 

текстове 

 

рефлексивна и сатирична 

песма 

Језичко-стилска 

изражајна средства: 

метафора, алегорија, 

града- ција, словенска 

антитеза, фигуре 

понављања (асонанца и 

алите- рација) 

 

 

Функција мотива у 

композицији лирске 

песме Песма у прози 

 

Фабула и сиже 

Статички и динамички 

мотиви 

Композиција Епизода 

Идејни слој књижевног 

текста Хумор, иронија и 

сатира Врсте 

карактеризације 

књижевног лика 

Унутрашњи монолог 

Хронолошко и 

ретроспективно 

приповедање Дневник 

Путопис Аутобиографија  

Легендарна прича   

Предања о постанку бића, 

места и ствари 

Афоризам 
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– разликује 

дугосилазни и 

дугоузлазни акценат; 

Пословице, изреке; 

питалице; загонетке 

 

Драмска радња; етапе 

драмске радње: увод, 

заплет, врхунац, пе- 

рипетија, расплет 

Драмска ситуација Драма 

у ужем смислу 
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ПЛАН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 
Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

процењују се: 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на часовима у 

педагошку свеску 

 

-Показује способност примене 

знања и логички повезује 

чињенице и појмове 

 

 вештине 

изражавања и 

   

 саопштавања;    

Степен разумевање,    - Усмено одговарање   Учесталост јављања на часу по 
 

остварености примена и  месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   

исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 
прописаних, поступака и - Рад у пару 

(посматрање наставника, излагање парова, процена 
осталих ученика) 

 

 током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  

прилагођени
х 

са подацима и    -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда рад на   Пресек стања по 
постигнућа у различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 

току врстама    

савладавања текстова; -Ученици дају самопроцену оцене За недоношење домаћег – запис  

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 
 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, процена За редовно доношење домаћег  

  осталих ученика) задатка +  

 вештине,    

 руковање  Сарадња у групи  

 дигиталним  (сви чланови су укључени, сви  

   имају задато забележено у  

 технологијама  
   при 

 свескама...)  

 извођењу    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  

   групе  
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Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

одговоран 

однос према 

раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

 
 

Вођење евиденције од стране наставника о: 
 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 

 
-Израда паноа 

 

 

 

 
 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа 
у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

 

 

Пресек стања 
по 
тромесечјима 

 

Начин и поступци остваривања наставе и учења 

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa седми рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja зaдoвoљaвa oснoвнe 

мeтoдскe зaхтeвe нaстaвe српског језика и књижевности: 

– пoступнoст (oд jeднoстaвнoг кa слoжeнoм) при упoзнaвaњу са нoвим пojмoвима и фoрмулисaњу дефиниција и закључака); 

– очиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (звучни и видео записи изражајног казивања, акцентовања и слично); 

– пoвeзaнoст нaстaвних сaдржaja сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту. 

Нaчини рaдa кojи дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и 

међупредметних компетенција: радионице, прojeктна настава, интердисциплинарна настава/међупредметна повезаност, 

истраживачки задаци, вршњачко учење, дoмaћи зaдaци... 

 Начин и поступци праћења и вредновања наставе и учења 

– Иницијално тестирање 

– Формативно вредновање (реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активности током наставе, 

непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) 

Сумативно вредновање (контролни и писмени задаци, резултати формативног вредновања) 

   
  Процена резултата рада група 

 

     



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

823 

 

– Самопроцена (континуирано праћење и вредновање рада наставника) 

Начини прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 

У зависности од потребе, треба обезбедити додатну подршку ученицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Српски језик – ДОДАТНА НАСТАВА 

Разред 7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

11.  
 
Уводни час 

        1 

12.  Анализа одабраних књижевих дела        4 

13.  Стилска изражајна средства        2 

14.  Историја језика        1 

15.  Правопис        2 

16.  Падежи        2 

17.  Час креативног писања        1 

18.  Врста и подврста речи 
       3 

      9. Припрема за школско, општинско и градско  такмичење       12 

10. Глаголски облици         2 

     11. 
Служба речи (различити начини исказивања реченичних 
чланова) 

         3 

     12. Облици приповедања          1 

     11. Синнтагма          1 

     12. Облици новинарског изражавања         1 

Укупан број часова на годишњем нивоу         36 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Српски језик – ДОПУНСКА НАСТАВА 

Разред 7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

11.  Обнављање граматикe,  правописа и књижевности            3 

12.  Развој српског језика 1 

13.  Врсте речи (променљиве и непроменљиве) 4 

14.  Промена именских речи - падежи 2 

15.  Правопис 3 

16.  Тумачење епске поезије 1 

17.  Књижевни родови и врсте, писци и дела 2 

      9. Читање и разумевање текста 1 

10. Врсте новинарског изражавања 1 

11. Глаголи 3 

        12. Служба речи 3 

  13. Синтагма, именичка синтагма 1 

14. Актив и пасив 1 

15. Форме приповедања (ентеријер и екстеријер)  1 

       16. Гласовне промене 1 

17. Напоредни односи међу реченичним члановима 2 

18. Предикатске реченице; комуникативне реченице 2 

19. Стилске фигуре 1 

20. 
Дуги и кратки акценти; реченични акценат 

 
2 

21. 
Обнављање и систематизација градива из граматике и 

књижњвности у 7. разреду  
1 

Укупан број часова на годишњем нивоу          36 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

825 

 

Наставни предмет :енглески језик, 6.разред,редовна настава 

 

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за 

предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. Циљ 

наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, 

уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 

језика 

Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу: 

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

-стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и културама, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

-стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

-унапређивањезнања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији 

споразумева са 

људима из других земаља, 

-усвајање нормивербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

-подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. 

У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у 

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

са 

говорницима других језика. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним 

програмом. 

Разумевање писаног текста 
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Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијамапредвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијамаи остварује комуникативне функције у вези са 

темама предвиђенимнаставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темамаи ситуацијама икомуникативним функцијама,предвиђеним наставним 

програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијамапредвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције. 

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2), преноси и 

преводи 

кратке поруке (у усменој и писаној форми), у складу са потребама комуникације. 

Знања о језику 

Ученик препознаје принципе језика, односнограматичкеи социолингвистичке компетенције уочавајући значај развијања 

личних стратегија учења страног језика. 
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3. Наставни предмет: Историја 

 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска 

знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос 

према себи, сопственом и националном идентитету, културноисторијском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Програм предмета Историја у шестом разреду основне школе чини четири области: Основи проучавања прошлости (3); 

Европа, Свет и Српска држава и народ на почетку индустријског доба (до средине XIX века) (24); Европа и Свет и српски 

народ у другој половини XIX века (31) ; Европа, Свет и српски народ на почетку XX века (14);  

 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА И 

САДРЖАЈИ 

Начини и поступци остваривања 

програма  
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- именује периоде 
прошлости и 
историјске 
периоде и наводи 
граничне догађаје 
 - повезује 
историјске изворе 
са установама у 
којима се чувају 
 - именује нови 
век и наводи 
граничне догађаје  
- користи основне 
историјске 
појмове 
 - пореди 
историјске 
периоде  
- разврстава 
историјске изворе 
према њиховој 
основној подели 
и према 
историјском 
периоду 

 ИС.1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

 

ИС.1.1.4. уме да одреди 

којем веку припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.8. именује 

најважније појаве из 

опште историје 

 

ИС.1.2.1. препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора 

(текстуалних, 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног 

историјског извора и 

других текстова 

познатих ученику, који 

говоре о истим 

историјским појавама 

 

ИС.1.2.3. препознаје 

* Компетенција за 

целоживотно 

учење 

 

*Вештина 

комуникације 

 

 *Рад с подацима и 

информацијама 

 

*Дигитална 

компетенција 

 

 *Решавање 

проблема 

   

*Вештина сарадње 

 

 *Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

 

Основи проучавања 

прошлости (2о+1у=3) 

 
-Основне одлике, хронолошки 

и просторни оквири периода од 

Индустријске револуције до 

завршетка Првог светског рата.  

 
-Историјски извори за 

изучавање периода од 

Индустријске револуције до 

завршетка Првог светског рата 

и њихова сазнајна вредност 

(материјални, писани, аудио и 

визуелни). 

 
 
Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: уџбеника, 
илустрација, шема, графикона  
 
Посета локалном музеју и културно-
историјским споменицима новог века, 
историјском архиву (евентуално виртуелна 
посета музеју), локалитету из новог века...  
 
Проналажење примера за период новог 
века од стране ученика  
 
Коришћење  Фреска е - уџбеника: 
текстови, видео записи са питањима и др. 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
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једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике 

 

ИС.1.2.4. уме да 

прочита једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске карте 

у којој је наведена 

легенда 

 

ИС.1.2.8. препознаје 

различита тумачења 

исте историјске појаве 

на једноставним 

примерима 

 

ИС.2.1.2. препознаје да 

постоји повезаност 

националне, 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.5. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

феномена у 

националној историји 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
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ИС.2.2.3. уме да одреди 

из које епохе или са ког 

географског простора 

потиче историјски 

извор када је текст 

извора непознат 

ученику, али су у њему 

наведене експлицитне 

информације о 

особинама епохе или 

географског простора 

 

ИС.2.2.4. уме да одреди 

угао гледања на 

историјску појаву 

(победника или 

побеђеног) на основу 

поређења два 

историјска извора који 

говоре о истом 

историјском догађају, 

феномену 

 

 

ИС.3.1.1. уме да 

примени знање из 

историјске хронологије 

(уме прецизно да 

одреди којој деценији и 

веку, историјском 

периоду припада 

одређена година, 

личност и историјски 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
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феномен) 

 

ИС.3.1.2. уме да 

објасни специфичности 

важних историјских 

појмова и да их 

примени у 

одговарајућем 

историјском контексту 

 

ИС.3.1.4. разуме на 

који начин су повезане 

појаве из националне, 

регионалне, опште 

историје 

 

ИС.3.1.5. разуме како 

су повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

 

ИС.3.2.1. уме да 

изврши селекцију 

историјских извора 

 

ИС.3.2.5. уме да 

прочита историјске 

информације у 

различитим 

симболичким 

модалитетима и повеже 

их са претходним 

историјским знањем 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
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(закључује на основу 

историјске карте без 

понуђене легенде, 

упоређује два 

графикона и закључује 

о појави) 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-5.pdf
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- Користи основне 

историјске појмове  

- Сагледа значај и 

улогу истакнутих 

личности у датом 

историјском 

контексту  

-Повеже визуелне и 

текстуалне 

информације са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом 

(хронолошки, 

политички, 

друштвени) 

 -Поштује правила 

заједничког рада и 

препознаје своје 

место и улогу у 

групи  

-Уважава 

саговорника 

реагујући на оно што 

говори, а не на 

његову личност 

-Изражава своје 

ставове на 

аргументован начин - 

Доводи у везу узроке 

и последице 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

ИС.1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

 

ИС.1.1.4. уме да одреди 

којем веку припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.5. уме да одреди 

којем историјском 

периоду припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.6. препознаје 

значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

 

ИС.1.1.9. зна на којем 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

 

ИС 1.1.10. уме да 

наведе узроке и 

последице најважнијих 

*Компетенција за 

целоживотно учење 

 

*Вештина 

комуникације 

 

*Рад с подацима и 

информацијама 

 

*Дигитална 

компетенција  

 

*Решавање 

проблема 

 

*Вештина сарадње 

 

*Вештине за живот 

у демократском 

друштву 

 

*Брига за 

здравље 

 

*Еколошка 

компетенција 

 
*Естетска 
компетенција 
 

Европа, Свет и Српска 
држава и народ на 
почетку индустријског 
доба (до средине XIX 
века) (12о+12у=24) 
 
Индустријска револуција 
(парна машина и њена 
примена; промене у 
друштву – јачање 
грађанске и појава 
радничке класе).  
 
Политичке револуције 
(узроци, последице и 
обележја, европске 
монархије уочи 
револуција, 
просветитељске идеје, 
примери америчке и 
француске револуције 
појмови уставности и 
поделе власти, 
Декларација о правима 
човека и грађанина, 
укидање феудализма).  
 
 
Наполеоново доба 
(Наполеонова владавина, 
ратови, тековине, Бечки 
конгрес). 
 
 Свакодневни живот и 
култура (промене у начину 
живота).  

 
Користити методе/технике и облике рада, 
које активирају ученике и у којима су 
самосталнији у раду: анализа слика, 
историјске карте, историјских извора, 
различитих графичких организатора, ППТ, 
видео материјали, пројектна настава; 
израда шема и др.  
 
Корелација са сродним предметима: 
српским језиком (Почетак буне на дахије, 
Бој на Мишару) географија (Европе и 
Србије), веронаука (покатоличавање, 
унијаћење исламизација), ликовно (мотиви 
Наполеона, подизање устанака и др.), 
музичко (Ероика), грађанско (људска 
права, национално ослобођење) кроз 
интегративну наставу и тематско 
повезивање  
 
Стално коришћење историјске карте 
Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: карикатура 
(Наполеон, Источно питање), илустрација 
(Прва индустријска рев.), ППТ, квизови и 
др.  
 
Посета локалном музеју и културно -
истор. споменицима, историј. архиву, 
евентуално виртуелна посета  
 
Упућивање ученика на коришћење 
уџбеника, додатне литературе, интернет 
страница, енциклопедија, ради израде 
паноа, кратких записа, кратких излагања  
 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-1-7.pdf
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конкретним 

примерима  

- Приказује на 

историјској карти 

динамику 

различитих 

историјских појава и 

промена у новом 

веку 

 - Препознаје 

основне 

карактеристике 

различитих 

идеологија  

-Препознаје 

историјску подлогу 

савремених 

инситуција и 

друштвених појава 

(грађанска права, 

парламентаризам, 

уставност)  

- Пореди положај и 

начин живота 

припадника 

различитих 

друштвених слојева 

и група у 

индустријско доба 

 - Изводи закључак о 

повезаности 

националне историје 

са регионалном и 

појава из прошлости 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног 

историјског извора и 

других текстова 

познатих ученику, који 

говоре о истим 

историјским појавама 

 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике 

 

ИС.1.2.4. уме да 

прочита једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске карте 

у којој је наведена 

легенда 

 

ИС.1.2.7. зна да исте 

историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

 

ИС.1.2.8. препознаје 

различита тумачења 

 
 
 
 
Источно питање и 
балкански народи 
(политика великих сила, 
борба балканских народа 
за ослобођење).  
 
Живот Срба под 
османском и хабзбуршком 
влашћу.  
 
Српска револуција 1804 – 
1835 (основна обележја, 
ток Првог и Другог 
српског устанка, 
последице и значај).  
 
Развој модерне српске 
државе (аутономија 
Кнежевине Србије, 
успостава државе, 
оснивање образовних и 
културних установа).  
 
Црна Гора у доба 
владичанства (основна 
обележја државног и 
друштвеног уређења).  
 
 
Истакнуте личности: 
Џејмс Ват, Волтер, 
Катарина II, Марија 

Коришћење е -уџбеника, (евентуално, 
google -учиониц е ) и др.  
 
Постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и самоевалуаце.  
 
Обележавање Првог и Другог српског 
устанка, 
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европском, на основу 

датих примера 

 - Уочава 

пристрасност, 

пропаганду и 

стереотипе у 

садржајима историј. 

извора  

- Анализира и 

процењује ближе 

хронолошко порекло 

извора на основу 

садржаја 

 - Упоређује, 

анализира и уочава 

разлике између свог 

и ставова других  

- Уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

прилике у 

савременом свету 

-Употреби податке 

из табеле у 

једноставном 

истраживању 

 -Наведе 

специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких 

идеја, ставова 

појединаца и група 

насталих у новом 

исте историјске појаве 

на једноставним 

примерима 

 

ИС.2.1.3. препознаје да 

постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.4. препознаје да 

постоји повезаност 

појава из прошлости са 

појавама из 

садашњости 

 

ИС.2.1.5. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

феномена у 

националној историји 

 

ИС.2.1.6. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

прекретница из опште 

историје 

 

ИС.2.2.2. уме да 

закључи о којем 

историјском феномену 

је реч на основу 

карактеристичних 

сликовних историјских 

Терезија, Робеспјер, 
Наполеон Бонапарта, вожд 
Карађорђе, кнез Милош, 
кнегиња Љубица, Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић, 
прота Матеја Ненадовић, 
Петар I и Петар II 
Петровић Његош, Сава 
Текелија, митрополит 
Стефан Стратимировић. 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-1-2-8.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf


Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

836 

 

веку  

 -Презентује 

самостално или у 

групи резултате 

једноставног 

истраживања, 

заснованог на 

коруишћењу 

одабраних 

историјских извора и 

литературе, 

користећи ИКТ 

извора 

 

ИС.2.2.3. уме да одреди 

из које епохе или са ког 

географског простора 

потиче историјски 

извор када је текст 

извора непознат 

ученику, али су у њему 

наведене експлицитне 

информације о 

особинама епохе или 

географског простора 

 

ИС.2.2.4. уме да одреди 

угао гледања на 

историјску појаву 

(победника или 

побеђеног) на основу 

поређења два 

историјска извора који 

говоре о истом 

историјском догађају, 

феномену 

 

ИС.3.1.1. уме да 

примени знање из 

историјске хронологије 

(уме прецизно да 

одреди којој деценији и 

веку, историјском 

периоду припада 

одређена година, 
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личност и историјски 

феномен) 

 

ИС.3.1.2. уме да 

објасни специфичности 

важних историјских 

појмова и да их 

примени у 

одговарајућем 

историјском контексту 

 

ИС.3.1.3. зна 

специфичне детаље из 

националне и опште 

историје 

 

ИС.3.1.5. разуме како 

су повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

 

ИС.3.1.6. уме да 

закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и 

које су последице 

важних историјских 

дешавања 

 

ИС.3.2.1. уме да 

изврши селекцију 

историјских извора 
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ИС.3.2.2. уме да 

анализира и процени 

релевантност 

историјског извора 

 

ИС.3.2.3. уме да 

анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора 

 

ИС.3.2.5. уме да 

прочита историјске 

информације у 

различитим 

симболичким 

модалитетима и повеже 

их са претходним 

историјским знањем 

(закључује на основу 

историјске карте без 

понуђене легенде, 

упоређује два 

графикона и закључује 

о појави) 
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- Доводи у везу 
узроке и последице 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
конкретним 
примерима -Изводи 
закључак о 
повезаности 
националне 
историје са 
регионалном и 
европском на 
основу датих 
примера  
-Препознаје 
основне 
карактеристике 
различитих 
идеологија -
Анализира процес 
настанка модерних 
нација и наводи 
њихове основне 
карактеристике -
Користи основне 
историјске појмове 
 - На карти показује 
места где су се 
десили одређени 
догађаји  
- Сагледа значај и 
улогу истакнутих 
личности у датом 

ИС.1.1.3. зна поделу 

на праисторију и 

историју 

 

ИС.1.1.4. уме да 

одреди којем веку 

припадају важне 

године из прошлости 

 

ИС.1.1.5. уме да 

одреди којем 

историјском периоду 

припадају важне 

године из прошлости 

 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

 

ИС.1.1.8. именује 

најважније појаве из 

опште историје 

 

ИС.1.1.9. зна на којем 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

 

ИС 1.1.10. уме да 

наведе узроке и 

последице 

 

*Компетенција за 

целоживотно учење 

 

 *Вештина 

комуникације 

 

*Рад с подацима и 

информацијама  

 

*Дигитална 

компетенција 

 

*Решавање 

проблема 

 

*Вештина сарадње 

 

 * Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

 
 *Брига за 
здравље 
 
 *Еколошка 
компетенција 
 
  *Естетска 
компетенција 

Европа, свет, српска 

држава и народ у 

другој половини XIX 

века 

 (16о+15у=31) 

 
Рађање модерних 

држава, међународни 

односи и кризе 

(револуције 1848/49 – 

„пролеће народа”, 

политичке идеје, 

настанак модерне 

Италије и Немачке, 

успон САД и грађански 

рат, борба за колоније у 

Африци и Азији, 

Персија, Индија, Кина, 

опадање Османског 

царства).  

 
Промене у привреди, 

друштву и култури 

(Друга индустријска 

револуција, људска 

права и слободе – право 

гласа, укидање 

робовласништва, 

положај деце и жена; 

култура, наука, 

образовање, свакодневни 

живот). 
 
 Кнежевина и Краљевина 

Србија и њено окружење 

 
Припремање наставника за часове, водећи рачуна о особеностима 
одељења; 
  
Користити разноврсне технике/методе и облике рада ;  
 
Корелација са сродним предметима: географија (колоније, Балкан), 
ликовно (карикатуре, романтизам, импресионизам) и музичко 
васпитање, верска настава, грађанско васпитање, кроз 
интегративну наставу и тематско повезивање; 
 
Коришћење уџбеничких текстова, историјских извора и њихова 
анализа;  
 
Стално коришћење историјске карте;  
 
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: 
карикатура (односи између великих сила), илустрација (Друга 
индустријска револуција), питања, филмова (Пролазак воза кроз 
станицу), ППТ, шеме;  
 
Упућивање ученика на коришћење уџбеника, додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања;  
 
Коришћење е-уџбеника, гугл учионице и др.  
 
Постављање ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације;  
 
Коришћење ресурса локалне историје;  
 
Обележавање добијања Независности Србије на Берлинском 
конгресу; 
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историјском 
контексту  
- Самостално или у 
групи реализује 
једноставне задатке 
 - Доводи у везу 
узроке и последице 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
конкретним 
примерима - 
Приказује на 
историјској карти 
динамику 
различитих 
историјских појава 
и промена у новом 
веку 
 - Препознаје 
основне 

карактеристике 
различитих 
идеологија - 
Пореди положај и 
начин живота 
припадника 
различитих 
друштвених слојева 
и група у 
индустријско доба  
- Уочава 
пристрасност, 
пропаганду и 

најважнијих појава из 

прошлости 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног 

историјског извора и 

других текстова 

познатих ученику, 

који говоре о истим 

историјским појавама 

 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике 

 

ИС.1.2.4. уме да 

прочита једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске 

карте у којој је 

наведена легенда 

 

ИС.1.2.7. зна да исте 

историјске појаве 

могу различито да се 

тумаче 

 

(развој државних 

установа и политичког 

живота, унутрашња и 

спољна политика, 

међународно признање – 

Берлински конгрес; 

културна и просветна 

политика, свакодневни 

живот; положај Срба под 

хабзбуршком и 

османском влашћу).  
 
Истакнуте личности: 

Ђузепе Гарибалди, Ото 

фон Бизмарк, Наполеон 

III, краљица Викторија, 

Абрахам Линколн, Карл 

Маркс, браћа Лимијер, 

Алфред Нобел, кнез 

Александар 

Карађорђевић, кнез 

Михаило, краљ Милан, 

краљица Наталија и краљ 

Александар Обреновић, 

књаз Никола Петровић, 

Илија Гарашанин, Јован 

Ристић, Никола Пашић, 

Стојан Новаковић, 

патријарх Јосиф Рајачић, 

Катарина Ивановић, 

Светозар Милетић, 

Бењамин Калај, Алекса 

Шантић 
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стереотипе у 
садржајима 
историјских извора 
 - Анализира и 
процењује ближе 
хронолошко 
порекло извора на 
основу садржаја  
- Упоређује, 
анализира и уочава 
разлике између свог 
и ставова других  
- Уочава утицај 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на прилике 
у савременом свету  
-Употреби податке 
из табеле у 
једноставном 
истраживању  
-Наведе 
специфичности 
друштвених појава, 
процеса, 
политичких идеја, 
ставова појединаца 
и група насталих у 
новом веку 
 - Анализирајући 
дате примере 
уочава утицај 
научнотехнолошког 
развоја на промене 

ИС.1.2.8. препознаје 

различита тумачења 

исте историјске 

појаве на 

једноставним 

примерима 

 

ИС.2.1.2. препознаје 

да постоји повезаност 

националне, 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.3. препознаје 

да постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.4. препознаје 

да постоји повезаност 

појава из прошлости 

са појавама из 

садашњости 

 

 

 

ИС.2.1.6. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

прекретница из опште 

историје 

 

ИС.2.2.2. уме да 
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у друштвеним и 
привредним 
односима и 
природном 
окружењу 
 -Повезује визуелне 
и текстуалне 
информације са 
одговарајућим 
историјским 
контекстом 
(хронолошки, 
политички, 
друштвени, 
културни) 

закључи о којем 

историјском 

феномену је реч на 

основу 

карактеристичних 

сликовних 

историјских извора 

 

ИС.2.2.3. уме да 

одреди из које епохе 

или са ког 

географског простора 

потиче историјски 

извор када је текст 

извора непознат 

ученику, али су у 

њему наведене 

експлицитне 

информације о 

особинама епохе или 

географског простора 

 

ИС.2.2.4. уме да 

одреди угао гледања 

на историјску појаву 

(победника или 

побеђеног) на основу 

поређења два 

историјска извора 

који говоре о истом 

историјском догађају, 

феномену 
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ИС.3.1.1. уме да 

примени знање из 

историјске 

хронологије (уме 

прецизно да одреди 

којој деценији и веку, 

историјском периоду 

припада одређена 

година, личност и 

историјски феномен) 

 

ИС.3.1.2. уме да 

објасни 

специфичности 

важних историјских 

појмова и да их 

примени у 

одговарајућем 

историјском 

контексту 

 

ИС.3.1.3. зна 

специфичне детаље 

из националне и 

опште историје 

 

ИС.3.1.4. разуме на 

који начин су 

повезане појаве из 

националне, 

регионалне, опште 

историје 
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ИС.3.1.6. уме да 

закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја 

и које су последице 

важних историјских 

дешавања 

 

ИС.3.2.1. уме да 

изврши селекцију 

историјских извора 

 

ИС.3.2.2. уме да 

анализира и процени 

релевантност 

историјског извора 

 

ИС.3.2.3. уме да 

анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора 

 
ИС.3.2.5. уме да 
прочита историјске 
информације у 
различитим 
симболичким 
модалитетима и 
повеже их са 
претходним 
историјским 
знањем (закључује 
на основу 
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историјске карте 
без понуђене 
легенде, упоређује 
два графикона и 
закључује о појави) 
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- Доводи у везу 
узроке и последице 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
конкретним 
примерима: 
Балкански ратови, 
Први светски рат - 
Користи основне 
историјске појмове - 
Сагледа значај и 
улогу истакнутих 
личности у датом 
историјском 
контексту: Петар I и 
Александар 
Карађорђевић, 
Николај II Романов, 
Вилхелм II, Вудро 
Вилсон  
- Наведе 
специфичности 
друштвених појава, 
процеса, политичких 
идеја, ставова 
појединаца и група 
насталих у новом 
веку: интереси 
великих сила и 
савеза; Балкански 
ратови - Уочава везу 
између развоја 
српске државности 

    

ИС.1.1.3. зна поделу на 

праисторију и историју 

 

ИС.1.1.4. уме да одреди 

којем веку припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.5. уме да одреди 

којем историјском 

периоду припадају 

важне године из 

прошлости 

 

ИС.1.1.6. препознаје 

значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

 

ИС.1.1.8. именује 

најважније појаве из 

опште историје 

 

ИС.1.1.9. зна на којем 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

 

ИС 1.1.10. уме да 

наведе узроке и 

 

*Компетенција за 

целоживотно учење 

 

 *Вештина 

комуникације 

 

*Рад с подацима и 

информацијама 

 

*Дигитална 

компетенција 

 

*Решавање 

проблема 

 

*Вештина сарадње 

 

*Вештине за живот 

у демократском 

друштву 

 

Европа, свет, српска 

држава и народ на 

почетку XX века 

(7о+7у=14) 

 

 

 
Међународни односи и 

кризе (формирање 

савеза, сукоби око 

колонија, Руско-

јапански рат, 

Мароканска криза, 

Анексиона криза, 

Либијски рат, балкански 

ратови).  

 
Култура, наука и 

свакодневни живот 

(Светска изложба у 

Паризу, примена 

научних достигнућа, 

положај жена).  
 
Краљевина Србија и 

њено окружење (Мајски 

преврат, политички 

живот, унутрашња и 

спољна политика; појава 

југословенства, наука, 

култура, свакодневни 

живот, положај Срба 

под аустроугарском и 

османском влашћу. 
 

 
Припремање наставника за часове, водећи рачуна 
о особеностима одељења  
 
Користити разноврсне технике/методе и облике 
рада; Корелација са сродним предметима: 
географија (Европа, Србија), ликовно (слике 
Првог светског рата) и музичко васпитање (Марш 
на Дрину, Тамо далеко), верска настава, 
грађанско васпитање (људ. права, право на 
слободу), српски језик (Плава гробница) кроз 
интегративну наставу и тематско повезивање;  
 
Коришћење уџбеничких текстова, историјских 
извора и њихова анализа  
 
Стално коришћење историјске карте  
 
Комбиновање различитих врста дидактичког  
материјала: карикатура,илустрација, филмова 
(Крунисање Петра I, Први светски рат), ППТ, 
шеме ;  
 
Упућивање ученика на коришћење уџб., додатне 
литературе, интернета, енциклопед., ради израде 
паноа, кратких записа, кратких излагања  
 
Коришћење е -уџбеника, гугл учион. и др. 
Постављање ученика у различитим ситуацијама 
евалуације и самоевалуације 
 
 Коришћење ресурса локалне историје ;  
 
Обележавање победе Србије у Првом светском 
рату  
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током века и 
савремене српске 
државе - Анализира 
и процени ближе 
хронолошко 
порекло извора на 
основу садржаја 
 - Уочава утицај 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на прилике 
у савременом 
друштву: односи 
између великих 
сила, позиција 
Србије - Пореди 
различите 
историјске изворе и 
класификује их на 
основу њихове 
сазнајне вредности 
 - Препознаје смисао 
и сврху неговања 
сећања на важне 
личности и догађаје 
из историје државе и 
друштва: 
споменичко наслеђе 
Балканских ратова, 
11. новембар  
- Приказује на 
историјској карти 
динамику 
различитих 

последице најважнијих 

појава из прошлости 

 

ИС.1.2.2. препознаје 

разлику између 

текстуалног 

историјског извора и 

других текстова 

познатих ученику, који 

говоре о истим 

историјским појавама 

 

 

ИС.1.2.4. уме да 

прочита једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске карте 

у којој је наведена 

легенда 

 

ИС.1.2.6. уме да 

прочита једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми графикона 

 

ИС.1.2.7. зна да исте 

историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

 

 Црна Гора – доношење 

устава, проглашење 

краљевине; учешће 

Србије и Црне Горе у 

балканским ратовима). 
 
Велики рат (узроци и 

повод, савезништва и 

фронтови, Србија и 

Црна Гора у рату; 

преломнице, ток и 

последице рата; аспекти 

рата – технологија рата, 

пропаганда, губици и 

жртве, глад и епидемије; 

човек у рату – живот у 

позадини и на фронту; 

живот под окупацијом и 

у избеглиштву; Велики 

рат у сећању).  

 
Истакнуте личности: 

Алберт Ајнштајн, Пјер и 

Марија Кири, Сигмунд 

Фројд, Михајло Пупин, 

Никола Тесла, Хенри 

Форд, Вилхелм II, 

Николај II Романов, 

Вудро Вилсон, краљ 

Петар и 

престолонаследник 

Александар 

Карађорђевић, Јован 

Цвијић, Надежда 

Петровић, Арчибалд 

Коришћење разноврсних техника сумирања 
градива: ленте времена, мапе ума, табеле ;  
 
Проверавање знања историјско - географских 
појмова, кроз испитивање на карти;  
 
Коришћење е -уџбеника и гугл учионице, квиза 
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историјских појава и 
промена у новом 
веку: Балкански 
ратови и Први 
светски рат, Србија, 
Краљевина СХС - 
Уочава утицај 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на прилике 
у савременом 
друштву  
- Повеже визуелне и 
текстуалне 
информације са 
одговарајућим 
историјским 
контекстом: 
прелазак Срба преко 
Албаније и др.  
- Уочава улогу 
књижевних и 
уметничких дела на 
формирање 
националног 
идентитета у 
прошлости: "Тамо 
далеко", Време 
смрти, Дан шести и 
др.  
- Раздваја битно од 
небитног у 
историјској 
нарацији 

ИС.1.2.8. препознаје 

различита тумачења 

исте историјске појаве 

на једноставним 

примерима 

 

ИС.2.1.2. препознаје да 

постоји повезаност 

националне, 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.3. препознаје да 

постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

 

ИС.2.1.4. препознаје да 

постоји повезаност 

појава из прошлости са 

појавама из 

садашњости 

 

ИС.2.1.5. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

феномена у 

националној историји 

 

ИС.2.1.6. зна и разуме 

узроке и последице 

важних историјских 

прекретница из опште 

Рајс, Милунка Савић, 

Флора Сендс, Радомир 

Путник, Степа 

Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, 

Јанко Вукотић, 

Драгутин Димитријевић 

Апис. 
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-6.pdf
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 - Презентује 
самостално, или у 
групи , резултате 
једноставног 
истраживања 
заснованог на 
коришћењу 
одабраних 
историјских извора 
и литературе 
користећи ИКТ: 
 -визуелне и 
текстуалне 
информације повеже 
са одговарајућим 
историјским 
периодом или 
цивилизацијом; -
користећи дату 
информацију или 
ленту времена, 
смести историјску 
појаву, догађај и 
личност у 
одговарајући 
историј. период, 
догађај и век ; 
 -лоцира на 
историјској карти 
најважније појмове 
Новог века  
-у излагању 
историјске нарације 
користи основне 

историје 

 

ИС.2.2.2. уме да 

закључи о којем 

историјском феномену 

је реч на основу 

карактеристичних 

сликовних историјских 

извора 

 

ИС.2.2.3. уме да одреди 

из које епохе или са ког 

географског простора 

потиче историјски 

извор када је текст 

извора непознат 

ученику, али су у њему 

наведене експлицитне 

информације о 

особинама епохе или 

географског простора 

 

ИС.2.2.4. уме да одреди 

угао гледања на 

историјску појаву 

(победника или 

побеђеног) на основу 

поређења два 

историјска извора који 

говоре о истом 

историјском догађају, 

феномену 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-2.pdf
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-4.pdf
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научне појмове; ИС.2.2.5. препознаје да 

постоји пристрасност у 

појединим тумачењима 

историјских личности, 

догађаја, феномена 

 

ИС.3.1.1. уме да 

примени знање из 

историјске хронологије 

(уме прецизно да 

одреди којој деценији и 

веку, историјском 

периоду припада 

одређена година, 

личност и историјски 

феномен) 

 

ИС.3.1.2. уме да 

објасни специфичности 

важних историјских 

појмова и да их 

примени у 

одговарајућем 

историјском контексту 

 

ИС.3.1.3. зна 

специфичне детаље из 

националне и опште 

историје 

 

ИС.3.1.4. разуме на 

који начин су повезане 

појаве из националне, 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-2-2-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-1.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-2.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
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регионалне, опште 

историје 

 

ИС.3.1.5. разуме како 

су повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

 

ИС.3.1.6. уме да 

закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и 

које су последице 

важних историјских 

дешавања 

 

ИС.3.2.1. уме да 

изврши селекцију 

историјских извора 

 

 

ИС.3.2.2. уме да 

анализира и процени 

релевантност 

историјског извора 

 

ИС.3.2.3. уме да 

анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора 

 

ИС.3.2.4. уме да одреди 

на основу анализе 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-5.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-1-6.pdf
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https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-3.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
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историјског извора 

контекст у којем је 

настао извор и контекст 

о којем говори извор 

(идеолошки, 

културолошки, 

социјални, политички, 

географски контекст 

извора) 

 

ИС.3.2.5. уме да 

прочита историјске 

информације у 

различитим 

симболичким 

модалитетима и повеже 

их са претходним 

историјским знањем 

(закључује на основу 

историјске карте без 

понуђене легенде, 

упоређује два 

графикона и закључује 

о појави) 

 

 

 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2009/09/ist-3-2-4.pdf
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо  Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми  Време 

у  
Степен 

остварености 

исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 
 

 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

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; 

Формативно оцењивање 

- Свакодневно бележење 

активности ученика на 

часу у свеску евиденције  

наставника и у 

активностима у ес-

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника и ес-дневник.  

 

 

 

 

 

 

 

-Редовност доношења  

Број јављања:  

За јављање: + ( смајли ) 

За давање комплетног, потпуног  

одговора на тежа питања –оцена 5  

Ко не зна одговор : -  

Свакодневно  

бележење  

током године 

Учесталост јављања  

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 

Свеобухватност одговора ; 

 

Хронолошка прецизност 

Сналажење на историјској карти, 

препознавање личности и разумевање 

градива ; 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива. 

Самосталност у одговарању 

Редовно, 

након 

обрађених 

наставних 

тема.  

Бар два пута  

у  

полугодишту. 
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алатом и 

технологијама и 

извођење 

радних 

задатака. 

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Писане провере, 

свеска евиденције и 

ес-дневник.  

 

- За три добро урађена домаћа задатка - 

оцена 5 

- За три недоношења домаћег задатка –

оцена 1.                                            

Свакодневно  

током  

године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје  

На крају  

наставне  

године 

 

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; 

Бодовање:  
 
0-34%-1 
 
35-54%-2 
 

55-69%-3 

  

70-84%-4  

 
85-100%-5 

Након сваке  

теме 

  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; 

- Групни рад  

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

евиденције и ес-дневник. 

Сарадња у групи  
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...)  
Степен знања свих чланова групе  
Квалитативно и квантитативно  
процењивање резултата рада 
група (пано, табела...) 
 

По потреби 

 

  Недовољан (1) добија ученик који:  

− знања која је остварио нису ни на нивоу 

- Рад у пару  

(посматрање наставника, 

Прва три пара која ураде добијају 
оцену 5 

- По потреби 
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препознавања и не показује способност 

репродукције и примене; − не изводи закључке 

који се заснивају на подацима; − критички не 

рaсуђуje; 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави. 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивација за учење. м 

− показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и висок степен  

активности и ангажовања.(4) 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања.(3) 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 

  

 

Вођење евиденције од стране 

наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посета културно  

историјским институцијама  

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

Израда паноа 

-Све што је рађено на часу налази 
се у свескама ученика 
-Број и квалитет добровољног 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, израда 
асоцијација...) 

- Пресек 

стања по  

тромесечјима 

 

 

Додатна настава  ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 7. разред   

Циљеви  и  задаци  

Додатна настава организује се за ученике који показују већу заинтересованост или таленат за историју. На овим 

часовима се дубље обрађују одговарајуће наставне теме и задаци такмичарског нивоа. Да би се остварили циљеви додатне 

наставе, наставник мора довести ученике до проблемске ситуације и ангажовати његове способности стваралачког и критичког 

мишљења.  

Оперативни задаци: 

 

- продубљивање знања 

- развијање способности логичког, критичког и стваралачког мишљења 
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- изграђивање сопственог разумевања процеса историјске методологије 

- упознавање са процесом историјског разумевања и истраживања 

- развијање емпатије и способности за међуљудску комуникацију 

- развијање способности евалуације и процене 

- унапређење способности за разумевања узрока и последица 

 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА- ИСТОРИЈА 7. разред 

  

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

 

1. 

 

Основи проучавања прошлости 

1 

 

2. Европа, свет и Српска држава и народ на почетку индустријског доба (до 

средине XIX века)  

12 

3. Европа, свет, српска држава и народ у другој половини XIX века 

 

16 

4. Европа, свет, српска држава и народ на почетку XX века 

 

7 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

Допунска настава   ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 7. разред   

Циљеви  и  задаци  

Допунска настава се организује за оне ученике који из било којих разлога нису успели да у редовној настави потпуно 

савладају наставно градиво, па су се због тога у њиховом знању појавиле веће празнине. Допунски рад треба да олакша 

ученицима даље праћење редовне наставе, јер ове празнине често отежавају учење а понекад и потпуно блокирају даље 

напредовање. Зато је наставни програм за редовну наставу уједно и програм за допунску наставу и рад. Трајање и број часова 

је ограничен потребама ученика, а термини се утврђују договором професора и ученика.  

Оперативни задаци: 

- помоћ ученицима који слабије усвајају знања и којима је такав облик помоћи потрeбан 
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- усвајање основних појмова везаних за одређену тему 

- оспособљавање ученика за активно овладавање градивом 

- развијање интересовања за одређену тему 

- развијање осећаја одговорности према своме и туђем раду 

- оспособљавање ученика за самосталан рад 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

н
ас
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в
н

е 
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м

е 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА- ИСТОРИЈА 7. разред 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Основи проучавања прошлости 1 

2. 
Европа, свет и Српска држава и народ на почетку индустријског доба (до средине 

XIX века)  

12 

3. 
Европа, свет, српска држава и народ у другој половини XIX века 

16 

4. 
Европа, свет, српска држава и народ на почетку XX века 

7 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

4.Настава географије за седми разред 

Напомена:     Све евентуалне корекције програма наставе и учења географије биће праћене и евидентиране кроз месечне 

планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. Програм је израђен према 

одредбамa ЗОСОВ-а („Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18 – др. закон, 27/18 (II) – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Закона 

о основном образовању у васпитању  („Службени гласник РС", бр. 55/13,101/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 129/21, 129/21 - др. 

Закон) 

 
Исходи Стандарди Компентенције  

Опште и 
међупредметне 

Назив теме/садржај 

Кључни појмови 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
(Дидактичко- 
методичко упутство) 
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–приказује на немој 

карти: океане, мора, 

облике разуђености 

обале, низије, 

планине, реке, језера, 

државе, градове 

– класификује 

облике рељефа, 

водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведену 

територију 

– анализира утицај 

географске 

ширине, рељефа, 

односа копна и 

мора, морских 

струја, вегетације и 

човека на климу; 

– објашњава 

настанак 

пустиња на 

територији 

проучаваног 

континента; 

– проналази податке 

о бројном стању 

становништва по 

континентима, 

регијама и 

одабраним 

државама и издваја 

просторне целине са 

највећом 

концентрацијом 

становништва у 

свету; 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске ел. карте 

ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о 

становништву и насељима и уочава 

њихов просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам привреде и 

препознаје привр.делатности и гране 

ГЕ.1.4.2.именује континенте и 

препознаје њихове основне 

природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве и 

процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,табелом, 

шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене гео. 

податке на немој карти 

картографским 

средствима,графиком,табелом,шемо 

м 

ГЕ.2.3.1.разликује и објашњава 

кретање(природно и механичко) и 

структуре становништва 

ГЕ.2.4.2.описује природне и 

друштвене одлике континената и 

наводи њихове регије 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним везама гео. 

чињеница, објеката,појава и 

процеса, односа на основу анализе 

геог. карте ГЕ.3.3.1. објашњава 

утицај природних и друш. фактора 

на развој и размештај становништва 

и насеља ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 

природних и друш. фактора на 

развој и размештај привреде и пр. 

Компетенција за 

учење; Рад са 

подацима и инф 

ормцијама 

Естетичка  ком 

петенција; 

Комуникација 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

(2О+1) 

Регионална географија 

принципи 

регионализације. 

хетерогеност и 

хомогеност географског 

простора. 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ  

(15 О + 8 У) 

Јужна Европа – 

културно- 

цивилизацијске 

тековине, етничка 

хетерогеност, туризам, 

политичка подела. 

Државе Јужне Европе: 

државе бивше СФРЈ, 

Италија, Шпанија и 

Грчка – основне 

географске 

карактеристике. 

Средња Европа – 

културно- 

цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

природни ресурси и 

економски развој, 

урбанизација, политичка 

подела. 

Немачка – основне 

географске 

карактеристике. Западна 

Европа – културно- 

цивилизацијске тековине, 

савремени демографски 

процеси, природни 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и 

у којима су 

самосталнији у раду: 

ППТ, видео 

материјали, пројектна 

настава 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима. Стално 

коришћење 

географске карте 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, табела, 

ППТ, питања.. 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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– укаже на узроке и 

последице кретања 

броја становника, 

густине 

насељености, 

природног 

прираштаја, 

миграција и 

специфичних 

структура 

становништва по 

континентима, 

регијама и у 

одабраним 

државама; 

– тумачи и израђује 

тематске карте 

становништва по 

континентима, 

регијама и 

одабраним 

државама; 

– описује узроке и 

последице 

урбанизације на 

различитим 

континентима, 

регијама и у 

одабраним 

државама; 

– доведе у везу 

природне ресурсе 

са степеном 

економске 

развијености 

појединих регија 

и одабраних 

држава; 

– уз помоћ 

делатности 

ГЕ.3.4.3.објашњава геог. везе и 

законитости на ваневропским 

континентима и уме да издвоји 

регије 

ресурси и економски 

развој, урбанизација, 

политичка подела. 

Француска и Уједињено 

Краљевство – основне 

географске 

карактеристике. 

Северна Европа – 

природни ресурси и 

економски развој, 

народи, политичка 

подела. 

Норвешка – основне 

географске 

карактеристике. Источна 

Европа – културно- 

цивилизацијске тековине, 

етничка хетерогеност, 

природни ресурси и 

економски развој, 

политичка подела. 

Руска Федерација 

– основне 

географске 

карактеристике. 

Европска унија – пример 

интеграционих процеса. 
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географске карте 

објашњава 

специфичности 

појединих 

просторних целина 

и описује 

различите начине 

издвајања регија; 

– објасни 

формирање 

политичке карте 

света; 

– објашњава узроке 

и последице 

глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, 

унутрашње и 

спољашње 

миграције, 

демографска 

експлозија и 

пренасељеност, -

препознаје 

негативне утицаје 

човека на животну 

средину настале 

услед 

специфичности 

развоја 

пољопривреде, 

рударства, 

енергетике, 

индустрије, 

саобраћаја и 

туризма на 

проучаваним 

континентима, 

регијама и у 

одабраним 
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државама; 

– истражује 

утицај Европске 

уније на 

демографске, 

економске и 

политичке 

процесе у Европи 

и свету 

болести и епидемије 
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– доведе у везу природне ресурсе 

са степеном економске 

развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања регија 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

-објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

– анализира примере 

     Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске ел. 

карте 

ГЕ.1.3.1.познаје основне 

појмове о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам 

привреде и препознаје 

привр.делатности и гране 

ГЕ.1.4.2.именује континенте и 

препознаје њихове основне 

природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.3.препознаје и 

објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве и 

процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,та

белом, шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 

гео. податке на немој карти 

картографским 

средствима,графиком,табелом

,шемо м 

ГЕ.2.3.1.разликује и 

објашњава 

кретање(природно и 

механичко) и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.описује природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове регије 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним 

везама гео. чињеница, 

Компете 

нција за 

учење; Рад 

са пода 

цима и 

информа 

цијама 

Естетичка  

компете 

нција; 

Комуник 

ација 

АЗИЈА 

(8 О+6У) 

Географски положај, 

границе и величина 

Азије. Природне 

одлике Азије. 

Становништво Азије. 

Насеља Азије. 

Привреда Азије. 

Политичка и 

регионална подела. 

Југозападна Азија – 

природни ресурси и 

економски развој, 

културно- 

цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

урбанизација, 

политичка подела. 

Јужна Азија – културно- 

цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

етничка хетерогеност, 

урбанизација, политичка 

подела. 

Југоисточна Азија – 

природни ресурси и 

економски развој, 

политичка подела. 

Источна Азија – 

културно- 

цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

етничка хетерогеност, 

природни 

ресурси и економски 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења Користити разноврсне 

технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима. 

Стално коришћење географске карте и 

географског атласа и неме карте 

Комбиновање различитих врста дидактичког 

материјала: питања, ППТ, видео-записа..е 

уџбениика Упућивање ученика на коришћење 

додатне литературе, интернета, енциклопедија, 

ради израде паноа, кратких записа, кратких 

излагања Постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и самоевалуације 
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позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије у државама чија се 

привреда заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

– описује улогу 

међународних 

организација у свету 

објеката,појава и процеса, 

односа на основу анализе геог. 

карте ГЕ.3.3.1. објашњава 

утицај природних и друш. 

фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 

природних и друш. фактора на 

развој и размештај привреде и 

пр. делатности 

ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 

везе и законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји регије 

развој, урбанизација, 

политичка подела. 

Централна Азија – 

природни ресурси, 

политичка подела, 

насеља и 

становништво. 
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становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама и 

издваја просторне целине са 

највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и последице 

кретања броја становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне ресурсе 

са степеном економске 

развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања регија; 

– објасни формирање политичке 

карте света; 

– објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, -

препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину настале 

услед специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

представљени 

моделом,сликом,графиком,та

белом, шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 

гео. податке на немој карти 

картографским 

средствима,графиком,табелом

,шемо м 

ГЕ.2.3.1.разликује и 

објашњава 

кретање(природно и 

механичко) и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.описује природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове регије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  материјала:,питања, ППТ, видео-записа.. 

Упућивање ученика на коришћење додатне 

литературе, интернета, енциклопедија, ради израде 

паноа,презентација, кратких записа, кратких 

излагања 
Постављање ученика у различите ситуације 
евалуације и самоевалуације 
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енергетике, индустрије, саобраћаја 

и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– истражује утицај Европске 

уније на демографске, 

економске и политичке процесе 

у Европи и свету 

болести и епидемије 

– доведе у везу природне ресурсе 

са степеном економске 

развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања регија 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

– -објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње 

 
 
 
        Основни ниво 
ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 
географске и допунске ел. карте 
ГЕ.1.3.1.познаје основне 
појмове о становништву и 
насељима и уочава њихов 
просторни распоред 
ГЕ.1.3.2.дефинише појам 
привреде и препознаје 
привр.делатности и гране 
ГЕ.1.4.2.именује континенте и 
препознаје њихове основне 
природне и друштвене одлике  
        Средњи ниво 
ГЕ.2.1.3.препознаје и 
објашњава 
гео.чињенице,објекте,појаве и 
процесе и односе који 
супредстављени 
моделом,сликом,графиком,табе
лом, шемом ГЕ.2.1.4.приказује 
понуђене гео. податке на немој 
карти картографским 
средствима,графиком,табелом,
шемо м ГЕ.2.3.1.разликује и 
објашњава кретање(природно и 
механичко) и структуре 
становништва ГЕ.2.4.2.описује 
природне и друштвене одлике 
континената и наводи њихове 
регије  
 
       Напредни ниво  
 
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 
просторним и каузалним везама 
гео. чињеница, објеката,појава и 
процеса, односа на основу 
анализе геог. карте ГЕ.3.3.1. 
објашњава утицај природних и 
друш. фактора на развој и 
размештај становништва и 
насеља ГЕ.3.3.2. објашњава 
утицај природних и друш. 
фактора на развој и размештај 
привреде и пр. делатности 
ГЕ.3.4.3.објашњава геог. везе и 
законитости на ваневропским 
континентима и уме да издвоји 

 

 

АФРИКА (4 О+2У) 

Географски положај, 

границе и величина 

Африке. Природне одлике 

Африке. Становништво 

Африке. Насеља Африке. 

Привреда Африке. 

Политичка и регионална 

подела. Афрички 

Медитеран и Сахарска 

Африка. Подсахарска 

Африка. 

 
 
 
Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења Користити разноврсне 
технике/методе и облике рада Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима. Стално 
коришћење географске карте и атласа Комбиновање 
различитих врста дидактичког 

материјала:,питања, ППТ, видео-записа.. Упућивање 
ученика на коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде 
паноа,презентација, кратких записа, кратких 
излагања Постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и самоевалуације 
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миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, 

болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије 

– описује улогу 

међународних 

организација у свету 

      Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске ел. карте 

ГЕ.1.3.1.познаје основне 

појмове о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам 

привреде и препознаје 

привр.делатности и гране 

ГЕ.1.4.2.именује континенте и 

препознаје њихове основне 

природне и друштвене одлике  

 

      Средњи ниво 

ГЕ.2.1.3.препознаје и 

објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве и 

процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,табе

лом, шемом ГЕ.2.1.4.приказује 

понуђене гео. податке на немој 

карти картографским 

средствима,графиком,табелом,

шемо м ГЕ.2.3.1.разликује и 

објашњава кретање(природно и 

механичко) и структуре 

становништва ГЕ.2.4.2.описује 

природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове 

регије  

 

         Напредни ниво 

 ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним везама 

гео. чињеница, објеката,појава и 

процеса, односа на основу 

анализе геог. карте ГЕ.3.3.1. 

објашњава утицај природних и 

  

СЕВЕРНА АМЕРИКА (5 О+3 У) 

Географски положај, границе, 

величина и регионална подела 

Северне Америке. Природне 

одлике Северне Америке. 

Становништво Северне Америке. 

Насеља Северне Америке. 

Привреда Северне Америке. 

Политичка подела.  

 

ЈУЖНА АМЕРИКА (4 О+ 2У) 

Географски положај, границе и 

величина Јужне Америке. 

Природне одлике Јужне Америке. 

Становништво Јужне Америке. 

Насеља Јужне Америке. Привреда 

Јужне Америке. Политичка подела.  

 

 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења и предзнањима ученика 

Користити разноврсне технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 

Стално коришћење географске карте и атласа 

Комбиновање различитих врста дидактичког 

материјала: мапе ума из уџбеника, табеле, ППТ, видео 

записи и др. Упућивање ученика на коришћење 

додатне литературе, интернета, енциклопедија... 
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друш. фактора на развој и 

размештај становништва и 

насеља ГЕ.3.3.2. објашњава 

утицај природних и друш. 

фактора на развој и размештај 

привреде и пр. делатности 

ГЕ.3.4.3.објашњава геог. везе и 

законитости на ваневропским 

континентима и уме да издвоји 

регије 
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  појединих регија и одабраних држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања регија; 

– објасни формирање политичке 

карте света; 

– објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, -

препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину настале 

услед специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја 

и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– истражује утицај Европске 

уније на демографске, 

економске и политичке процесе 

у Европи и свету 

болести и епидемије 

– доведе у везу природне ресурсе 

са степеном економске 

развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања регија 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 
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енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

-објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

– сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије у државама чија се 

привреда заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

– описује улогу 

међународних 
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организација у свету 
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–приказује на немој карти: океане, 

мора, облике разуђености обале, 

низије, планине, реке, језера, 

државе, градове 

– класификује облике рељефа, 

водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену 

територију 

– анализира утицај географске 

ширине, рељефа, односа копна и 

мора, морских струја, вегетације и 

човека на климу; 

– објашњава настанак пустиња 

на територији проучаваног 

континента; 

– проналази податке о бројном 

стању становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја 

просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у 

свету; 

– укаже на узроке и последице 

кретања броја становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

– тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама; 

– описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне ресурсе 

са степеном економске 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске ел. 

карте ГЕ.1.3.1.познаје основне 

појмове о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам 

привреде и препознаје 

привр.делатности и гране 

ГЕ.1.4.2.именује континенте и 

препознаје њихове основне 

природне и друштвене одлике 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.3.препознаје и 

објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве и 

процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,та

белом, шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 

гео. податке на немој карти 

картографским 

средствима,графиком,табелом

,шемо м 

ГЕ.2.3.1.разликује и 

објашњава 

кретање(природно и 

механичко) и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.описује природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове регије 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним 

везама гео. чињеница, 

Ком 

пете 

нција за 

учењ е, 

кому 

ника 

ција и  

сара 

дња, 

Рад са 

пода 

цим а и 

инф 

орма 

ција ма, 

Диг 

итал 

на, Есте 

тичк а 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

(4О+ 2У) 

Географски положај, 

границе и величина 

Аустралије и Океаније. 

Природне одлике 

Аустралије. 

Колонијални период и 

становништво 

Аустралије. 

Насеља Аустралије. 

Привреда 

Аустралије. 

Океанија – основна 

географска 

обележја. 

Политичка и регионална 

подела. 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

(2О+1У) 

Основна 

географска 

обележја 

 

 

 

44 ОБРАДА 

28 УТВРЂИВАЊЕ и 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

72 часа годишње 

 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења и предзнањима ученика 

Користити разноврсне технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 

Стално коришћење географске карте и атласа 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: 

мапе ума из уџбеника, табеле, ППТ, видео записи и др. 

Упућивање ученика на коришћење додатне 

литературе, интернета, енциклопедија... 

 

 

 

Коришћење разноврсних техника сумирања градива: 

мапе ума Проверавање знања географских појмова, кроз 

испитивање на карти 

Коришћење е уџбеника и каху квиза 
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развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања регија; 

– објасни формирање политичке 

карте света; 

– објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, -

препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину настале 

услед специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја 

и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

објеката,појава и процеса, 

односа на основу анализе геог. 

карте ГЕ.3.3.1. објашњава 

утицај природних и друш. 

фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 

природних и друш. фактора на 

развој и размештај привреде и 

пр. делатности 

ГЕ.3.4.3.објашњава геог. 

везе и законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји регије 
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– истражује утицај Европске 

уније на демографске, 

економске и политичке процесе 

у Европи и свету 

болести и епидемије 

– доведе у везу природне ресурсе 

са степеном економске 

развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

– уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања регија 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

-објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

– препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, рударства, 
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енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије 

– описује улогу 

међународних 

организација у свету 

 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор 

градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и 

надареним ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи. 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 34/2019-177 

Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти оцењивања Време 

Степ 

ен 

оств 

арен 

ости 

циљ 

ева и 

проп 

исан 

их, 

одно 

сно 

прил 

агођ 

ених 

стан 

дард а  

пост 

игну 

процењуј у

 се: 

вештине 

изражава 

ња и 

саопштав 

ања; 

разумева 

ње, 

примена и 

вреднова 

ње 

научених 

поступака 

и процедур 

а; рад са 

подацима 

и рад на 

различити 

м врстама 

текстова; 

уметничк о 

изражава 

ње; 

вештине, 

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; 

. 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

Број јављања: 
За јављање + 
За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног 

одговора на тежа питања +5 
Ко не зна одговор - 

Свакодневн

о бележење 

током 

године 

 

 

-Комисија ученика и 

наставница 

 

Учесталост јављања на часу по 

месецима 

Пресек 

стања на 

полугодишт

у 

 

- Усмено одговарање 

Свеобухватност одговора 

Хронолошка и појмовна 

прецизност Сналажење на карти 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

Самосталност у одговарању 

По потреби, 

бар једном 

у 

полугодиш

ту 

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; 

-Редовност доношења 

домаћег 

-Ученици воде 

евиденцију 

За три недоношења домаћег -1 у свеску, 

а након опомене и у дневник За 

редовно доношење домаћег задатка-5 

Свакодневно 

током године, 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје 

Оцену добар (3) добија ученик који: 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

876 

 

− у довољној мери показује способност 

употребе информација у новим 

ситуацијама; 

 Првопласирани +5 

Другопласирани ++ 

Трећепласирани + 

По једном у 

полугодишт

у 

ћа у 

току 

савл 

адав 

ања 

прог 

рама 

пред 

мета 

 

руковање 

прибором 

, алатом и 

технологи 

јама и 

извођење 

радних 

задатака. 

− 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; 

 

Прегледање свески 
Уредност 

Све забележено са часова 

На 

крају 

наставн

е 

године 

 

 

- Писане провере 

Ученици дају 

самопроцену оцене 

Бодовање: 

 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

Након 

сваке теме 

(4 провере 

које се раде 

цео час 

- по две у 

полугодишту 

и бар две 

провере до 15 

минута- једна 

у првом и 

једна у 

другом 

полугодишту) 

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; 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група, процена 

осталих ученика) 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви имају 

задато забележено у свескама...) 

Степен знања свих чланова групе 

Квалитативно и квантитативно 

процењивање 
резултата рада, продуката група (пано, 
табела...) 

По потреби 

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; 

. 

- Рад у пару 

(посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена 

осталих 
ученика) 

Прва три пара која прва ураде 

задатак добијају +5 

Сви парови који ураде задатак добијају 

+ Парови који не раде задато на часу 

добијају - 

По потреби 
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-Сналажење на карти За показаних 5 појмова за један 

минут - оцена 5 
За 4 -4 
3-3 
2-2 
1-1 

На 

крају 

школск

е 

године 

   -Практична вежба Бодује се правилно картографско 

представљање и локацијска 

тачност објекта. 

Бодује се 

правилно 

картографск

о 

представља

ње и 

локацијска 

тачност 

објекта. 

Анга 

жова 

ње 

учен 

ика у  

наст 

ави 

одговоран 

однос 

према 

раду, 

поставље 

ним 

задацима, 

и исказано 

интересов 

ање и 

мотивациј 

у за учење 

и 

− показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања.(5) 

Вођење евиденције 

од стране 

наставника о: 

-Јављању на 

часовима (учесталост 

и активност по 

месецима) 

-Успешности у 

групном раду, раду у 

пару (ангажовање, 

продукти) 

-Учешћу на 

такмичењи

ма 

-Посета 

културно- 

историјским 

институцијама и 

догађајима 

-Несебичном 

пружању помоћи 

другим ученицима 

-Све што је рађено на часу налази 

се у свескама и уредно је 

написано 

 

-Учесталост јављања и 

активност по месецима 

 

-Учествује и израђује самостално или у 

сарадњи са другима продукте рада 

 

-Број и квалитет добровољног 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

(такмичења, израда паноа, кратко 

предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) 

 

-Спреман је да помогне другима 

-Пресек 

стања по       

тромесечјим

а 

− показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. (4) 

− показује делимични степен 

активности и ангажовања (3) 
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7. разред / ДОДАТНИ РАД 

Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за заитересоване и талентоване ученике, за стицање знања већег обима, 

израду и представљање презентација географских појава и процеса, размену мишљења и извођење закључака о географским 

одликама различитог типа. 

 

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

-Предмет проучавања, задатак и подела регионалне 

географије; 

-Разлика између хомогеног и хетерогеног 

географског простора; 

-Принцип регионализације;  

-Величина границе географских регија. 

-проширити стечана знања о предмету, 

задатку и значају проучавања регионалне 

географије, подели регионалне географије, 

принципима регионализације; 

-утврдити шта значи хомоген, а шта 

хетероген географски простор. 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

-Јужна Европа; 

-Средња Европа; 

-Западна Европа; 

-Северна Европа; 

-Источна Европа са Русијом; 

-проширити стечена знања о физичко-

географским и друштвено-географским 

одликама регија Европе. 

 напредова 

ње. 

активно 

учествова 

ње у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

-Израда паноа, 

ППТ, различитих 

врста излагања 

-Иницијатива и квалитет продукта  

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 
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-Европска унија. 

АЗИЈА -Географски положај и природне карактеристике 

Азије; 

-Друштвено-географске одлике Азије; 

-Регионална и политичка подела Азије; 

-Југозападна Азија; 

-Јужна Азија; 

-Југоисточна Азија; 

-Источна Азија; 

-Централна Азија. 

-проширити стечена знања о физичко-

географским и друштвено-географским 

одликама регија Азије. 

АФРИКА -Географски положај и природне карактеристике 

Африке; 

-Друштвено-географске одлике Африке; 

-Регионална и политичка подела Африке; 

-Северна Африка; 

-Подсахарска Африка. 

-проширити стечена знања о физичко-

географским и друштвено-географским 

одликама регија Африке. 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

-Географски положај и регионална подела Северне 

Америке; 

-Природне карактеристике Англоамерике; 

-Друштвено-географске карактеристике 

Англоамерике; 

-Географске карактеристике Средње Америке. 

-проширити стечена знања о физичко-

географским и друштвено-географским 

одликама Северне Америке. 

ЈУЖНА АМЕРИКА -Географски положај и природне карактеристике 

Јужне Америке; 

-Друштвено-географске карактеристике Јужне 

Америке. 

-проширити стечена знања о физичко-

географским и друштвено-географским 

одликама Јужне Америке. 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

-Географски положај, границе и величина 

Аустралије и Океаније; 

-Географске карактеристике Аустралије; 

-Географске карактеристике Океаније. 

-проширити стечена знања о физичко-

географским и друштвено-географским 

одликама Аустралије и Океаније. 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

-Географске карактеристике Арктика; 

-Географске карактеристике Антарктика. 

-проширити стечена знања о физичко-

географским и друштвено-географским 

одликама Арктика и Антарктика. 
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ДОПУНСКИ РАД 

Циљ допунске наставе географије: 

‒допунска настава географије намењена је ученицима који отежано усвајају предвиђене географске садржаје. Часове допунске 

наставе могу да 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 да буду у складу са наставним планом и програмом редовне наставе. 

‒допунска настава, односно допунски рад се мора обавезно реализовати „након поништене писмене провере, а пре 

организовања поновљене.“ (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11и 55/13). 

 

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

-Предмет проучавања, задатак и подела 

регионалне географије. 

-Обновити и научити предмет проучавања 

географије и поделу географије. 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

-Јужна Европа; 

-Средња Европа; 

-Западна Европа; 

-Северна Европа; 

-Источна Европа са Русијом; 

-Европска унија. 

-стицање основних знања о физичко-географским и 

друштвено географским карактеристикама регија 

Европе. 

АЗИЈА -Географски положај и природне 

карактеристике Азије; 

-Друштвено-географске одлике Азије; 

-Регионална и политичка подела Азије; 

-Југозападна Азија; 

-Јужна Азија; 

-Југоисточна Азија; 

-Источна Азија; 

-Централна Азија. 

-стицање основних знања о физичко-географским и 

друштвено географским карактеристикама регија 

Азије. 

АФРИКА -Географски положај и природне 

карактеристике Африке; 

-Друштвено-географске одлике Африке; 

-Регионална и политичка подела Африке; 

-стицање основних знања о физичко-географским и 

друштвено географским карактеристикама регија 

Африке. 
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-Северна Африка; 

-Подсахарска Африка. 

 

СЕВЕРНА АМЕРИКА -Географски положај и регионална подела 

Северне Америке; 

-Природне карактеристике Англоамерике; 

-Друштвено-географске карактеристике 

Англоамерике; 

-Географске карактеристике Средње 

Америке. 

 

-стицање основних знања о физичко-географским и 

друштвено географским карактеристикама Северне 

Америке. 

ЈУЖНА АМЕРИКА -Географски положај и природне 

карактеристике Јужне Америке; 

-Друштвено-географске карактеристике 

Јужне Америке. 

-стицање основних знања о физичко-географским и 

друштвено географским карактеристикама Јужне 

Америке. 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

-Географски положај, границе и величина 

Аустралије и Океаније; 

-Географске карактеристике Аустралије; 

-Географске карактеристике Океаније. 

-стицање основних знања о физичко-географским и 

друштвено географским карактеристикама 

Аустралије и Океаније. 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ -Географске карактеристике Арктика; 

-Географске карактеристике Антарктика. 

-стицање основних знања о физичко-географским и 

друштвено географским карактеристикама Арктика 

и Антарктика. 

  

 

 

 

 

5. Наставни предмет: Биологија 

 

Циљ Учења биологије је да ученик,изучавањем биолошких процеса и живих бића у интереакцији са животном 

средином, развија одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за 

одрживим развојем. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Програм предмета Биологија у седмом разреду основне школе чини пет области: Наслеђивање и еволуција(8) 

,Јединство грађе и функције као основа живота(34); Порекло и разноврсност живота(10),  Живот у екосистему(11) ;Човек 

и здравље(9) 

 

ИСХОДИ: СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА И САДРЖАЈИ 

Начини и поступци остваривања програма  

 

-прикупи и 
анализира 
податке о 
животним 
циклусима 
почевши од 
оплођења; 
 - упореди 
полно и 
бесполно 
размножавање;  
- идентификује 
разлике између 
митозе и 
мејозе на 
основу 
промене броја 
хромозома и 
основну улогу 
гентичког 
материјала у 
ћелији;  

БИ.1.2.1.- Уочава 

основне елементе грађе 

ћелије (ћелијска 
мембрана, цитоплазма, 

једро, митохондрије) и 

процесе који се у њој 
одвијају (дисање, 

исхрана, деоба ћелије). 

БИ.1.3.1.- Дефинише 
појам наследних 

особина и објашњава 

на примерима 
БИ.2.2.1.- Уме да 

објасни улогу и значај 

ћелијских органела у 
метаболизму ћелије 

(ендоплазмични 

ретикулум, рибозоми, 
хлоропласти, 

центриоле, лизозоми). 

БИ.2.3.1.- Разликује и 
описује ћелијске деобе 

(митозу и мејозу)  

и објашњава њихову 
улогу  

у животном циклусу 

вишећелијског 
организма. 

БИ.2.3.1.- Уме да 

објасни функцију 

генетичког материјала 

*Компетенција 
за целоживотно 
учење  
*Рад са 
подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

(4о+4у=8)(правила 

наслеђивања особина, 

хромозоми, генотип, 

фенотип) 

- 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 

-Потребно је повезати знања ученика о појмовима гена и 
ДНК и њиховом положају у ћелији прокариота и еукариота. 
 - Уводи се појам хромозома (од чега се састоје, како 
изгледају у деоби и ван ње). На примеру људског 
кариограма, објаснити парове хромозома и да хромозоми 
једног пара се називају хомологи хромозоми. 
 - Најприкладније је да ученици користе моделе деоба које 
могу сами да направе. На основу модела ученик може да 
опише ток сваке деобе, да их упореди и да направи тавелу 
разлика митозе и мејозе.  
- Важно је надовезати садржај о размножавању на садржај 
који се односи на ћелијске деобе. Бесполно размножавање 
треба повезати са митозом и настанком идентичних ћелија, 
због чега су потомци генетички идентични једном 
родитељу. Полно размножавање треба повезати са мејозом, 
деобом којом настају гамети, чијим спајањем ће се гени 
родитеља искомбиновати, у јединствену комбинацију коју 
свака јединка носи. 
 -Ток развића вишећелијских организама објаснити на 
моделу човека, а ученици самосталним истраживањем треба 
да дођу до података о животним циклусима животиња из 
непосредног окружења.  
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- шематски 
прикаже 
наслеђивање 
пола и других 
особина према 
Менделовом 
правилу; 

у ћелији (хромозом, 
ДНК, ген). 

 

БИ.2.3.3.- Препознаје 
промене код живих 

бића условљене 

утицајима спољашње 
средине 

БИ.3.3.1.- Објашњава 

разлику између полних 

и телесних ћелија  

у погледу хромозома и 

деоба 
БИ.3.3.4.- Тумачи 

правила наслеђивања 

на примерима 
(првенствено 

доминантно-

рецесивног 
наслеђивања). 

БИ.1.6.1.- При 

доношењу одлука у 

свакодневом животу 

препознаје елементе 

научног метода 
(посматрање, уочавање, 

праћење, описивање, 
закључивање)  

и према упутству 

реализује једноставне 
експерименте  

(у лабораторији и на 

терену). 
БИ.1.6.3.- Поштује 

безбедносна правила 

приликом 
лабораторијског  

и теренског рада. 

БИ.2.6.1.- Уме да 
евидентира и 

систематизује податке 

истраживања / 
експеримента и 

процени њихову 

релевантност за 
извођење закључка. 

БИ.2.6.2.- Уме да 

симболички прикаже 
резултате истраживања 

размножавања. -Објаснити појам генотипа кроз постојање два алела за 
један ген на хомологим хромозомима ( један наслеђен од 
маме, а други од тате), а фенотипа на видљивим особинама. 
 -Треба дати шему наслеђивања неке особине (светле 
очи/тамне очи) у једној генрацији и на њој објаснити 
Менделово правило.  
- Као примере промена стања организма или наследних 
болести могу се навести болести које зависе: само од 
наслеђених гена (срасли прсти, једна врста патуљастог 
раста), од наслеђених гена и начина живота (дијабетес), оне 
које су везане за полне хромозоме (хемофилија), болести 
које су одређене већим бројем гена или су последица 
прмене у броју хромозома (Даунов синдром). 
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/ експеримента. 
БИ.2.6.3.- Уме да 

безбедно рукује 

лабораторијским 

прибором  

и опремом за теренски 

рад 

-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.  

 

БИ.1.2.1.- Уочава 
основне елементе грађе 

ћелије (ћелијска 

мембрана, цитоплазма, 
једро, митохондрије) и 

процесе који се у њој 

одвијају (дисање, 
исхрана, деоба ћелије). 

БИ.1.2.2.- Дефинише 

нивое организације 
организма (ћелија, 

ткива, органи, органски 

системи, организам). 
БИ.1.2.3.- Разликује и 

пореди основне 

морфолошке и 
анатомске 

каракеристике 

одабраних 
представника таксона. 

БИ.2.2.2.- Повезује 

грађу различитих 
типова ћелија са 

њиховом улогом у 

организму 
БИ.2.2.3.- 

Тумачи основне 

чињенице  

о грађи и начину 
функционисања 

*Компетенција 
за целоживотно 
учење  
*Рад са 
подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА ЖИВОТА 
(22о+12у=34)( принципи 
грађе и 
функције,симетрија, 
цефализација животни 
процеси) 
- Појам симетрије типични 
примери код 
једноћелијских и 
вишећелијских организама.  
-Симетрија, цефализација и 
сегментација код 
животиња. 
 - Присуство/ одсуство 
биљних органа.  
-Ћелије са специфичном 
функцијом: мишићне, 
крвне, нервне, ћелије 
затварачице... 
 - Грађа и улога ткива, 

-Акценат треба да буде на ученичком истраживању 
основних принципа организације живих бића и значају 
ткива, органа и органских система и за функционисање 
организма. Симетричност тела треба обрадити као 
особину која се јавља у свим групама живих организама 
(једноћелијских и вишећелијских), са типичним 
примеријам радијалне (зрачне), билатералне (двобочне) 
симетрије и асиметрије.  
-Код обраде симетрије/ асиметрије једноћелијских 
организама корисити примере познатих врста које су 
обрађиване у претходним разредима. 
- Посебно обратити пажњу на појаву симетрије/асиметрије 
код биљака (симетрија цвета, листа...), као и на облике 
симетрије код животиња, како би се разумео значај 
симетрије тела за живот у воденој и копненеој средини. 
Цефализацију( овај стручни појам не треба користити) код 
животиња би требало описати као груписање главних 
органа за пријем и спровођење информација у предњем 
делу тела, јер овај део тела први ступа у контакт са 
спољашњом средином. 
-Главне групе једноћелијских еукариотских организам 
треба обрадити кроз упоредни преглед грађе и сличности/ 
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организама као и 

сличности и разлике  

у обављању животних 

процеса (на пр. 

исхране, дисања, 
излучивања). 

БИ.3.2.1.- Успоставља 

везу између различитих 
метаболичких процеса 

са опстанком 

организама у 
различитим условима 

средине. 

БИ.3.2.2.- 
Пореди 

функционисање органа 

и органских система 
код различитих група 

организама 

БИ.3.2.3.- Успоставља 
везу између 

усаглашеног 

функционисања и 
понашања организама  

у променљивим 
условима средине и 

објашњава је на 

примерима 
БИ.1.6.1.- При 

доношењу одлука у 

свакодневом животу 
препознаје елементе 

научног метода 

(посматрање, уочавање, 
праћење, описивање, 

закључивање)  

и према упутству 
реализује једноставне 

експерименте  

(у лабораторији и на 
терену). 

БИ.1.6.3.- Поштује 

безбедносна правила 
приликом 

лабораторијског  

и теренског рада. 
БИ.2.6.1.- Уме да 

евидентира и 

систематизује податке 

органа, органских система 
и значај за функционисања 
организма.  
- Компаративни преглед 
грађе главних група 
биљака, гљива и животиња. 

разлике основних животних функција код једноћелијске 
алге, амебе, бичара, трепљара. Не ићи у детаљније 
систематске поделе у оквиру групе Протиста. 
 -Сличности и разлике у грађи ткива и органа значјних за 
обављање основних вегетативних процеса (исхрана, 
дисање и излучивање) биљака обрадити паралелно, тј. 
компаративним прегледом грађе методки одбраних 
представника ( вишећелијска алга, маховина, папрат, 
голосеменица, скривеносеменица). 
 -Компаративни преглед грађе и функцијеживотиња треба 
реализовати кроз обраду на методски одабраним 
представницима, који су од раније били познати 
ученицима 
 -Компаративни преглед грађе главних група гљива : 
плесни, квасци и печурке треба обрадити кроз преглед 
сличности и разлика у обављању основних животних 
процеса на методски одабраним представницима. Са 
гљивама треба обрадити и лишајеве, ко пример обострано 
корисне заједнице организама. 
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истраживања / 
експеримента и 

процени њихову 

релевантност за 
извођење закључка. 

БИ.2.6.2.- Уме да 

симболички прикаже 
резултате истраживања 

/ експеримента. 

БИ.2.6.3.- Уме да 

безбедно рукује 

лабораторијским 

прибором  

и опремом за теренски 
рад 
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- разврста 
организме 
према задатим 
критеријумима 
применом 
дихотомних 
кључева; 
 - повеже 
принципе 
систематике са 
филогенијом и 
еволуцијом на 
основу 
данашњих и 
изумрлих 
врста- фосили; 

БИ.1.1.1.- 
Наводи особине живих 

бића: ћелијска грађа, 

рађање, раст  

и развој, дисање, 
исхрана, излучивање, 

размножавање, 

реакција организма на 
дражи, старење, смрт – 

на одабраном моделу. 

БИ.1.1.2.- Дефинише 

појам врсте  

и именује систематске 

категорије. 

БИ.1.1.3.- Разврстава 
бића у одређене 

категорије по њиховим 

сличностима и 
разликама 

БИ.1.1.4.- Уме да уочи 

везе међу организмима 
на дрвету живота. 

БИ.2.1.1.- Уочава да се 

вишећеличност 
незаависно развила у 

неколико еукриотских 
група (биљке, гљиве, 

животиње). 

БИ.2.1.2.- Повезује 
прилагођености 

одређене групе 

организама  
са начином живота, 

условима средине и 

њиховом животном 

формом. 

*Компетенција 
за целоживотно 
учење  
*Рад са подацима 
и информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

(7о+3у=10)(систематика, 

докази еволуције, 

филогенетски низови)  

-Основни принципи 

систематике ( Карл Лине, 

биномна номенклатура). Приказ 

разноврсноти живота кроз 

основне систематске категорије 

до нивоа кола и класе). 

 -Докази еволуције, фосили и 

тумачење филогенетских низова 

( предачке и потомачке форме, 

прелазни фосили) 

-Увод у сустематику би требало засновати на приказ 
основних принципа систематике, навођењем основних 
систематских категорија, као и спомињањем биномне 
номенклатуре. На основу биномне номенклатуре се може 
демнстрирати принцип-врсте унутар једног рода, а затим 
се по истом прниципу може појаснити припадност 
родова једној фамилији, фамилија по реду итд. 
 - Систематику треба обрадити мање детаљно, а 
инсистирати на правилима примен, односно практичној 
примени дихотомног кључа, чиме би ученици, након 
демонстрације одговрајућих примера од стране 
наставника, били оспособљени да сами разврставју жива 
бића и на основу задатих дритеријума одреде њихову 
позицију на дрвету живота. 
 - Основне принципе систематике, кроз порекло и 
диверзификацију група организам од заједничког претка, 
треба ислустровати приказом прелазних фосила. 
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- 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 
животниј 
области биому 
са животним 
формама које га 
насељавају;  
- анализира 
разлику између 
сличности и 
сродности 

БИ.1.4.1.- Дефинише 
основне еколошке 

појмове и разуме 

њихово значење 
(животна средина, 

станиште, животна 

заједница, популација, 
еколошка ниша, 

екосистем, 

биодиверзитет, 

биосфера). 

БИ.1.4.2.- Препознаје 

типичне представнике 
екосистема  

у непосредном 

окружењу  
и одговорно се односи 

према њима. 

БИ.1.4.4.- 
Препознаје утицаје 

људског деловања на 

животну средину, 

основне мере заштите 

животне средине и 

разуме значај тих мера 
са аспекта одрживог 

развоја. 

БИ.2.4.3.- Разликује 
типичне екосистема и 

њихове најважније 

представнике у Србији 
(биодиверзитет 

Србије). 

БИ.2.4.2.- Увиђа значај 
циклуса кружења 

најважнијих елемената  

у екосистему 
БИ.3.4.2.- Процењује 

значај мера заштите, 

очувања и унапређења 
животне средине и зна 

како може да их 

примени. 
БИ.3.4.3.- Повезује 

распоред биома на 

Земљи са чиниоцима 
који га одређују 

БИ.3.4.4.- Анализира 

конфликт између 

*Компетенција 
за целоживотно 
учење  
*Рад са подацима 
и информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран однос 
према здрављу 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

(8о+3у=11)(структура 

популације,адаптације, 

мреже исхране,  животне 

области, биоми, заштита 

биодиверзитета) 

 -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 

-Препорука је да се користе теренска истраживања у 
паровима/групи. 
 -Ученици треба да прикупе податке о различити врстама 
које живе на различитим стаништима. Није неопходно да 
знају назив врсте, довољно је да их разликују.  
-Знања о еколошким факторима треба да повежу са 
природном селекцијом.  
-Потребно је проширити и продубити знања о 
трофичким односима и ланцима исхране. Обрада треба 
да буде праћена радионичарским, односно групним 
радом. -Потребно је обрадити комплекс еколошких 
фактора који одређују распрострањење 8 основних 
животних области на копну ( тундре, тајге, лишћарске 
листопадне шуме, медитеранске шуме и макије, саване, 
кишне тропске шуме , степе и пустиње).  
-Грађа органа за варење// начин исхране може се 
повезати са актерима ланаца исхране/мреже исхране. 
Слично је и са подударношћу опрашивача и цветова, у 
оквиру исте области. 
 - На основу позитивних примера деловања човека на 
животну средину, ученици треба да осмисле предлоге 
(који се односе на стање у сцвих 8 копнених животних 
области, као и у воденим биомима), уз напомену да свака 
акција није уједно и добра акција. 
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организама на 
примерима 
конвергенције и 
дивергенције; 
 - идентификује 
трофички ниво 
организма у 
мрежи исхране; 
 - предложи 
акције заштите 
биодиверзитета 
и учествује у 
њима 

потребе развоја 
људског друштва и 

очувања природе  

и биодиверзитета 
БИ.1.6.1.- При 

доношењу одлука у 

свакодневом животу 
препознаје елементе 

научног метода 

(посматрање, уочавање, 

праћење, описивање, 

закључивање)  

и према упутству 
реализује једноставне 

експерименте  

(у лабораторији и на 
терену). 

БИ.2.6.2.- Уме да 

симболички прикаже 
резултате истраживања 

/ експеримента. 

БИ.2.6.3.- Уме да 

безбедно рукује 

лабораторијским 

прибором  

и опремом за теренски 

рад 

БИ.3.6.1.- Користи 
различите методе / 

технике за посматрање 

и сакупљање података. 
БИ.3.6.2.- Користи 

више извора 

информација током 
истраживачког рада. 

БИ.3.6.3.- Уме 

самостално да осмисли 
једноставан 

експеримент за проверу 

појава и процеса код 
живих бића и резултате 

прикаже на различите 

начине. 
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-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 

онашање људи с 

акоришћењем 

психоактивних 

супстанци;  

- аргументује 

предности 

вакцинације;  

- примени 

поступке 

збрињавања 

лакших облика 

крварења; 

 - расправља о 

БИ.1.5.2.- Познаје 
биолошки смисао 

адолесценције 

БИ.1.5.3.- Уме да 
идентификује елементе 

здравог начина живота 

и у односу на њих уме 
да процени сопствене 

животне навике и 

избегава ризична 

понашања. 

БИ.1.5.4.- 

Препознаје најчешће 
болести, стања, 

деформитете и уме да 

примени мере 

превенције  

а посебно значај 

вакцинације у склопу 

тих мера. 
БИ.2.5.1.- Уoчава 

повезаност између 

грађе и функције 
органа  

и органских система 
човека 

БИ.2.5.2.- Уме да 

објасни физиолошке 
процесе организма 

човека  

и њихову повезаност. 
БИ.2.5.3.- Уме да 

општа знања о 

променама у пубертету 
повеже са сопственим 

искуствима и 

одговорно се понаша у 
вези са 

репродуктивним 

здрављем. 
БИ.2.5.4.- Процењује 

када може сама себи да 

помогне и када је 
поребно потражити 

лекарску помоћ. 

БИ.3.5.2.- Тумачи улогу 
нервог и ендокриног 

система на настанак 

промене у 

*Компетенција 
за целоживотно 
учење  
*Рад са подацима 
и информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(7о+2у=9)(вируси, 

уравнотежена 

исхрана,адолесценција, 

наркоманија) 

 -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...).  

-Последице болести 

зависности (наркоманија 

-Требало би обрадити особине и грађу вируса, ко и 
начине преношења и превенције најчешћих вирусних 
болести. Пожељно је да то буду болести против којих 
постоји вакцина. Истовремено, то је и прилика да се 
ученици подсете путева преношења и начина превенције 
најчешћих бактеријских болести (6. разред). 
 -При обради имунитета и вакцинације требало би се 
задржати на основном објашњењу настанка имунитета 
без дубљег залажења у механизме настанка антитела.  
- Током обраде правила чувања и припремања 
намирница наставник би требало да упути ученике да 
повежу сазнања са оним што им је познато о бактериама 
(6.разред) и гљивама (раније 7.разред). 
 - Потребно је да ученик зна да коришћење 
психоактивних супстанци доводи до физичке и 
психичке зависности, у којој је то мери штетно за 
поједница, породицу, друштво, ко и да зна коме се треба 
обратити за помоћ и лечење од зависности. Могу се 
емитовати едукативни филмови.  
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различитости међу 

људима са аспекта 

генетичке 

варијабилности, 

толеранције и 

прихватања 

различитости 

адолесценцији. 
БИ.3.5.3.- Објашњава 

механизме  

и поремећаја функције 
органских система и 

истиче значај 

имунитета 
БИ.3.5.4.- Вреднује 

различите животне 

стилове и утицај медија 

на понашање младих. 

БИ.3.5.5.- Повезује 

настанак болести а 
посебно болести 

зависности са 

ризичним облицима 
понашања и стресом 

(односно поремећајима 

психичког стања и 
здравља личности). 

 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

892 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо  Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми  Време 

у  
Степен 

остварености 

исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 
 

 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

уметничко 

изражавање; 

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; 

- Свакодневно бележење 

активности ученика на 

часу у свеску евиденције  

наставника и у 

активностима у ес-

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника и ес-дневник.  

 

 

 

 

 

 

Број јављања:  

За јављање: + ( смајли ) 

За давање комплетног, потпуног  

одговора на тежа питања –оцена 5  

Ко не зна одговор : - ( тужић) 

Свакодневно  

бележење  

током године 

  

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 

Свеобухватност одговора ; 

Сналажење на зидним сликама,  

пиродном материјалу ; 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива. 

Редовно, 

након 

обрађених 

наставних 

тема.  

Бар два пута  

у  

полугодишту. 
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вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом и 

технологијама и 

извођење 

радних 

задатака. 

критички рaсуђуje  

-Редовност доношења  

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Писане провере, 

свеска евиденције и 

ес-дневник.  

 

- За три добро урађена домаћа задатка - 

оцена 5 

- За три недоношења домаћег задатка –

оцена 1.                                            

Свакодневно  

током  

године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје  

На крају  

наставне  

године 

 

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; 

Бодовање:  
 
0-34%-1 
 
35-54%-2 
 

55-69%-3 

  

70-84%-4  

 
85-100%-5 

Након сваке  

теме 

  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; 

- Групни рад  

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

евиденције и ес-дневник. 

Сарадња у групи  
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...)  
Степен знања свих чланова групе  
Квалитативно и квантитативно  
процењивање резултата рада 
група (пано, табела...) 
 

По потреби 

 

  Недовољан (1) добија ученик који:  

 

- Рад у пару  

(посматрање наставника, 

Прва три пара која ураде добијају 
оцену 5 

- По потреби 
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− 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; 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави. 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивација за учење. м 

− показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и висок степен  

активности и ангажовања.(4) 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања.(3) 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 

  

 

Вођење евиденције од стране 

наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посета културно  

историјским институцијама  

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

-Све што је рађено на часу налази 
се у свескама ученика 
-Број и квалитет добровољног 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, израда 
асоцијација...) 

- Пресек 

стања по  

тромесечјима 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА 

Додатни рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који на редовној настави показују изразито 

интересовање за билошке садржаје и који поседују могућности које се могу још више развити интензивним радом. Ученици се 

за такмичење, конкурсе и смотре углавном припремају на додатној настави, али то не треба да буде једини циљ додатне наставе. 

Циљ додатне наставе јесте и да омогући надареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине – 

у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој 

логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 

Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби – у договору с наставником. Не постоје програми 

које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм додатног рада треба планирати и организовати у 

оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада или га интегрисати у пројектну наставу. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКОГ РАДА 

Допунски рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који нису савладали наставне садржаје у 

редовној настави. То могу бити ученици с потешкоћама у развоју, ученици са слабијим предзнањем, ученици с недовољним 

оценама из једног дела градива, ученици који из оправданих разлога нису присуствовали настави и слично. Циљ допунске 

наставе биологије јесте да ученицма који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно укључивање 

у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и самопоуздање. Ученици 
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могу похађати допунску наставу током целе године, дужи период, једнократно или по потреби – у договору с наставником. 

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Не 

постоје програми које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм редовне наставе уједно је и 

програм допунског рада. Доминантни облик рада у допунској настави јесте индивидаулизовани рад, али – по потреби – могу 

се користити и други облици рада. 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред Седми/ П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е   

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 5 

2.  ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 16 

3.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 4 

4.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 6 

5.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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6. Наставни предмет  Mатематика  за седми разред 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да: 

 - оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;  

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

 - развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;  

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и 

друштву; 

 - оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; 

 - представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  

- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика 

 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТ
НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- одреди 

бројевну 
вредност 
једноставније
г израза са 
реалним 
бројевима 

- на основу 
реалног 
проблема 
састави и 
израчуна 
вредност 
једноставније
г бројевног 
израза са 
реалним 
бројевима 

- одреди 
приближну 
вредност 
реалног броја 
и процени 
апсолутну 
грешку 

- нацрта график 
функције y = 
кх, к 

∈R\{0}; 
 

- примени 
продужену 
пропорцију у 
реалним 
ситуацијама 

 

У области Бројеви и операције са њима ученик уме да 

МА.1.1.1. – прочита и запише различе врсте бројева 

(природне, целе, рационалне) 
МА.2.1.2. – одреди супротан број, реципрочну 
вредност и апсолутну вредност броја, израчуна 
вредност једноставнијег израза са више рачунских 
операција различитог приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 
У области Алгебра и функције ученик уме да 
MA.2.2.2. – сабира и одузима полиноме, уме да 
помножи два бинома и да квадрира бином 

MA.3.1.1. - одреди вредност сложенијег бројевног 

израза 

Реални бројеви 
- Квадрат рационалног броја 

- Решавање једначине  х2 = а, 

а>0, постојање ирационалних 

бројева (на пример решења 

једначине х2 = 2) 

- Реални бројеви и  бројевна 

права 

- Квадратни корен, једнакост 

 √а2 =| а | 

- Децимални запис реалног 

броја, приближна вредност 

реалног  броја, апсолутна 

грешка 

- Основна својства операција с 

реалним бројевима 

- Функција директне 

пропорционалности y = кх, к 

∈R\{0} 

- Продужена пропорција 

- 8 часова обраде и 13 часова 
утврђивања 

 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 
- Рад са подацима      и 

информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  
проблема 

- Сарадња 
 

 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- примени 

Питагорину 
теорему у 
рачунским и 
конструктивни
м задацима 

- контруктивно 
одреди 
бројеве√2√3√5 
на бројевној 
правој 

- одреди 
растојање 
између две 
тачке у 
координатном 
систему 

У области Геометрија ученик уме да 
МА.1.3.2. - влада појмовима троугао, четвороугао, 
квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор, ученик разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла и уме да израчуна 
обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника 
на основу елемената који непосредно фигуришу у 
датом задатку, уме да израчуна непознату страницу 
правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему) 
МА.2.3.2. – одреди однос углова и страница у троуглу, 
збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину теорему 

 

Питагорина  теорема 
- Питагорина теорема 

(директна  и обрнута) 
- Важније примене 

Питагорине теореме 
- Конструкције тачака на 

бројевној  правој које 
одговарају бројевима 
√2√3√5 итд 

- Растојање између две тачке 
у координатном систему 

- 6 часова обраде и 13 часова 
утврђивања 

 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 
- Рад са подацима      и 

информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  
проблема 

- Сарадња 
 

 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- 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 
трансформациј
е полинома на 
решавање 
једначина 

У области Алгегра и функције ученик уме да 
MA.1.2.2. – израчуна степен датог броја, зна основен 
операције са степенима 
MA.1.2.3. – сабира, одузима и множи мономе 
MA.2.2.3. – уочи зависност међу променљивим, зна 
функцију y=ax и графички интерпретира њена 
својства, везује за та својства појам директне 
пропорционалности и одређује непознати члан 
пропорције 

У области Алгегра и функције ученик уме да 
MA.3.2.2. – користи особине степена и квадратног 
корена 

MA.3.2.3. – зна и примењује формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома, увежбано трансформише 

алгебарске изразе и своди их на најједноставнији 

облик 

Цели алгебарски изрази 
- Степен чији је изложилац 

природан број 
- Степен декадне јединице чији је 

изложилац цео број 
- Операције са степенима 
- Степен производа,  количника и 

степена 
- 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 
- 19 часова обраде и 29 часова 

утврђивања 

 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 
- Рад са подацима      и 

информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  
проблема 

- Сарадња 
 

 

- активност на часу 
- усмени одговор 

- писмене провере 

- домаћи задаци 

- кратки одговори у 
оквиру решавања 
задатка пред 
таблом домаћи 
задаци 

- оцена предавање 
- истраживачки  задатак 
- однос према раду 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- примени 

својства 
страница, 
углова и 
дијагонала 
многоугла 

- израчуна 
површину 
многоугла 
користећи 
обрасце или 
разложиву 
једнакост 

- конструише 
ортоцентар и 
тежиште 
троугла 

- примени 
ставове 
подударности 
при 
доказивању 
једноставнијих 
тврђења и у 
конструктивни
м задацима 

У области Геометрија ученик уме да 
МА.1.3.2. - влада појмовима троугао, четвороугао, 
квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор, ученик разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла и уме да израчуна 
обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника 
на основу елемената који непосредно фигуришу у 
датом задатку, уме да израчуна непознату страницу 
правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему) 

MA.3.3.2. – користи основна својства троугла, 

четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове 

обиме и површине на основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у формулацији задатака, 

уме да их конструише 

 

Многоугао 
- Појам многоугла 

- Врсте многоуглова 

- Збир углова  многоугла 

- Број дијагонала многоугла    

- Правилни многоуглови (појам, 

својства, конструкције) 

- Обим и површина многоугла 

- Тежишна дуж троугла 

- Ортоцентар и тежиште троугла 

- Сложеније примене  ставова 

подударности 

- 9 часова обраде и 12 часова 
утврђивања 
 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 
- Рад са подацима      и 

информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  
проблема 

- Сарадња 

 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- примени 

својства 
централног и 
периферијског 
угла у  кругу 

- израчуна обим 
и површину 
круга и 
његових 
делова 

- преслика дати 
геометријски 
објекат 
ротацијом 

У области Геометрија ученик уме да 
MA.1.3.3. – влада појмовима круг, кружна линија 
(издваја њихове основне елементе, уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор, уме да израчуна обим и површину 
круга датог полупречника) 
MA.2.3.3. – користи формуле за обим и површину 
круга и кружног прстена 

MA.3.3.3. – одреди централни и периферијски угао, 

рачуна површину исечка, као и дужину лука 

Круг 
- Централни и периферијски угао  у 

кругу 
- Обим круга, број π 
- Дужина кружног  лука 
- Површина круга, кружног исечка и 

кружног прстена 
- Ротација 
- 7 часова обраде и 11 часова 

утврђивања 

 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 
- Рад са подацима      и 

информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  
проблема 

- Сарадња 

 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 
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Ученик ће бити у 
стању да 
- одређује 

средњу 
вредност, 
медијану и 
мод 

У области Обрада података ученик уме да 

МА.1.5.1. – изражава положај објеката сврставајући их 
у врсте и колоне, одреди положај тачке у првом 
крадранту координатног система ако су дате 

координате и обратно 
МА.1.5.2. – прочита и разуме податак са графикона, 
дијаграма или из табеле, и одери мнимум или 
максимум зависне величине 
МА.1.5.3. – податке из табеле прикаже графиконом и 
обрнуто 
МА.1.5.4. – одреди задати проценат неке величине 
МА.2.5.3. – обради прикупљене податке и представи 
их табеларно или графички, представља средњз 
вредност медијаном 
МА.2.5.4. – примени процентни рачун у једноставним 
реалним ситуацијама (на пример промена цене неког 
производа за дати проценат) 
МА.3.5.3. – прикупи и обради податке и сам састави 
дијаграм или табелу, црта график којим представља 
међузависност величина 
МА.3.5.4. – примени процентни рачун у сложенијим 
ситуацијама 

Обрада података 
- Средња вредност 
- Медијана 
- Мод 

- 3 часа обраде и 2 часа утврђивања 
 

- Компетенција    за 
целоживотно 
учење 

- Комуникација 
- Рад са подацима      и 

информацијама 

- Дигитална 
компетенција 

- Решавање  
проблема 

- Сарадња 

 

- посматрање 
- праћење ангажовања 

ученика 

- продукти 
ученикових 
активности 

- писмена провера 

- усмено 
испитивање 

- домаћи задаци 

- однос према раду 

- ангажовање на 
креативном 
домаћем задатку 

- ангажовање у 
групном раду 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

 

 

 

 процењују се: 

- вештина 

математичког 

 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

 

 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

 

 

 

Свакодневно 

бележење 

током године 
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односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

изражавања 

 

 

- разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

- рад 

са подацима  

 

 

 

- вештине 

руковања 

геометријским 

прибором, 

 

- кориштење 

технологија и 

извођење 

радних задатака 

ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције 

наставника 

-Комисија ученика и 

наставница 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења 

домаћег 

 

-Ученици воде евиденцију 

 

-Прегледање свезака 

 

- Писане провере 

 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

 

 

 

 

 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања 

+++ 

Ко не зна одговор – запис 

датума 

Учесталост јављања на часу 

по 

месецима 

 

Свеобухватност одговора 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

 

Самосталност у одговарању 

 

За недоношења домаћег – 

запис 

датума у евиденцију 

 

За редовно доношење 

домаћег 

задатка + 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

 

Степен залагања свих 

чланова 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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 групе 

Процена резултата рада 

група 

(пано, табела...) 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење 

и напредовање.  

Активно 

учествовање у 

настави, сарадњу са 

другима 

 

 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

 

 

Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним наставним 

и ваннаставним 

активностима 

 

 

Пресек стања по 

тромесечју 

 

МАТЕМАТИКА – ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви и 

задаци 

Реални бројеви 

- Савлађивање основних 

операција с природним, целим, 

рационалним и реалним 

бројевима,као и усвајање 

основних својстава тих 

операција кроз решавање 

једноставнијих задатака 

- Постављају питања. Решавају 

задатке у свескама и на табли. 

Размишљају, 

одговарају,коментаришу,раде 

домаће... 
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Питагорина 

теорема 

- Примена Питагорине 

теореме код свих 

геометријских фигура у којима 

се може уочити правоугли 

троугао. 

- Решавање одабрани, 

једноставнијих задатака. 

- Правилно цртају потребне 

скице приликом решавања задатака. 

- Негују уредност прецизност 

и тачност у раду. 

Рационални 

алгебарски изрази  

 

 Основна знања о степену и 

решавање простијих задатака 

са степенима. 

- Разликовати степен 

производа, количника и 

степена 

- Обновити основне принципе 

код сабирања полинома. 

- Решавати унапред 

одабране једноставније 

примере. 

- Поступно решавати 

задатке са свим рачунским 

операцијама. 

- Разлика квадрата и квадрат 

бинома 

 

- Схватају појам степена. 

- Разликују степен производа 

,степен количника и степен степена 

- Правилно сређују полиноме. 

- Умеју да изводе основне 

рачунске операције са полиномима. 

- Разликују квадрат бинома и 

разлику квадрата 

Многоугао 

- Основни појмови о 

многоуглу.  

- Збир унутрашњих углова 

многоугла. 

- Правилни многоуглови 

- Карактеристични троугао 

правилног многоугла 

- Знају шта је 

многоугао. 

- Умеју да конструишу 

квадрат и правилан 

шестоугао. 

- Знају да израчунају 

површине неких 

једноставнијих многоуглова 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

907 

 

Круг 

-  Централним и периферијски 

угао круга. 

 - Обима и површине круга. 

- Кружни лук 

-  Кружни прстен 

- Знају да израчунају обим и 

површину круга . 

- Решавају лакше задатке са 

кружним прстеном и кружним 

исечком 

Зависне величине 

и њихово 

графичко 

представљање 

- Директно и обрнуто 

пропорционалне величине 

- Знају да реше једноставне задатке 

директно и обрнуто 

пропорционалних величина. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА – ДОДАТНА НАСТАВА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви и 

задаци 

Реални бројеви 

 

 

- Коришћење особина степена и 

квадратног корена 

-  Увежбано 

трансформисање алгебарских израза 

и своођење на најједноставнији 

облик  

Постављају питања. Решавају 

задатке у свескама и на табли. 

Размишљају, одговарају, повезују 

градиво, коментаришу 

Питагорина 

теорема 

Рачунање обима и површине троугла, 

квадрата и правоугаоника, на основу 

елемената који се добијају применом 

Питагорине теореме 

- Правилно цртају потребне 

скице приликом решава-ња задатака 

- Негују уредност прецизност и 

тачност у раду. 

Рационални 

алгебарски изрази 

- први део 

- Примењивање формула за разлику 

квадрата и квад-рат бинома у 

сложенијим ситуацијама 

- Превођење на математички језик и 

решавање ком-пликованијих 

текстуалних задатака 

Препознају и решавају 

компликованије примере применом 

разлике квадрата и квадрата бинома 
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Многоугао 

- Коришћење основних својстава 

многоугла, рачунање њихових обима 

и површина са елементима који нису 

неопходно дати у формулацији 

задатка 

- Израчунавају површине неких 

компикованијих мно-гоуглова, 

одређују број дијагонала и збир 

унутраш-њих углова 

Рационални 

алгебарски изрази 

- други део 

- Коришћење елемената дедуктивног 

закључивања (и извођење 

једноставнијих доказа у оквиру 

изучава-них садржаја) 

-Извођење сложенијих рачунских 

операција са поли-номима, као и 

других идентичних трансформација 

ових израза (назначених у програму) 

- Правилно сређују полиноме. 

- Сређују изразе са више 

рачунских операција са полиномима. 

- Сређују изразе у којима се 

квадрат бинома и разлика квадрата 

појавњују више пута 

Круг 

Коришћење формула за обим и 

површину кружног прстена 

-Одређивање централног и 

периферијског угла, рачу-нање 

површине исечка, као и дужине 

кружног лука 

- Израчунавају компикованије 

задатке са обимом и површином 

круга . 

- Решавају теже задатке са 

кружним прстеном и круж-ним 

исечком 

Зависне величине 

и њихово 

графичко 

представљање 

- Одрешивање положаја (координате) 

тачака које задовољавају сложеније 

услове 

- Разликовање директних и обрнуто 

пропорционалних величина и то 

изражавати одговарајућим записом 

Приказују одговарајуће функције 

директне и обрнуте 

пропорционалности 
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7.Наставни предмет: Информатика и рачунарство, 7. разред 

 

Циљ: 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.  

Планирање наставе и учења: Наставни програм усмерава наставника да планира како да оствари исходе, које методе и 

технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична 

знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене 

програмом треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан час. Наставу 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 да ученици самостално изводе закључке. 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. 
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ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРД
И 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања програма 

По завршеној области/теми ученик 

ће бити у стању да: 

‒ 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 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 визуелну 

презентацију и логичку 

структуру текста; 

 1. ИКТ  
(Логичка структура текста, 

визуелна презентација, стилови, 

садржај документа, ознака 

прекида, странице, растерска 

графика,  пиксел, резолуција, 

RGB модел, CMYK модел, 

екстензијa xcf, слојеви, 

ретуширање, векторска графика, 

SVG формат, Inkscape, 

векторизација, оквир, фрејм, gif 

формат, гиф анимација, 

скриншот, скринкастинг, видео-

запис.) 

  

обр. веж. о/в 
утвр

. 
свега 

1 0 8 1 10 

 
Рад са текстом – обележавање 

логичке структуре текста и 

генерисање садржаја 

текстуалног документа.  

Стилови 

Генерисање садржаја 

текстуалног документа 

Рачунарска графика 

Рад у програму за растерску 

Рад на часу је у 

корелацији са наставним 

садржајима из предмета 

Информатика и 

рачунарство из 

претходних разреда. 

 

Компетенција за 

целоживотно учење,  

 

Комуникација,  

 

Дигитална компетенција,  

 

Сарадња. 

 

Унутарпредметна 

корелација  

 

Решавање проблема 

 

Естетичка компетенција 

 

 

Ученици треба да пронађу и 

отворе  документ у Ворду, да 

прочитају текст и  логички га 

уреде, доделе му одговарајуће 

стилове, идеално до 3  нивоа 

дубине. 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 делу 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  
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‒ 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 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 

екран 

графику 

Алатке за селекцију и основне 

корекције дигиталних слика 

Рад у програму за векторску 

графику 

Креирање гиф анимација 

Коришћење алатки за снимање 

екрана 

Питања и задаци за вежбу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

палете боја за припрему за 

штампање.  још једном подсетити 

ученике на  појам пиксел, те 

однос квалитета слике  и 

резолуције. 

Наставити рад на креирању 

растерске графике. Увести појам 

и сврху слојева.  Представити 

алате за селекцију и  основне 

корекције дигиталних слика 

Показати основне геометријске  

трансформације над сликом.  

Упознати ученике са 
карактеристикама  радног 
окружења одабраног 
програма  за креирање и 
обраду векторске  графике. 
Представити карактеристике 
формата слике gif. Објаснити 
поступак  чувања и приказа 
анимација.  
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- разликује појмове URL,  DNS, IP 

адреса;  

- објасни појмове хипервеза и 

хипертекст;  

-  креира, форматира и  шаље 

електронску пошту;  

- обавља електронску  

комуникацију на сигуран,  

етички одговоран и безбедан 

начин водећи  рачуна о 

приватности;  

-  препозна непримерени  садржај, 

нежељене контакте и адекватно 

се  заштити;  

- сараднички креира и  дели 

документе у облаку  водећи 

рачуна о одговарајућим нивоима  

приступа;  

- подешава хипервезе  према делу 

садржаја,  другом документу или  

веб локацији; 

 2. ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

(URL адреса, IP адреса, DNS и 
домен, хипервеза, линк и 
хипертекст; Ознаке, филтери, 
спам и фишинг; Гугл диск, Гугл 
документи, Гугл презентације, 
Гугл упитник) 
 

обр. веж. о/в 
утвр

. 
свега 

0  3 1 4 

 

Адресирање на интернету- 

хипервеза и хипертекст 

Електронска комуникација 

Рад на дељеним документима 

 

Рад сa подацима  и 
информацијама  
 
Решавање проблема  
 
Сарадња  
 
Дигитална 
компетенција  
 
Одговоран однос 
према здрављу  
 
Компетенција за  
учење  
 
Одговорно учешће у  
демократском друштву  
 
Естетичка 
компетенција  
 

Комуникација 

 

Одговоран однос према 

околини 

Укратко представити значење 

појмова:  DNS, IP URL World 

Wide Web. Објаснити  појам 

хипервезе (hyperlink) и   

 хипертекста (hypertext).  

 Представити интернет 

сервис   

 електронска пошта (е-

маил).  

Посебну пажњу посветити 

правилима  која важе у писаној 

електронској  комуникацији а која 

подстичу стицање  добрих навика 

код ученика. 
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- 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; 

 3. РАЧУНАРСТВО 

(Turtle, графички кориснички 

интерфејс,  PyGame, 

координатни систем,  Догађаји, 

аргументи и функције,  RGB, 

random, randint, коментари, 

функција line, функција rect,  

Функција polygon,  Функција 

circle,  Функција ellipse,  

Функција arc, функција radians, 

библиотека math,  Геометријски 

облици, програмси код, 

програмска петља,  

pg.image.load, prozor. blit, 

get_width() _get_height(),  

pg.font.SysFont, font. Render,  

Елементи 2Д графике, петље, 

програмска библиотека) 

обр. веж. о/в 
утвр

. 
свега 

0 0 12 2 14 

2Д графика у програмском 

језику Пајтон 

Основне карактеристике 

графичке библиотеке 

"PYGAME" и основна структура 

програма 

Подешавање боја и случајно 

генерисане вредности 

Цртање основних геометријских 

облика –  дужи, правоугаоника, 

квадрата, многоугла, кругова, 

елипси и лукова 

 Решавање проблема  

 Сарадња  

 Дигитална 

компетенција  

 Компетенција за  

учење  

 Одговорно учешће у  

демократском 

друштву 

 Естетичка 

компетенција 

 Комуникација 

Упознати ученике са библиотеком 

за  2Д графику и начином 

инсталације. 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  
примене ових облика у цртању 
мало  сложенијих цртежа, као и 
технику  исписа текста на екрану, на 
датој  позицији и са одабраним 
фонтом.  Приказати генерисање 
насумичних  бројева и употребу 
насумично  генерисаних бројева на 
цртање  насумично распоређених 
облика и  насумични избор боја.  
Ако наставник процени могуће је 

урадити пројекте попут 

програмирања  анимација и 

једноставних рачунарских  игара. 
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Учитавање и приказ слика у 

програму са графиком 

Исписивање текста помоћу 

графичке библиотеке 

"PYGAME" 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

915 

 

 

 

По завршеној области/теми ученик 

ће  бити у стању да:  

- сарађује са осталим  

члановима групе у свим  

фазама пројектног задатка;  

- креира, уређује и  

структурира дигиталне  

садржаје који комбинују  

текст, слике, линкове,  табеле 

и анимације; 

- креира рачунарске   

- програме који доприносе  

решавању пројектног  

задатка; 

- поставља резултат свог  рада 

на Интернет ради  дељења са 

другима уз  помоћ 

наставника; 

- вреднује своју улогу у  групи 

при изради  пројектног 

задатка и активности за које 

је био  задужен. 

 4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

прак. 

рад 
утврђив. свега 

6 2 8 

 

Онлајн упитник (креирање − 

типови питања, дељење − нивои 

приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и 

обрада података, визуaлизација).  

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним 

уређајима (програмирање 

уређаја). 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. Израда пројектног 

задатка у корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање резултата 

пројектног задатка. 

У зависности од 
изабране теме 
компетенције могу 
бити: 

 Рад с подацима  и  

информацијама 

 Одговоран  однос 

према  здрављу  

 Одговоран  однос 

према  околини 

Решавање  проблема  

 Сарадња  

 Дигитална  

компетенција  

 Компетенција за  

учење  

 Одговорно учешће  

у демократском 

друштву  

 Естетичка 

компетенција  

 Комуникација 

 

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. Пројектни задаци  

подразумевају корелацију и 

сарадњу са  наставницима осталих 

предмета.  

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. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

- посматрање; 

- праћење ангажовања 

ученика; 

- белешке; 

задовољство ученика 

на часу; 

- практичне вежбе на 

рачунару 

 

- представљање 

резултата пројектног 

задатка, дискусија и 

процена/самопроцена 

урађеног (обезбеђују 

се 

услови за што 

успешније 

излагање, усмеравање 

дискусије и 

еваулација 

урађеног са 

прецизном 

повратном 

информацијом) 

Формативно оцењивање: 

-бележење активности и 

постигнућа 

ученика на часу 

-израда домаћих задатака 

-самосталност у одговарању 

-свеобухватни одговори 

 

 

 

 

-самостално урађена вежба 

 

 

 

-излагање и презентовање 

пројектног 

задатка 

број јављања и одговарања 

на 

постављена питања 

- заинтересованост ученика 

– 

поставља смислена питања 

урађена вежба 

- самосталност у изради 

вежбе 

- задатак урађен на 

рачунару 

- тест 

- усмено одговарање 

 

- начин презентовања, 

познавање теме и садржаја, 

изнете идеје за решавање 

представљених проблема, 

сарадња 

За сваки час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сваки 

класификациони 

период 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

-одговоран однос 

према 

раду, постављеним 

задацима и исказано 

интересовање и 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

-броју јављања на часовима 

-урађеним вежбама 

-пружање помоћи другим 

-наставне јединице и 

кључни појмови записани у 

свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у 

На полугодишту и 

крају школске 

године. 
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мотивацију за учење 

и 

напредовање. 

-активно учествовање 

у 

настави, сарадњу са 

другима. 

ученицима 

у току рада 

-израда паноа. 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима. 
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8.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Разред: СЕДМИ  

Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава) 

 

Укупно за школску годину: 72  часа 

 

Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран 

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких 

ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно 

 

Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика 

ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од 

најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у 

реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање 

предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 
 

Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода. 
 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и 

технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних 

тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и 

конструкторско моделовање. 
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Предметни исходи 
 
 
 
 

- 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; 
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Назив теме /  

садржај 
 

 
1. ЖИВОТНО И  

РАДНО  

ОКРУЖЕЊЕ  

6 часова ( 4+2) 
 

 

1.- 2. Појам, улога 
и развој машина и 
механизама  
 

3.- 4. Потрошња 

енергије у 

домаћинству и 

могућности уштеде 

 
5.- 4. Утицај дизајна 

и правилне употребе 

техничких средстава 

на здравље људи  
Професије 

(занимања) у 

области 

производних техника 

и технологија 
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Начини и поступци  
 

остваривања програма Начин провере 
 

(Дидактичко-методичко остварености 
 

упутство) исхода 
 

Да би се достигли исходи за ову  
 

област, потребно је стимулисати их да  
 

препознају утицај технологије на  
 

живот и рад у свом окружењу као и да  
 

стекну знања о томе како су људи до  
 

сада решавали проблеме у борби за  
 

преживљавање. 
Формативно, 

 

Користити  мултимедијалне 
 

материјале, како готове, тако и оне свакодневно 
 

које су ученици сами урадили. 
оцењивање . 

 

На примеру свог домаћинства  

Бележење 
 

истраживачки рад: колика је 
 

потрошња енергије, који су највећи усмених 
 

потрошачи и шта би било најбоље одговора  

учинити да би се потрошња смањила.  

ученика, 
 

и колика је укупна количина 
 

потрошене енергије на месечном уредност 
 

нивоу. У зависности од средине, може записаног у 
 

се истраживати и потрошња горива 
свесци, 

 

(грејање, самостални превоз, 
 

пољопривредне машине) и могућности уредност  радног 
 

уштеде. места, 
 

Без дубљег задирања у појам систематичност, 
 

ергономије објаснити ученицима како 
залагање, 

 

је добар дизајн предуслов за 
 

квалитетнији и безбеднији рад, као и самоиницијативн 
 

на који начин се треба прилагодити ост. 
 

(став, правилно држање, безбедна  
 

растојања од машина, екрана) ради  
 

постизања конфора и очувања  
 

здравља.  
 

Израда паноа или PPT на тему:  
 

Правилно коришћење рачунара.  
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– разликује врсте 
транспортних 
машина;  

– повезује 
занимања у области 

машинства са 
сопственим 

интересовањима; 

– повеже 
подсистеме код 
возила друмског 
саобраћаја са 
њиховом улогом;  

– провери техничку 

исправност 
бицикла; 

– демонстрира 

поступке одржавања 

бицикла или 

мопеда; 
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2. САОБРАЋАЈ  
6 часова (4+ 2) 

 

7. - 8. Машине 
спољашњег и 
унутрашњег 
транспорта 
9. - 10. 
Подсистеми код 
возила друмског 
саобраћаја 

11.- 12. Исправан 
бицикл / мопед као 
битан предуслов 
безбедног учешћа у 
саобраћају  
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Уз помоћ мултимедије 
упознати ученике са машинама 

и њиховим главним 

карактеристикама спољашњег 

(бицикли, мопеди/мотоцикли, 

аутомобили, камиони, аутобуси, 

возови, бродови, авиони) и 

унутрашњег транспорта 

(дизалице, виљушкари, 

транспортери, лифтови).  
При реализацији ових 

садржаја посебно назначити 

наведене подсистеме код 

бицикла, мопеда и аутомобила.  
Оспособити ученике да 

самостално провере и подесе 
техничку исправност бицикла 
(управљачки, преносни и 
кочиони систем, пнеуматике, 

висину седишта, осветљење и 
др.) и демонстрирају поступке 
одржавања бицикла или 
мопеда. За остваривање ових 
исхода користити школкси 
бицикл и постер мопеда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формативно,  

свакодневно  

оцењивање  

усмених  

одговора  

ученика,  

уредност  

записаног у  
свесци и  радног 
 

места, 
 
 

 

Самоевалуација  
и евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова. 

http://natalijadikovic.weebly.com/10571072108610731088107211151072111210741088108910901077-108910901088109110821090109110881072-1080-10921091108510821094108011121072.html


Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

921 

 

 

- самостално црта 
скицом и техничким 
цртежом предмете 
користећи 
ортогонално 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; 
- објасни улогу и 
значај вештачке 
интелигенције  
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3. ТЕХНИЧКА 

И ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
 
18 часова (6+12) 
 
13-14.Специфичности   
 техничких цртежа у 
машинству 
15-16; 17-18;19-20 
 Ортогонално  
и просторно прика- 
зивањe предмета 
21- 22. Коришћење 
функција и алата 
програма за CAD 
 
23- 24. Употреба 3D 
штампе у изради 
тродимензионалних 
модела и макета 
25-26.Основне 
компоненте ИКТ 
уређаја. 
27-28.Управљање 
и контрола 
коришћењем 
рачунар. технике 
и интерфејса 
29-30. Вештачка 
интелигенција - 
појмови
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Креирати вежбу у оквиру 
које ученици анализирају 
елемент сложеније геометрије, 
израђују модел користећи CAD и 
рендерују га.( У складу са 
опремљеношћу кабинета)на 
часовима или као домаћи 
задатак. 

Ученике упознати и са 
начином функционисања 
појединих компоненти, али 
на елементарном нивоу 
препоручено коришћењем 
рачунарских симулација и 
анимација. 

Код ученика треба развити 
свест о значају коришћења 
рачунарске технике у 
апаратима, уређајима и 
производним процесима и 
објаснити појам и улогу 
интерфејса у управљању и 
контроли. 

Реализовати вежбе у 

којима ће ученици управљати 

моделом коришћењем 

рачунарских симулација. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.Формативно, 
свакодневно 
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика, 
уредност и 
тачност скица, 
техничких 
цртежа. 
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- 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; 

 
 

6
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4.  

РЕСУРСИ И  

ПРОИЗВОДЊА  

20 часова  
( 8+12) 

 

31-32. Рационално 
коришћење ресурса 
на Земљи и 
очување и заштита 
животне средине. 
 

33- 34.Материјали у 
машинству 

 

35-36. Мерење и 
контрола – појам 
и примена мерних 
средстава. 
 

37-38.Технологија 
обраде материјала 
у машинству. 
 

39-40 , 41- 
 

42.Елемент
и машина и 
механизама 

 

43-44 Призводне 
машине 
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Организовати посету 
установи или погону чија је 
делатност директно или 
индиректно везана за принципе 
очувања животне средине. 

Поставити ученицима 
задатак за самосталан рад у 
оквиру кога ће у свом 
домаћинству истражити у којој 
мери и на који начин се они 
остварују. 

Уз практичне примере и 
реалне моделе навести ученике 
да закључе који се материјали 
најчешће користе у машинству 
и због којих њихових својстава 

Демонстрирати правилно 
коришћење прибора за мерење 
и контролу у машинству и 
реализовати практичне вежбе 
са истима 

Објаснити улогу елемената 
машина и механизама и 
демонстрирати њихов рад на 
моделу или путем рачунарске 
симулације. Потребно је увести 
ученике у карактеристике 
обраде материјала који се 
користе у машинству, практично 
демонстрирати операције и 
реализовати једноставну вежбу 
водећи рачуна о безбедности 
ученика. Илустровати 
савремене технологије обраде 
материјала и по могућности 
организовати посету 

 
 

 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика, 

уредност и 

тачност скица, 

техничких 

цртежа. 
 

Правилна  

употреба  

прибора за  

мерење и  

контролу.  

Критеријуми за  

вредновање  

практичних  

вежби:  
-Уредност током 
 

рада  

-Извођење- 
мерење 

предмета 

- Предвиђено 

(очекивано) 

време за 

мерење 

предмета. 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

923 

 

 
 

– 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; 

 

 

45-46.Појам, врсте,  

намена и 

конструкција робота 

 

47- 48.Погонске  
машине – мотори 

 

49-50..Моделовање  
погонских машина 

и/или школског 

мини робота. 

 

производном погону који их 
користи. Упознати ученике са 
савременим производним 
машинама у машинској 
индустрији и значајем њихове 
примене у појединачној и 
серијској производњи. 

Увести појам роботике и 
објаснити њен значај у 
савременој индустрији. 
Уколико постоји могућност, 
демонстрирати рад школског 
робота или користити 
рачунарску симулацију. 
Упознати ученике са основама 
конструкције робота и улогом 
појединих делова. 

Ученицима представити 

класификацију погонских 

машина – мотора и илустровати 

њихову примену на практичним 

примерима из учениковог 

окружења. 
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–самостално/тимски 
истражи и реши 
задати проблем у 
оквиру пројекта;  

– изради производ у 

складу са 
принципима 

безбедности на 
раду; 

– тимски представи 
идеју, поступак 

израде и производ; 

– креира рекламу за 
израђен производ;  

– врши 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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КОНСТРУКТОРСКО  

МОДЕЛОВАЊЕ  

22 часа  

(0+22) 

51- 72. Израда 

пројектног 

задатка 

 
( Проналажење 
информација, 
стварање идеје и 
дефинисање 
задатка. 
Самосталан/тимски 

рад на пројекту. 
Израда техничке 
документације 
изабраног модела 
ручно или уз помоћ 
рачунарских 
апликација. 
Реализација пројекта 
– израда модела 
коришћењ ем алата и 
машина  
у складу са 
принципима 
безбедности на 
раду. 
Представљање 
идеје, поступака 
израде и 
производа. Процена 
сопственог рада и 
рада других на 
основу 
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Препорука је да се 

пројекти реализују у паровима 

или малим групама.*  
Тежиште оваквог рада 

није на квалитету коначног 
продукта већ на процесу који 
има своје кораке и на 
сарадничким односима у раду 
у групи. 

Ученицима јасно треба 
указати да се и на неуспелим 
продуктима може много научити 
ако се схвати где су грешке 
направљене. 

Дискутовати са 

ученицима и о цени понуђених 

решења. 

 
 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

етапа у изради 

практичног 

рада ученика. 

 

Критеријуми за  

вредновање  

завршеног  
практичног рада: 
 

Оригиналност  

( 0-10)  

Сложеност  

( 0-10)  
Техничка 

документација 

( 0-10) 
 
Избор  

материјала  

( 0-10)  

Тачност  

израде( 0-10)  

Квалитет  

спојева( 0-10)  

Естетски  

изглед( 0-10)  

Функционалност  

( 0-10)  

Употребна 
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постављених 
критеријума. 
Употреба 
електронске 
коресподенције са 
циљем унапређења  
производа. 
Одређивање 
оквирне цене 
трошкова и 
вредност  
израђеног модела. 

 
Креирање рекламе 
за израђен производ) 

 
вредност( 0-10) 
 

Презентација  

( 0-10) 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ 
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УСВОЈЕНОСТ РАДНЕ НАВИКЕ И САМОСТАЛНОСТ И ПОСТУПАК 
  ИНСТРУМЕНТИ  

ВРЕМЕ 
 

  

ОЦЕЊИВАЊА 
 

 

ПРОГРАМА. САДРЖАЈА ВЕШТИНЕ ОДГОВОРНОСТ 
     

 

      
 

-Означава, - логички закључује, - Активан, потпуно - Формативно  
j Ангажовање на  Свакодневно 

 

преобликује, - примењује релевантне самосталан, одговоран, оцењивање: часу::  бележење 
 

разликује, информације у извршење -иновативан Свакодневно стално ++  током године 
 

расправља, задатака, -увек се придржава бележење повремено+   
 

сажима, пореди, - с лакоћом користи методе, општих правила активности ученика ретко -   
 

предвиђа, 
инструменте, алате и материјал, понашања и 

на часу у свеску 
     

 

-изразито прецизан и уредан, -стално води рачуна о 
     

 

-одлично познаје градиво, евиденције      
 

мерама заштите на 
     

 

-логички излаже, 
-комуницира, сарађује и радо 

наставника 
     

 

помаже другима, раду.      
 

-повезује целине и 
 

Уредност 
 

На крају 
 

-у потпуности примењује мере    
 

-одговара без помоћи заштите на раду и   Све забележено са  сваке вежбе 
 

наставника. -уз потребан прибор за рад   часова ,  и крају 
 

 доноси и додатне прилоге на   Урађени графички  наставне 
 

   

радови: 
 

године 
 

 наставне часове везане уз  

Прегледање свески 

 
 

  

- користи оба 
  

 

 обрађено градиво (штампане    
 

   

лењира++ 
  

 

 прилоге, линкови на интернету,     
 

   

-користи један 
  

 

 властите PPT и сл.)     
 

   

лењир + 
  

 

      
 

    За три недоношења Свакодневно 
 

-Ученик зна да објасни - Логички размишља и -Одговоран при 
 прибора и 

 током године, 
 

-Редовност 
 

праћење/ 
 

главну идеју, описује, примењује закључке при извршавању задатака, 
материјала -1 у  

 

доношења прибора свеску, а након 
 пресек стања 

 

показује, одабира, извршењу конкретних -води рачуна о заштити на  за тромесечје 
 

ређа, разликује, задатака, раду и и материјала опомене и у   
 

-излаже градиво тачно и 
- самостално користи техничку 

-понекад брзоплет. 
-Ученици воде дневник   

 

документацију, евиденцију За редовно 
  

 

разговетно,    
 

- лако изводи рутинске покрете, 
  

доношење прибора 
  

 

-врло добро разуме     
 

- правилно користи инструменте, 
  

и материјала-5 
  

 

постављено     
 

питање и алат и материјал, 
      

 Прегледање Критеријуми за  На крају 
 

-наставник  ретко помаже . - придржава се општих правила  практичног рада вредновање завршеног  модула  

 

практичног рада: 
 

 

 

понашања, 
 

рађеног самостално 
  

 

  Оригиналност   
 

 - тачан, прецизан,  или у пару ( 0-10)   
 

 - примењује мере заштите на   Сложеност   
 

 раду и    ( 0-10)   
 

   

Техничка документација 
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 - редовно доноси прибор за рад.   ( 0-10)   
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-Ученик набраја, описује, - Једноставно логички -Углавном одговоран 
 

издваја, размишља, при извршавању 
 

-добро разуме 
постављено - углавном самостално користи задатака, 

 

питање и техничку документацију, -самостално ради уз 
 

-наставник делимично 
- изводи једноставне рутинске повремену помоћ и 

 

покрете, надзор,  

помаже. 
 

- комуницира и углавном -греши и понекад  

 
 

 сарађује, 
незаинтересован. 

 

 - води рачуна о заштити на раду, 
 

 - придржава се општих правила  
 

 понашања,  
 

 - донекле је прецизан и  
 

 ретко не доноси потребан  
 

 прибор за рад.  
  

 
 
Избор материјала  
( 0-10)  
Тачност израде  
( 0-10)  
Квалитет спојева( 0-10)  
Естетски изглед  
( 0-10)  
Функционалност  
( 0-10)  
Употребна вредност  
( 0-10)  
Презентација  
( 0-10)  
Маx 100 бодова  
40-54%-2  
55-69%-3  
70-84%-4  
85-100%-5 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

- Ученик идентификује и -Не размишља логички,  -Потребна стална помоћ и 
 

препознаје основне -има тешкоће у разумевању  надзор, 
 

појмове и кључне  речи, техничке документације и у  -углавном неодговоран 
 

- даје пример, али не зна 
примени средстава рада,  при извршавању 

 

-минимално је прецизан, 

 задатака  

да објасни главну идеју, 
 

 

 -површан, недовољно 
 

- градиво излаже без реда 
-делимично води рачуна о  

заинтересован, 
 

заштити на раду и  
 

уз велику помоћ -често не доноси потребан прибор  -реагује на опомене. 
 

наставника и за рад.   
 

- тешко разуме    
 

постављенапитања.    
 

- Ученик препознаје 

 

-Не завршава ни минимум 

 

-Омета друге у раду, 

 

  
 

основне појмове и  задатих задатака и  -не поштује договорена 
 

кључне речи.  на час долази без потребног  правила, 
 

  прибора.  -незаинтересован 
 

     
 

      

 ,  
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Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви имају 

задато забележено у 

свескама...) 

Резултат рада по 

операцијама и 

задужењима свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање 

резултата рада, 

продуката група 

(практичан рад.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
По 

потреби и 
 
на крају 

моделовања 

 

Коначна (закључна) оцена из технике и технологије не мора бити аритметичка средина оцена остварених из свих 

горе наведених елемената оцењивања.

( 
2
 )

 

д
о

в
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н

 
 

   

( 
1
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9. Наставни предмет - Ликовна култура – седми разред 

 

Циљ  наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. ___ 

Задаци: - развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја; - стварање 

услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова 

визуелна и ликовна својства; - развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; - развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; - развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; - подстицање интересовања 

и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа 

средине у којој ученици живе и раде; - стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне 

законитости и друштвене појаве; - омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим 

и у делима различитих подручја уметности; - развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, 

модерне и савремене уметности. 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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Разуме појам 

простора и 

препознаје га у 

свакодневном 

животу, као и 

у различитим 

видовима 

уметничког 

изражавања 

 – користи 

традиционалне 

технике и 

одабрана 

савремена 

средства за 

ликовна 

истраживања; 

 – изражава, 

одабраним 

ликовним 

елементима, 

емоције, стање 

или 

имагинацију;  

– обликује 

композиције 

примењујући 

основназнања 

о 

пропорцијама 

и перспективи; 

 –користи, сам 

или у сарадњи 

Основни ниво  
ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 
основне меди-је, материјале и технике 
(цртање, сликање, ваја-н>е) визуелних 
уметности ЛК.1.1.2. изводи 
дводимензионалне и тродимензионалне 
радове ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове 
других (нпр. исказује утисак) ЛК.1.3.3. 
познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности 
(нпр. музеј, галерија, атеље, уметничка 
радионица...) 
 Средњи ниво 
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других 
(нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 
технике...) 2.2.1. одабира адекватан садржај 
да би представио неку идеју или концепт . 
Напредни ниво  
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 
материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју ЛК.3.2.4. уочава међусобну 
повезаност елемената, принцпмл и садржаја 
на свом раду и на радовима другиh ЛК.3.2.2. 
изводи радове са одређеном намером, 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би пости -гао одређени ефекат 
ЛК.3.3.3. користи друга местаи изворе да би 
проширио своја знања из уметности  
Основни ниво 
 ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) ЛК.1.3.3. познаје места 
и изворе где може да прошири своја знања 
везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица. ЛК. 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

(4о+8ов+4в+4еа =20)  

Композиција  

Принципи компоновања (ритам, 

контраст, равнотежа, јединство, 

хармонија, доминанта); врсте 

композиција (пирамидална, 

вертикална, хоризонтална, 

дијагонална, овална, спирална, 

слободна) 

 Арабеска  

Појам, врсте, принципи и 

начини конструкције, израда 

арабеске 

 Пропорције  

Односи величина, пропорције 

људске фигуре, пропорције 

портрета, кроки  

Простор 

 Појам и врсте простора 

(унутрашњи и спољашњи, 

микро и макро); простор у 

ликовним уметностима;  

Амбијент 

 Елементи који чине амбијент 

(дизајн ентеријера, атмосфера, 

корисници, утицај амбијента на 

расположење, активност и 

учење, обликовање школског 

простора, поставка изложбе).  

Перспектива  

Врсте перспектива: 

нагомилавање; вертитакална; 

Рад с 

подацима и 

информација

ма. 

Решавање 

проблема  

 

Сарадња 

 

 Компетенц 

ија за учење  

 

Естетичка 

компетенциј

а 

  

Комуникаци

ја  

 

Одговоран 

однос према 

околини 

 

Рад с 

подацима и 

информаци 

јама  

 

Решавање 

проблема  

 

Сарадња  

 

Наставник ученике 
анимира различитим 
врстама 
презентација, 
штампаним 
фотографијама и 
репродукцијама 
уметничких дела 
како би им 
приближио основне 
појмове простора, 
ликовних елемената, 
принципа 
компоновања и 
различитих врста 
композиција. Радом 
на тексту и путем 
визуелних примера 
из уџбеника 
ученици самостално, 
или у пару 
истражују одређену 
тему, а затим путем 
дискусије изводе 
закључке и 
разматрају могуће 
идеје за реализацију 
ликовних задатака. 
Наставник још 
путем туторијала на 
YouTube-у ученике 
упознаје са 
различитим 
ликовним 
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са другима, 

одабране 

изворе, 

податке и 

информацијек

аоподстицај 

застваралачки

рад; 

 Представи 

своје и радове 

других, 

кратко, 

аргументовано 

и 

афирмативно; 

− користи 

одабране 

информације 

као подстицај 

за стваралачки 

рад опише свој 

рад, естетски 

доживљај 

простора, 

дизајна и 

уметничких 

дела  

− 

идентификује 

теме у 

одабраним 

уметничким 

делима и 

1.3.1. описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из различитих земаља, 
култура и периода ЛК. 1.3.2. зна да наведе 
различита занимања за која су по-требна 
знања и вештине стечени учењем у визу-
елним уметностима (нпр. костимограф, 
дизајнер, архитекта...)  
средњи ниво  
1.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у 
историј-ски и друштвени контекст 2.1.1. 
познаје и користи (у свом раду) основне из-
ражајне могућности класичних исавремених 
медија, техника и материјала визуелних 
уметности напредни ниво  
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 
намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би постигао 
одређени ефекат ЛК.3.2.4. уочава међусобну 
повезаност елемената, принцпмл и садржаја 
на свом раду и на радовима другиh ЛК.3.3.1. 
анализира одабрана уметничка дела у Односу 
на време настанка и према културној 
Припадности (описује основне 
карактеристике, намеру уметника...) 
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине 
који су неопходни у занимањима везаним за 
визуелне уметности 
Основни ниво  
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) ЛК.1.3.3. познаје места 
и изворе где може да прошири своја знања 
везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица. ЛК. 
1.3.2. зна да наведе различита занимања за 
која су потребна знања и вештине стечени 

инверзна; иконолошка 

(семантичка); линеарна 

(централна, угаона, птичија, 

жабља); ваздушна, 

колористичка и 

полиперспектива.  

 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

(2о+3ов+3в+2еа=10) 

Комуникативна улога 

уметности (теме, мотиви и 

поруке у визуелним 

уметностима; улога уметности у 

свакодневном животу).  

Фотографија  

Историја фотографије (појам, 

врсте фотографија и техника 

фотографисања); примена 

фотографије у свакодневном 

животу; дигитална фотографија. 

Кадрирање 

 Портрет (анфас, полупрофил и 

профил); аутопортрет; однос 

мотива и простора у којем се он 

налази; динамика кадра 

Анимација  

Врсте анимација 

(фенакистоскоп, праксиноскоп, 

цртани филм, компијутерска 

анимација); дизајн карактера 

анимираних ликова; Покрет, 

игра, звук  

Компетенциј

а за учење 

Естетичка 

компетенциј

а  

 

Комуникаци

ја 

 

 Одговоран 

однос према 

околини  

 

Предузим 

љивост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву 

 

Рад с 

подацима и 

информација

ма 

 

 Решавање 

проблема  

 

Сарадња 

 

 

Компетенциј

а за учење  

техникама.  
Подстиче ученике 
да самостално и 
слободно исказују 
своја мишљења о 
уметничким делима. 
Покреће дискусије 
естетске анализе на 
крају наставне 
целине развијајући 
код ученика 
естетски начин 
размишљања уз 
уважавање туђих 
мерила вредности и 
ставова. У 
зависности од 
ликовног задатка, у 
току часа организује 
се индивидуални 
практични рад, рад у 
пару, или по 
групама. Наставник 
активно учествује у 
процесу рада 
ученика својим 
саветима и 
коректурама. Поред 
ових најчешће 
примењиваних 
метода рада, 
наставник ученике 
упућује на 
одговоран однос 
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циљеве 

једноставних 

визуелних 

порука 

 − изрази своје 

замисли и 

позитивне 

поруке 

одабраном 

ликовном 

техником  

– разговара о 

одабраним 

идејама, 

темама или 

мотивима у 

уметничким 

остварењима 

различитих 

култура и 

епоха; – 

препозна 

различите 

врсте 

фотографија;   

– самостално 

креира своје 

фотографије 

успешно 

користећи 

начине 

кадрирања и 

технику 

учењем у визуелним уметностима (нпр. 
костимограф, дизајнер, архитекта...)  
средњи ниво 
 2.1.1. познаје и користи (у свом раду) 
основне изражајне могућности класичних и 
савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности  
напредни ниво 
 ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 
елемената, принципима или садржаја на свом 
раду и на радовима другиh ЛК.3.2.2. изводи 
радове са одређеном намером, користећи 
основне визуелне елементе и принципе да би 
постигао одређени ефекат 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 

Обједињавање игре, покрета и 

звука (ритуални плесови, 

карневали, циркуске представе, 

драмска и филмска уметност, 

перформанс и хепенинг) 

; Организација сцене  

Презентација  

Презентовање тема из ликовне 

уметности путем PowerPoint-а. 

 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

(1о+3ов+1в+1еа=6) Уметност и 

технологија Савремена средства 

израза (видео продукција 

ликовних дела, инсталације, 

амбијентална уметност, 

дигитална фотографија, 

уметност рециклаже. Моје 

место, мој крај  

Институције културе,  

значајни споменици и ликовни 

ствараоци Западне Србије. 

Уметничке школе и занимања 

Преглед средњих школа и 

факултета за развијање 

ликовних вештина и знања; 

врсте занимања ликовних и 

примењених уметности 

(сликарство, вајарство, графика, 

фотографија, сценографија, 

костимографија, уметничка 

керамика, индустријски и 

 

Естетичка 

компетенциј

а  

 

Комуникаци

ја  

 

Одговоран 

однос према 

околини  

 

 

према средини у 
којој живе и раде, па 
у складу са тим 
подстиче их да дају 
свој допринос 
активним 
планирањем 
пројектне наставе 
усмерене ка 
естетском уређењу 
просторија школе и 
школског дворишта. 
Ученицима ће бити 
омогућен и додатни 
рад код куће, а 
материјале за 
домаће ликовне 
задатке имаће 
прилику да виде на 
Google classroom 
 
Наставник ученике 
анимира различитим 
врстама 
презентација, 
штампаним 
фотографијама и 
репродукцијама 
уметничких дела 
како би им 
приближио 
различите начине 
визуелне 
комуникације. 
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фотографисањ

а; – 

уважавасебе и 

другекадасним

а, обрађује и 

делидигиталне

фотографиј е; 

 – прави, 

самостално 

или у тиму, 

презентације о 

одабраним 

темама 

повезујући 

кључне 

текстуалне 

податке и 

визуелне 

информације;   

-разматра 

своја 

интересовања 

и могућности 

у односу на 

занимања у 

визуелним 

уметностима 

– учествује у 

заједничком 

креативном 

раду који 

обједињује 

различите 

графички дизајн, дизајн 

ентеријера и екстеријера, 

архитектура, пејзажна 

архитектура...).  

Уметничко наслеђе (савремено 

уметничко стваралаштво нашег 

краја). 

Радом на тексту и 
путем визуелних 
примера из 
уџбеника ученици 
самостално, или у 
пару истражују 
одређену тему, а 
затим путем 
дискусије изводе 
закључке и 
разматрају могуће 
идеје за реализацију 
ликовних задатака. 
Наставник још 
путем туторијала на 
YouTube-у ученике 
упознаје са 
различитим 
ликовним 
техникама. 
Подстиче ученике 
да самостално и 
слободно исказују 
своја мишљења о 
уметничким делима. 
Покреће дискусије 
естетске анализе на 
крају наставне 
целине развијајући 
код ученика 
естетски начин 
размишљања уз 
уважавање туђих 
мерила вредности и 
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уметности 

и/или 

уметност и 

технологију;  

Предлаже 

идеје за 

уметничку 

рециклажу, 

Хуманитарне 

акције кроз 

ликовно 

стваралаштво 

или обилазак 

места и 

установа 

културе; 

ставова. У 
зависности од 
ликовног задатка, у 
току часа организује 
се индивидуални 
практичнирад, рад у 
пару, или по 
групама. Наставник 
активно учествује у 
процесу рада 
ученика својим 
саветима и 
коректурама. 
Ученици добијају 
практичне задатке у 
којима повезујући 
текстуалне и 
визуелне 
информације 
презентују резултате 
свог тимског рада.  
 

Доминантан циљ ове 
области јесте да 
ученикеупозна са 
савременим 
средствима ликовног 
израза и приближи 
им уметност њиховог 
краја. У те сврхе, 
наставник поред 
наставних метода и 
Ученицима ће бити 
омогућен и додатни 
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 рад код куће, а 
материјале за домаће 
ликовне задатке 
имаће прилику да 
виде на Google 
classroom  
дидактичкихсредстав
а који су горе 
наведени користи 
демонстрације 
употребе савремених 
техничких средстава 
у уметничком изразу. 
Организује посете 
галерији.музеју, 
Уметничкој школи и 
УВУУ како би 
ученици из прве руке 
добили информације 
о савременом 
ликовном 
стваралаштву, али и 
стваралаштву 
претходних периода. 
Битно је код ученика 
развити могућност 
разумевања утицаја 
друштвених 
околности на 
резултатеуметничких 
израза. У овој 
области је предвиђен 
и практичан рад 
ученика кроз који би 
се реализовала 
пројектна настава 
усмерена ка 
естетском уређењу 
просторија школе и 
школског дворишта. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују се:  

вештине ликовног 

изражавања и 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научелних 

поступака и 

процедура; рад са 

различитим врстама 

ликовних 

материјала и рад на 

различитим врстама 

ликовних задатака; 

уметничко 

изражавање; 

Формативно оцењивање: 

бележење активности ученика 

на часу у табелу евиденције 

наставника 

 

 

 

 

- Практичан рад 

Број јављања:  

За јављање +  

За јављање више пута +  

За давање комплетног, 

потпуног одговора на тежа 

питања + 

 Ко не зна одговор – 

 

Оцена се одређује кроз 

естетску анализу 

наставника и ученика 

заједно, неретко учешћем и 

осталих ученика у разреду. 

Рад који у потпуности 

задовољава естетске 

критеријуме у складу са 

ликовним задацима (оцена 

5) Углавном задовољава и 

види се уложени труд 

(оцена4) Делимично 

задовољава – испод прага 

могућности ученика (оцена 

3) Мала количина 

уложеног труда (оцена2) 

Нимало уложеног труда 

(оцена 1) 

Свакодневно 

бележење током 

године 

 

 

 

 

Након 

реализације 

наставне 

јединице 

 

 

одговоран Вођење евиденције 

од стране наставника     о: 
 

-Све што је рађено на часу налази се 

у свескама и уредно је написано -

Учесталост јављања и активност по 

-Пресек стања по 

тромесечјима 
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Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

однос према раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење 

и напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, сарадњу са 

другима 

-Јављању на часовима (учесталост и 

активност по месецима) 

 

-Успешности у групном раду, раду у           

пару (ангажовање, продукти) 

 

-Учешћу на такмичењима 

 

-Посета културно- историјским 

институцијама и догађајима 

 

-Несебичном пружању помоћи 

другим ученицима 

 

-Израда паноа, ППТ, различитих врста 

излагања 

месецима -Учествује, помаже 

другима, израђује самостално или у 

сарадњи са другима продукте рада -

Број и квалитет добровољног 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, кратко 

предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) -Спреман је да 

помогне другима -Иницијатива и 
квалитет продукта 

  

 

10. Наставни предмет      МУЗИЧКА  КУЛТУРА   ЗА  СЕДМИ  РАЗРЕД 

Циљ  

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења музичке културе биће праћене и евидентиране 

кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. 
 

Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и члана 26/а Закона о основном образовању у 

васпитању  

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

938 

 

   повеже 

различите видове 

музичког 

изражавања са 

друштвено-

историјским 

амбијентом у коме 

су настали; 

– наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактеристич

на 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 

МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености МК. 1.1.2. опише 

основне карактеристике 

- историјско–стилских периода 

- народног стваралаштва Ученик 

уме да 

анализира повезаност: МК. 2.1.2. структуре 

и драматургије одређеног музичког жанра 

МК. 2.1.3. облика народног музицирања са 

специфичним контекстом народног живота 

МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене 

околности настанка жанра и облика 

музичког фолклора 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано 

образлаже свој суд 

МК. 3.1.4. . уме 

креативно да комбинује изражајне музичке 

елементе у естетичком контексту 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЧОВЕК  И  МУЗИКА  (7 ) 
Барок 
Рођење опере Клаудио 

Монтеверди Облици 

вокално- 

инструменталне музике 

(ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: 

солистичко, камерно и 

оркестарско музицирање. 

Инструментални облици: 

свита, кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан 

Себастијан Бах и Георг 

Фридрих Хендл. 
Класицизам 
Појам сонате и симфоније. 

Жанрови класичне музике – 

опера, црквени 

жанрови, симфонијска, 

концертантна, камерна 

(посебно гудачки квартет), 

солистичка музика. Јозеф 

Хајдн, Волфганг Амадеус 

Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. 

Развој српске црквене музике. 

 
КЉУЧНЕ  РЕЧИ:  

Барок, ораторијум,кантата, 

свита,кочерто –гросо, 

класицизам,соната, симфонија, 

камерна  музика 

 

 - Естетичка 

компетенција;  

 - Дигитална 

компетенција;  

 - Сарадња;  

  - Комуникација;  

 - Компетенције за 

учење; 

 - Рад са подацима и 

информацијама;  

 - Решавање   

проблема;  

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву;  

- Одговоран однос 

прма здрављу; 

- Одговоран  однос  

према  околини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Користити 

методе/технике и 

облике рада које 

активирају ученикеда 

буду самосталнији у 

раду: анализа 

музичких примера, 

фотографија, ППТ, 

видео матаријала. 

Инсистирање на 

корелацији са другим 

предметима: историја, 

ликовна култура, 

географија. 

Коришћење ЛОГОС-
овог е- уџбеника: 
видео и аудио записи  
, квизови, ППТ. 
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уметностима и 

областима ван 

уметности 

(музика и 

религија; 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности  

инструмената 

 

 

 

 

препозна 

врсту жичаних 

инструмента 

по изгледу и 

звуку; 

– опише начин 

добијања тона 

код жичаних 

инструмената; 

-објасни како је 

музика повезана 

са другим 

уметностима и 

Областима  ван  

уметности ( 

музика  и  

религија,технол

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености МК. 1.1.2. опише 

основне карактеристике 

- музичких инструмената и састава 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК. 2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких инструмената са 

музичком изражајношћу 

МК. 3.1.1. зна 

функцију елемената музичке писмености и 

извођачких састава у оквиру музичког дела 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано  

образлаже  свој  суд 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ  (5) 

Жичани: трзалачки и 

гудачки. 

Градитељске школе. Појам 

симфонијског оркестра 

Српски народни музички  

инструменти 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

Мелодија,  ритам, 

инструменти, симфонијски  

оркестар, градитељи 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Естетичка 

компетенција;  

 - Дигитална 

компетенција;  

 - Сарадња;  

  - Комуникација;  

 - Компетенције за 

учење; 

 - Рад са подацима и 

информацијама;  

 - Решавање   

проблема;  

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: видео и 

звучниј записа, 

фотографија, ППТ, 

доступне ИКТ 

апликације. 

Користити претходна 

знања   ученика. 

Повезати  са  

историјским  

контекстом. 

Коришћење ЛОГОС-

овог е- уџбеника: 

видео и аудио записи  , 

квизови, ППТ 
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огија  

записивања,шта

мпања  

нота,извођачке  

и  техничке  

могућности  

инструмената ) 

 

 

 

 

-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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.2.1. именује музичке изражајне 

елементе 

МК. 1.2.2. именује извођачки састав  

МК. 1.2.4. именује српски музички 

фолклор 

МК. 2.2.1. опише и анализира 

карактеристике звучног примера кроз 

садејство опажених музичких елемената 

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног 

жанра 

Ученик уме да анализира слушни пример и 

открије  везу опажених  карактеристика са: 

МК. 3.2.1. 

структуралном и драматуршком 

димензијом звучног примера  

МК. 3.2.2. жанровским и историјско–

стилским контекстом звучног примера 

МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене 

различитих облика  музичког  фолклора 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ (7) 

 

Елементи музичке 

изражајности: темпо, 

динамика, тонске боје 

различитих гласова и 

инструмената. 

Слушање световне и духовне 

музике барока и класицизма. 

Слушање вокалних, вокално-

иструменталних и 

инструменталних 

композиција, домаћих и 

страних композитора. 

Слушање дела традиционалне 

народне  музике. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ :  

Мелодија, ритам,динамика , 

темпо, покрет 

 
 
 
 

друштву;  

- Одговоран однос 

прма здрављу; 

- Одговоран  однос  

према  околини 

 
 
 
 
  
 
 
 
комуникација 

-естетичка 

компетенција 

-компетенција за 

учење 

-одговоран 

однос према 

здрављу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основни методски 

приступ је од звука ка 

теорији. 

Јасно формулисати 

упутства како би 

ученици знали на шта да 

усмере пажњу 

приликом слушања. 

Постепено 

проширивати опажајни 

капацитет код ученика 

усмеравајући их на 

специфичности 

музичког дела пре 

слушања. 
Ученичка знања из 
различитих области 
повезати и ставити у 
функцију разумевања 
дела, подстичући 
креативност и 
критичко мишљење. 
Користити 
ислустрације, ППТ и 
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– изводи 

музичке 

примере 

користећи глас, 

покрет и 

инструменте, 

самостално и у 

групи; 

– користи 

музичке обрасце 

у осмишљавању 

музичких целина 

кроз певање, 

свирање и 

покрет; 

– комуни

цира у групи 

импровизујућ

и мање 

музичке 

целине 

гласом, 

инструментом или 

покретом; 

– учествуј

е у креирању 

школских 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.3.1. 

пева једноставне дечије, народне или 

популарне композиције 

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, 

народне или популарне композиције на бар 

једном инстументу 

МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички 

репертоар певањем и свирањем као солиста 

и у школским ансамблима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ (15) 

Певање песама по слуху   и из 

нотног текста (солмизацијом) 

самостално и у групи. 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом. 

Певање и свирање из нотног 

текста народних и уметничких 

композиција на 

инструментима Орфовог 

инструментарија и/или на 

другим инструментима. 
Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном 

темом. 

Извођење ( певање  или  

свирање) једноставних  

ритмичких  или  мелодијских  

репрезентативних  примера  

(одломака/тема)  у  стилу  

музике  барока и  класицизма. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
естетичка 

компетенција 

-сарадња 

-комуникација 

-одговоран 

однос према 

здрављу 

-компетенција за 

учење 

-дигитална 

кометенција 

 
 
 
 
 
 

ИКТ када је могуће. 
Подстићати ученике 
на изношење свог 
мишљења уз 
аргументовано 
образлагање. 
 
 

Користити 

методе/технике и 

облике рада који 

подстичу ученике за 

самостални рад, рад у 

пару или групи. 

Кроз одговарајуће 

примере музичких 

вежби и композиција 

обрадити елементе 

музичке писмености. 

Обратити пажњу на 

правилно дисање, 

положај тела и дикцију. 

Узети у обзир гласовне 

могућности ученика.За 

инструментално 

музицирање користити 

ритмичке и мелодијске 

инструменте. Могу се 

користити нотни 

примери који су 

солмизацијом обрађени. 

Примељивати принцип 

активног учешћа 

ученика на часу. 
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приредби, 

догађаја и 
пројеката; 
– изрази 

доживљај музике 

језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана или 

говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

– учествуј

е у школским 

приредбама и 

манифестација

ма; 

– примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

– понаша 

се у складу са 

правилима 

музичког 

бонтона у  

различитим  

музичким  

приликама 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мелодија, ритам, динамика, 

текст, темпо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коришћење аудио 
или видео снимака 
или матрица када је 
могуће. Посета 
концерта, у складу са 
могућностима 
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– критички 

просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ученик уме да: 
МК. 1.4.1. направи музичке инструменте 

користећи предмете из окружења 

МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на 

основу понуђених модела МК. 1.4.3. изводи 

пратеће ритмичке и мелодијско–ритмичке 

деонице на направљеним музичким 

инструментима МК. 

1.4.4. учествује у одабиру музике за дати 

жанровски и историјски контекст. 
Ученик уме да: 
МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане 

за 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. 
  

 

 
 
 
 
МУЗИЧКО  

СТВАРАЛАШТВО 

(2) 

Креирање покрета уз 

музику коју ученици 

изводе. 

Креирање ритмичке 

пратње.  

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу барока  и  

класицизма. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

Мелодија, ритам, 

динамика,темпо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
естетичка 

компетенција 

-сарадња 

-комуникација 

-одговоран 

однос према 

здрављу 

-компетенција за 

учење 

-дигитална 

кометенција 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Користити  
методе/технике и 

облике рада који 
подстичу ученике на 
музичко 
стваралаштво, 
самостално, групно и 
у пару .  

Користити корелацију 

са 

ликовном                
културом. 
Креативна  употреба  
мултимедија: 
ППТ,ИКТ,аудио  и  
видео  снимци, 
мобилни  телефони. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују  се  вештине  

изражавања  и  

саопштавања  

разумевање,  примена  

и  вредновање  

научених  поступака  и  

процедура;рад  са  

подацима и  рад  на  

различитим  врастама  

текстова; уметничко  

изражавање; вештине,  

руковање,прибором, 

алатом,технологијама  

и  извођење  радних  

задатака 

 

 
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 

- формативно  оцењивање : 

- свакодневно  бележење  

активности  ученика  на  часу  

у  свеску  евиденције  

наставника 

 

 

 

 

- усмено  одговарање 

 

 

 

 

 

 

- Редовност доношења  

домаћег 

 

 

 

 

 

-Прегледање свески 

 

 

 

- Певање  или  свирање  песама  

и  композиција 

Број јављања: 

За  јављање  + 

За  јављање  више  пута 

++ 

За  давање  комплетног  

,потпуног  одговора  на  

тежа  питања +5 

 

 

 

 

Свеобухватност  одговора 
Хронолошка прецизност 
Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива Самосталност у 

одговарању 

 

 

 

За  три  недоношења  

домаћег -1  у  свеску,а  

након  опомене  у  

дневник 

 

 

 

Све забележено са часова, 

Уредност 

Свакодневно  

бележење  током  

године 

 

 

 

 

 

 
По потреби 

 

 

 

 

 

 

 

Свакодневно  

током  године  

праћење / пресек  

на  крају  године 

 

 

На  крају  

полугодишта  

наставне  године 

 

Пресек  стања  

сваког  месеца 
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нивоу стваралачког 

мишљења и у 

потпуности критички 

рaсуђуje 

 

 
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 

 

 

 

Оцену добар (3) добија 

ученик који: 

− у довољној мери 

показује 

способност 

употребе 

информација у 

новим ситуацијама; 

 

 

 

- Препознавање  слушаних  и  

обрађених  композиција 

 

 

 

- Музичко стварање  

 

 

 

 

 

- Групни  рад ( посматрање  

наставника , излагање  

група,процена  осталих  

ученика ) 

 

 

 

 

 

 

- Рад у пару 

(посматрање 

наставника, излагање парова, 

процена  осталих  ученика ) 

 

 

Учесталост активности на 

часовима 

Ритмичка и мелодијска 

прецизност 

Ангажовање самостално 

и у пару/групи 

Активно учешће у раду 

 

Прецизни одговори 

Самосталност у 

одговарању 

 

 

 
Ангажовање и труд 
Поштовање задатог 

материјала и  инструкција 

Сарадња у пару или групи 

 

 

 

Сарадња  у  групи ( сви  

чланови  су  укључени 

сви  имају  задато  

забележено  у  

свескама...) 
Степен знања свих 
чланова групе 
 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање резултата 

 

 

Свакодневно  

бележење  током  

године 

 

 

Свакодневно  

бележење  током  

године 

 

 

 

По  потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

По  потреби 
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− 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  

 

 

 

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 

рада група 

( пано,  табела ...) 

 

 

Прва три пара која прва 

ураде задатак добијају 

+5 

Сви парови који ураде 

задатак добијају  + 

Парови који не раде 

задато на часу   

Добијају -  
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критички рaсуђуje 

 

 

 

 

 
 

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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -показује изузетну Вођење  евиденције  о : Све што је рађено на часу Пресек стања по 
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Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самосталност уз 

изузетно висок степен 

активности и 

ангажовања (5). 

- показује велику 

самосталност и висок 

степен активности и 

ангажовања (4). 

-показује делимични 

степен активности и 

ангажовања (3). 

-показује мањи степен 

активности и 

ангажовања (2). 

- не показује 

интересовање за 

учешће у активностима 

нити ангажовање (1). 
 

 

- Броју јављања на 

часовима 

- Броју успешности у групном 

раду, раду  у  пару 

- Учешћу у хору, приредбама, 

ваннаставним активностима 

- Несебичном пружању помоћи 

другим ученицима 

- Израда паноа, ППТ, 

различитих врста  излагања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налази се у  свескама 

 

 

Број и квалитет 

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним   

Активностима  приредбе, 

концерти, наступи, израда 

паноа, кратко предавање, 

вођење квиза,израда  

асоцијација 

тромесечјима 
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11. Наставни предмет ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 7. РАЗРЕД 

 

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. 

 

Општи задаци су: 

 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког васпитања сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког васпитања буду у пуној мери реализовани, 

- Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела, 

- Развој и усавршавање моторичких способности, 

- Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање, 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног 

подручја,- Формирање морално-вољних квалитета личности, 
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ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 
поступци 
остваривања 
програма 

• упоређује и 
анализира 
сопствене 
резултате са 
тестирања уз 
помоћ 
наставника са 
вредностима за 
свој узраст; 

ФВ.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај 
физичког вежбања. 
ФВ.1.2.3. Ученик/ученица зна основне 
појмове везане за физичко вежбање. 
ФВ.1.3.1. Ученик/ученица испољава 
позитиван став према физичком вежбању у 
свакодневном животу. 

Батерија тестова  
 
Издржај у згибу  
Претклон у седу 
Из лежања у сед 
Трчање 4*10 метара 
Скок у даљ 
Шатл ран тест 
 
 
  

 компетенција 
за учење 
комуникација 

  рад са 
подацима и 
информацијам
а 

 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Мерење, 
анализирање, 
упоређивање 
 
Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
ученика и 
одељења 

• примени 
достигнути ниво 
усвојене технике 
кретања у игри, 
спорту и 
свакодневном 
животу; 
• примени атлетске 
дисциплине у складу 
са правилима; 
•развија своје 
моторичке 
способности 
применом вежбања 
из атлетике; 
•одржава равнотежу 
у различитим 
кретањима, изводи 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи 
варијантама технике трчања на кратке, 
средње 
и дуге стазе и мери резултат. 
ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, 
основе тренинга и пружа прву помоћ. 
ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
Скок увис 
ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да 
скаче увис варијантом технике маказице. 
Бацање кугле 
ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца 
куглу из места и мери дужину хица. 

Атлетика  
 
Ниски старт 
Високи старт 
Спринтерско трчање и истрајно 
трчање 
Штафетно трчање 
Јесењи крос 
Пролећни (оријентациони ) крос 
Бацање кугле 
Скок у вис 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

 
Подстицање 
ученика на 
усвајање нових 
моторичких 
вештина, уз 
уважавање 
особености 
ученика 
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ротације тела; 

• одржава 
равнотежу у 
различитим 
кретањима, 
изводи 
ротације тела; 
• примени 
вежбања из 
гимнастике за 
развој 
моторичких 
способности; 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи 
вежбе на тлу. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе 
организације рада на справи  
ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи 
прескоке разношку или згрчку уз помоћ 
ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди. 
ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи 
основне вежбе на двовисинском разбоју. 
ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне 
вежбе на круговима. 
Паралелни разбој 
ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне 
вежбе на паралелном разбоју 

 
Спортска гимнастика 
 
Премет странце у обе стране  
Став на шакама 
Прескок преко козлића згрчно и 
разножно 
Састав на разбоју 
Састав на греди  
Састав на круговима 
Састав на двовисинском разбоју 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Подстицање 
ученика на 
усвајање нових 
моторичких 
вештина, уз 
уважавање 
особености 
ученика 

• изведе 
елементе 
одбојкашке 
технике;  
• примени 
основна 
правила 
одбојке; 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном 
нивоу игра одбојку примењујући основне 
елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопствену 
личност уз поштовање других. 
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу 
игра одбојку примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, једноставније 

 
Одбојка 
 
Одбијање лопте прстима  
Одбијање лопте подлактицама 
Школски сервис 
Дизање лопте, смеч 
Игра уз примену правила 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 

Упознавање 
основних 
елемената и 
правила спортске 
игре и поступање 
у складу са њима, 
стварање услова 
за социјално 
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• користи 
елементе 
технике у игри; 
• примени 
основне 
тактичке 
елементе 
спротских 
игара; 
• учествује на 
унутародељенс
ким 
такмичењима; 

тактичке комбинације и уз висок степен 
сарадње са члановима екипе изражава 
сопствену личност уз поштовање других. 

однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

прилагођавање 
ученика за 
колективни живот 
и рад 

• изведе 
кретања у 
различитом 
ритму; 
• игра народно 
коло; 
• изведе 
основне кораке 
плеса из 
народне 
традиције 
других култура;  
• изведе 
кретања, вежбе 
и саставе уз 
музичку 
пратњу; 

ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно 
креће у ритму и темпу музичке пратње у 
простору 
основним облицима кретања (ходање, 
трчање). 
ФВ.2.1.18. Ученик/ученица повезује 
просторно и временски плесне елементе у 
целину, 
изводи и реализује најмање један одабрани 
дечији плес. 

 
Плесови и ритмика 
  
Народно коло „Моравац“ . 
Бечки  валцер. 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

 Корелација са 
сродним 
предметима у 
односу на 
наставну област. 

• коригује дневни ФВ.3.1.20. Ученик/ученица саставља, 
правилно изводи и показује сложене 

 компетенција  
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ритам рада, 
исхране и одмора 
у складу са својим 
потребама;  
• примењује 
здравствено-
хигијенске мере у 
вежбању; 
• чува животну 
средину током 
вежбања; 
• препозна 
последице 
конзумирања 
дувана, алкохола и 
штетних 
енергетских 
напитака; 

комплексе 
вежби обликовања без и са реквизитима. 
ФВ.3.1.21. Зна да саставља комплексе вежби 
обликовања и дозира оптерећење 

Здравствено васпитање 
 
Повезаност физичког вежбања и 
естетике. 
Утицај аеробног вежбања 
(ходања, трчања и др.) на 
кардио-респираторни систем. 
Здравствено-хигијенске мере 
пре и после вежбања. 

за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Презентације, 
дискусије, 
повезивање 
свакодневног 
вежбања и здраве 
исхране са 
здрављем, 
физичким и 
емотивним.  
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

процењују се: 

вештине које је 

ученик усвојио у 

односу на наставну 

област, 

 

напредак у усвајању 

вештина  

 

активност на 

часовима 

 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у дневник 

рада наставника  

 

 

-Редовност доношења опреме 

за час 

 

 

 

 

Учесталост самосталног 

извођења вежби у 

припремној фази часа.  

 

Активност на часовима  

 

Користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима , по 

потреби сваког 

месеца 
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12. Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т  - ФИЗИКА – Разред седми 

 

Циљ: учења Физике јесте да ученици стекну базичну језичну 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, развијању мотивисаност за учење и напредују ка достизању 

одговарајућих образовних стандарда. 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 
ТЕМА, 
КЉУЧНИ 
ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

− зна да разликује 

скаларне и 

векторске 

физичке 

величине; 

 

− зна да користи 

и анализира 

резултате мерeња 

различитих 

Основни:  

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу трења 

које делују на тела која мирују 

или се крећу равномерно 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту 

кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна 

равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 
(кретање, сила, убрзање, 

Њутнови закони) 

 
обрада утврђ

. 

бр. часова 

за лаб. 

вежбе 

свега 

10 13 2 25 

 

Сила као узрок 

промене брзине тела. 

Појам убрзања. 

 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

 

 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

одговоран однос 

према  вежбању, 

усвајање нових 

моторичких 

вештина Учешће на 

спортским 

такмичењима 

 

Вођење евиденције од стране 

наставника  

 

 

 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним наставним 

и ваннаставним 

активностима 

Пресек стања по 

тромесечјима , по 

потреби сваког 

месеца 
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физичких 

величина и 

приказује их 

табеларно и 

графички; 

 

– уме да 

анализира 

зависност брзине 

и пређеног пута 

од времена код 

праволинијских 

кретања са 

сталним 

убрзањем; 

 

– зна да примени 

Њутнове законе 

динамике на 

кретање тела из 

окружења; 

 

- зна да 

демонстрира 

појаве: инерције 

тела, убрзаног 

кретања, кретање 

тела под дејством 

сталне силе и 

сила акције и 

реакције на 

примерима из 

окружења; 

средњу брзину, пређени пут или 

протекло време ако су му 

познате друге две величине 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне 

способности потребне за рад у 

лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава 

основних правила понашања у 

лабораторији 

Средњи:  

ФИ.2.1.1. уме да препозна 

еластичну силу  и особине 

инерције 

ФИ.2.1.4. разуме како односи 

сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.2.1. уме да препозна 

убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко 

кретање и које га физичке 

величине описују 

ФИ.2.4.1. уме да користи 

важније изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина 

из једне јединице у другу 

 ФИ.2.6.1. разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

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: 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

 

Иновативном употебом 

ИКТ 

 

Користити методе/технике 

и облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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- зна да решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

из области 

кинематике и 

динамике кретања 

тела. 

ФИ.2.6.2. уме да препозна 

векторске физичке величине, 

нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и 

интерпретира табеларни и 

графички приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и 

графички да прикаже резултате 

посматрања, 

испитивања или мерења у току 

експеримента 

ФИ.2.7.2. уме да врши 

једноставна уопштавања и 

систематизацију 

добијених резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 

експеримент по упутству 

Напредни: ФИ.3.1.2. зна какав 

је однос сила које делују на тело 

које мирује или се равномерно 

креће 

ФИ.3.2.1. уме да примени 

односе између физичких 

величина које описују 

равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка 

мерења 

 − 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 куглице низ 

жљеб. 2. Провера 

Другог Њутновог 

закона помоћу 

покретног телa 

(колица) или помоћу 

Атвудове машине. 
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ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2.уме да препозна 

питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или 

експериментом 

ФИ.3.7.3.разуме основне 

елементе научног метода 

(проблем, емпиријски 

подаци, хипотеза, експеримент 

за проверу); може да креира 

једноставан експеримент за 

проверу хипотезе у сарадњи са 

наставником 

– уме да 

анализира 

зависност брзине 

и пређеног пута 

од времена код 

праволинијских 

кретања са 

сталним 

убрзањем; 

 

– зна да покаже 

од чега зависи 

сила трења и на 

основу тога 

процени како 

може променити 

њено деловање; 

 

Основни: 

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу трења 

које делују на тела која мирују 

или се крећу равномерно 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту 

кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. ученица уме да 

препозна равномерно кретање 

ФИ.1.4.4. уме да препозна 

јединице за брзину 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, 

масу, силу и време 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне 

способности потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи:  

ФИ.2.1.1. уме да препозна 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ 

ТРЕЊА 
(кретање, сила теже, сила 

трење) 

 
обра

да 

утврђ. бр. часова 

за лаб. 

вежбе 

свега 

6 4 2 12 

 

Убрзање при кретању 

тела под дејством 

силе теже. Галилејев 

оглед. Слободно 

падање тела, 

бестежинско стање. 

Хитац навише и хитац 

наниже. Силе трења и 

 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

 

 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

 

Користити методе/технике 

и облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији у 

раду 
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– зна да 

демонстрира 

појаву кретање 

тела под  

дејствим силе 

Земљине теже и 

силе трења на 

примерима из 

окружења; 

 

– зна да примени 

Њутнове законе 

динамике на 

кретање тела из 

окружења; 

 

– уме да решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

(кинематика и 

динамика кретања 

тела, трење,...). 

еластичну силу и особине 

инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине 

гравитационе и еластичне силе  

ФИ.2.1.4. разуме како односи 

сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.2.1. уме да препозна 

убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко 

кретање и које га физичке 

величине описују 

ФИ.2.6.1.разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2.  уме да препозна 

векторске физичке величине, 

нпр. брзину и силу 

ФИ.2.7.2. уме да врши 

једноставна уопштавања и 

систематизацију 

добијених резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 

експеримент по упутству 

Напредни:  

ФИ.3.1.2. зна какав је однос 

сила које делују на тело које 

мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.2.1. уме да примени 

односе између физичких 

величина које описују 

силе отпора средине 

(трење мировања, 

клизања и котрљања). 

Утицај ових сила на 

кретање тела.  

Демонстрациони 

огледи: 

 − Слободно падање 

тела различитих 

облика и маса 

(Њутнова цев, 

слободан пад везаних 

новчића…). 

 − Падање тела у 

разним срединама. 

 − Бестежинско стање 

тела (огледи са 

динамометром, с два 

тега и папиром између 

њих, са пластичном 

чашом која има отвор 

на дну и напуњена је 

водом).  

− Трење на столу, 

косој подлози и сл. 

 − Мерење силе трења 

помоћу динамометра. 

 

 Лабораторијскe 

вежбe:  

 

1. Одређивање 

убрзања тела које 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка 

мерења 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна 

механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2.уме да препозна 

питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или 

експериментом 

ФИ.3.7.3.разуме основне 

елементе научног метода 

(проблем, емпиријски 

подаци, хипотеза, експеримент 

за проверу); може да креира 

једноставан експеримент за 

проверу хипотезе у сарадњи са 

наставником 

слободно пада.  

2. Одређивање 

коефицијента трења 

клизања. 

– уме да 

разликује 

скаларне и 

векторске 

физичке 

величине; 

– уме да покаже 

Основни:  

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу трења 

које делују на тела која мирују 

или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.3. разуме принцип 

спојених судова 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 
(сила, сила теже, 

равнотежа тела) 

 
обрада утврђ

. 

бр. 

часова за 

лаб. 

вежбе 

свега 

6 4 1 11 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 
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врсте и услове 

равнотеже 

чврстих тела на 

примеру из 

окружења; 

– уме да наводи 

примере простих 

машина које се 

користе у 

свакодневном 

животу; 

– зна да прикаже 

како сила потиска 

утиче на 

понашање тела 

потопљених у 

течност и наведе 

услове пливања 

тела на води; 

– зна да решава 

квалитативне и 

квантитативне  

задатке које се 

односе на 

равнотежу полуге 

и силу потиска. 

ФИ.1.4.6.зна да мери дужину, 

масу, запремину  и време 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне 

способности потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи:  

ФИ.2.1.1. уме да препозна 

еластичну силу, силу потиска и 

особине инерције 

ФИ.2.1.2.  зна основне особине 

гравитационе и еластичне силе 

и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препознаје 

када је полуга у стању 

равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи 

сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује 

концепт густине 

ФИ.2.1.6.зна да хидростатички 

притисак зависи од висине 

стуба флуида 

ФИ.2.4.1.уме да користи 

важније изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 

дозвољене јединице мере изван 

SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3.уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина 

из једне јединице у другу 

ФИ.2.6.1.  разуме и примењује 

 

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 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

 

Користити методе/технике 

и облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна 

векторске физичке величине, 

нпр. силу 

ФИ.2.6.3.уме да користи и 

интерпретира табеларни и 

графички приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.2. уме да врши 

једноставна уопштавања и 

систематизацију 

добијених резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 

експеримент по упутству 

Напредни:  

ФИ.3.1.1. разуме и примењује 

услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос 

сила које делују на тело које 

мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.1.3.  зна шта је притисак 

чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4.разуме и примењује 

концепт притиска у флуидима 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

води, пливање коцке 

леда на води…).  

 

Лабораторијска 

вежба: 

 1. Одређивање 

густине чврстог тела 

применом 

Архимедовог закона. 
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релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2.уме да препозна 

питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или 

експериментом 

– уме да повеже 

појмове 

механички рад, 

енергија и снага и 

израчуна рад силе 

теже и рад силе 

трења; 

– зна да разликује 

кинетичку и 

потенцијалну 

енергију тела и 

повеже њихове 

промене са 

извршеним 

радом; 

– зна да 

демонстрира 

важење закона 

одржања енергије 

на примерима из 

окружења; 

 

– зна да решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

применом закона 

Основни:  

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу трења 

које делују на тела која мирују 

или се крећу равномерно 

ФИ.1.2.2. уме да препозна 

равномерно кретање 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне 

способности потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи:  

ФИ.2.4.1.уме да користи 

важније изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 

дозвољене јединице мере изван 

SI, нпр. тону 

ФИ.2.4.3.уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина 

из једне јединице у другу 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и 

потенцијална енергија зависе од 

брзине, односно висине на којој 

се тело налази 

ФИ.2.5.3. уме да препозна 

појмове рада и снаге 

МЕХАНИЧКИ РАД 

И ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 
(механички рад, 

енергија, снага) 

 
обрада утврђ

. 

бр. часова 

за лаб. 

вежбе 

свега 

6 7 2 15 

 

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. 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- 

 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

 

Користити методе/технике 

и облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање ученика у 

различите ситуације 
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одржања. 

 

ФИ.2.6.1.  разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна 

векторске физичке величине, 

нпр. силу 

ФИ.2.6.3.уме да користи и 

интерпретира табеларни и 

графички приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и 

графички да прикаже резултате 

посматрања, 

испитивања или мерења у току 

експеримента 

ФИ.2.7.2. уме да врши 

једноставна уопштавања и 

систематизацију 

добијених резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 

експеримент по упутству 

Напредни: ФИ.3.1.2. зна какав 

је однос сила које делују на тело 

које мирује или се равномерно 

креће 

ФИ.3.2.2.уме да примени односе 

између физичких величина који 

описују 

осцилаторно кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

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)  

 

Лабораторијскe 

вежбe: 

 

 1. Одређивање рада 

силе под чијим 

дејством сe тело креће 

по различитим 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

евалуације и самоевалуације 
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јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна 

механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2.уме да препозна 

питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или 

експериментом 

подлогама. 

 2. Провера закона 

одржања механичке 

енергије помоћу 

колица. 

– уме да 

разликује појмове 

температуре и 

количине топлоте 

и прикаже 

различите 

механизме 

преноса топлоте 

са једног тела на 

друго; 

 

– зна да 

анализира 

промене стања 

тела (димензија, 

запремине и 

агрегатног стања) 

приликом грејања 

или хлађења; 

 

Основни: 

ФИ. 1.2.1. да препозна 

гравитациону силу и силу трења 

које делују на тела која мирују 

или се крећу равномерно 

ФИ. 1.4.1. уме да чита мерну 

скалу и зна да одреди вредност 

најмањег подеока 

ФИ. 1.4.2. уме да препозна 

мерила за температуру  

ФИ. 1.4.3. зна да користи 

основне јединице за, 

температуру  

ФИ.1.4.5. зна основна правила 

мерења 

ФИ. 1.4.6. зна да мери  

температуру  

ФИ. 1.5.1. зна да агрегатно 

стање тела зависи од његове 

температуре 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
(топлотне појве, 

температура) 

 
обрада утврђ. бр. часова 

за лаб. 

вежбе 

свега 

4 4 1 9 

 

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 

 

 

‒ Компетенција 

за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање 

проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона 

Коришћење различитих 

врста едукативних 

платформи   

Иновативном употебом 

ИКТ 

 

Користити методе/технике 

и облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 
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– уме да наведе 

методе добијања 

топлотне енергије 

и укаже на 

примерењеног 

рационалног 

коришћења; 

 

– зна да решава 

квалитативне и 

квантитативне  

задатке које се 

односе на 

температуру, 

количину топлоте 

и топлотну 

равнотежу. 

 

ФИ. 1.5.2. уме да препозна да се 

механичким радом може 

мењати температура тела 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне 

способности потребне за рад у 

лабораторији 

Средњи:  

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко 

кретање и које га физичке 

величине описују 

ФИ.2.4.1. уме да користи 

важније изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 

дозвољене јединице мере изван 

SI 

ФИ.2.4.3.уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина 

из једне јединице у другу 

ФИ.2.4.4.зна када мерења 

понављамо више пута 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња 

енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела 

зависи од температуре 

ФИ.2.6.1.разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.7.2. уме да врши 

равнотежа. Агрегатна 

стања супстанције. 

Демонстрациони 

огледи:  

− Дифузија и 

Брауново кретање. − 

Ширење чврстих тела, 

течности и гасова 

(надувани балон на 

стакленој посуди - 

флаши и две посуде са 

хладном и топлом 

водом, Гравесандов 

прстен, издужење 

жице, капилара...). 

  

Лабораторијска 

вежба 

 

 1. Мерење 

температуре 

мешавине топле и 

хладне воде после 

успостављања 

топлотне равнотеже. 

‒ Oдговоран 

однос према 

околини 

‒ Oдговоран 

однос према 

здрављу;  

- 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

 

Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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једноставна уопштавања и 

систематизацију 

добијених резултата 

ФИ.2.7.3.уме да реализује 

експеримент по упутству 

Напредни:  

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.5.2. уме да препозна 

карактеристичне процесе и 

термине који описују промене 

агрегатних стања 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2.уме да препозна 

питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или 

експериментом 

  

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процењују се: 

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

- Формативно оцењивање:  

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу  

 

- Усмено одговарање 

-Редовност доношења домаћег 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута + 

За давање комплетног, потпуног 

одговора на тежа питања + 

Ко не зна одговор –  

запис датума 

 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

969 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

поступака и 

процедура; 

рад са подацима 

и 

информацијама,   

дигиталне 

вештине, 

решавање 

проблема, 

предузимљивост; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом, мерним 

инструментима, 

мерилима,  

технологијама и 

извођење 

разних задатака. 

 

 -Прегледање свезака 

 

- Писане провере  

 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

 

 

- Непрекидно проверавање  

усвојених садржаја и  примена 

знања, стечених на основу 

свих облика наставе: 

демонстрационих 

огледа,  предавања, решавања 

квантитативних и 

квалитативних 

задатака,  лабораторијских 

вежби, пројеката... 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

Самосталност у одговарању, 

креативност,  

дивергентно мишљење 

Разумевање сложених  

појмова 

Решавање проблема 

 

 

За недоношења домаћег –  

запис 

датума у евиденцију 

За редовно доношење домаћег 

задатка + 

 

Не пише, нема прибор на часу-  

запис 

датума у евиденцију 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Степен залагања свих чланова групе 

 

Процена резултата рада  

(пано, реферата, презентација,...) 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-броју јављања на часовима 

 

 

-Све што је рађено на часу налази се 

у свескама. 

 

-Ангажовање и квалитет учешћа у 

 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање.  

 

Активно 

учествовање у 

настави, сарадњу 

са другима. 

-броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

 

-учешћу на такмичењима, 

радионицама и смотрама 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-израда паноа , реферата 

презентација... 

разним наставним и ваннаставним 

активностима 

  

 

Дoпунскa нaстaвa и дoдaтни рaд 

 

Допунски рад организује се зa ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

      Циљ  допунске  наставе  физике јесте да се ученицима који нису савладали садржаје физике омогући лакше укључивање 

у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност, истрајност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

- Оспособити  ученике  да овладају основним физичким појмовима ради лакшег уклапања у редовни наставни процес;  

- Омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због краћег или дужег 

изостајања са редовне наставе; 

- Омогућити ученицима да овладају различитим методама учења физичких садржаја ради развијања самосталности у 

учењу. 

    Дати број часова допунске наставе је оријентациони и зависи од потреба ученика и може варирати.  

Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa: 

 

Наставна област Број часова 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 
11 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

 
9 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 5 
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МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 
7 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

 
4 

Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

  

  Циљ додатне  наставе физике јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за физику 

и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према 

њиховим инетресовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе физике:  

- Омогућити ученицима да разумеју начин на који се физика развијала као наука и њено место у савременом животу. 

- Омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научог метода. 

- Оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно знање фзичких ознака и формила 

- Развијати аналитичко и критичко мишљење. 

- Стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање 

теоријских и експерименталних проблема. 

- Стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање физике за тумачење појава и промена у реалном окружењу. 

На овим часовима ученици ће се применити за: 

- такмичењa  ученика основних школа у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва  

физичара Србије  (Школско такмичење, Општинско такмичење, Окружно такмичење и  Државно такмичење). 

- Смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја (регионално и републичко). 

      Дати број часова додатне наставе је оријентациони и зависи од потреба ученика и може варирати. 

Оријентациони брoj чaсoвa додатног рада пo тeмaмa: 

 

Наставна област Број часова 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 9 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 13 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 6 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 4 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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Ванаставне активности: 

-  По препоруци наставника,  ученици  који су показали висок ниво знања  и вештина, према њиховим инетресовањима 

и склоностима,  могу да конкуришу за програме у Истраживачкој станици ,,Петница“. 

- Посета  догађају ,,Ноћ истраживача” посвећен популаризацији науке и учења кроз забаву. 

- Посета музеју,, Никола Тесла”. 

- Посета Фестивалу  науке. 

- Посета Музеју науке и технике. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику и друге природне науке, могу се организовати 

кроз разне секције и едукативне радионице. 

  

 

13. Наставни предмет: Хемија 

 

Циљ наставе хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештина 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. 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планираним фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Програм предмета Хемија у седмом разреду основне школе чини осам области. 

 

  

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ 

ИМЕЂУПРЕДМЕТН

Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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По завршетку 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 лаб. посуђем, прибором и 

супстанцама и показује одговоран однос према 

здрављу и животној средини 

-експериментално појединачно и у групи испита, 

опише и објасни физичка и хемијска својства 

супстанци, и физичке и хемијске промене  

супстанци 

-повезује физичка и хемијска својства супстанци са 

применом у свакодневном животу и различитим 

професијама 

-налазипотребне информације у различитим 

изворима користећи основну хемијску технологију 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 са 

положајем елемента у Периодном систему елемената 

и својствима елемената 

 1.1.1. прави 
разлику између 
елемената, 
једињења и 
смеша из 
свакодневног 
живота, на 
основу њихове 
сложености 
 

1.1.2.   

практичнa 
применa 
елемената, 

једињења и 
смеша из 

сопственог 
окружења, 

на основу 
њихових 
својстава 

 
 3.1.2. како је 
практична 
примена 
супстанци 
повезана са 
њиховим 
својствима 
 

1.1.8. 
значење 

следећих 
термина: 

 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТЛНА  НАУКА И 

ХЕМИЈА У СВЕТУ И ОКО НАС  

(Супстанца) 

3 укупно (2 обрада+1 остало) 

Хемија и њен значај 

Супстанце. Врсте супстанци. 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

(Хемијска лабораторија, 

експеримент, својство и промена) 

6 укупно (4 обрада+2 остало) 

Хемијска лабораторија и 

експеримент. Мерење  

Физичке и хемијске промене 

супстанци. 

Физичка и хемијска својства 

супстанци 

 

 

 

 

 

 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

(Атом, симбол, грађа атома) 

 

На часовима  хемије 

ученици ће развијати 

следеће компетенције: 

 

-компетенцију за 

целоживотно учење 

-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 

орјентација ка 

предузетништву 

 

-идентификовати појмове који повезују хемију са другим наукама и 

професијама, кроз различите примере из свакодневног живота 

-уочавање везе између развијености хемијске производње и 

развијености друштва  

-развијање свести да хемијски производи представљају стално 

окружење савременог човека , са свим добитима и ризицима 

-формирање позитивног става и свести о очувању природе 

уочавање да је супстанца главни предмет изучавања хемије 

-употреба узорака хемијских елемената, једињења и смеша из 

вакодневног живота 

 

 

 

-истицати значај експеримента у хемији 

-усвајање основних правила понашања у хемијској лабораторији 

-развијање опреза при употреби различитих супстанци , 

лабораторијског прибора и посуђа, примена поступака прве помоћи 

-упознавање са основним техникама рада у лабораторији, 

посматрањем, мерењем, бележењем резултата, формулисањем 

објашњења, извођењем закључака 

-експериментално испитивање и описивање физичких и хемијских 

својстава супстанци, као и физичких и хемијских промена 

супстанци  

-демонстрација огледа да би ученици препознали када је дошло до 

хемијске реакције  

-самостално извођење лабораторијске вежбе од стране ученика 

 

 

 

-на примеру атома хелијума започети учење појма атом, структура 

атома и субатомске честице 

-упоређивати наелектрисање и масу протона, неутрона и електрона, 

а потом наелектрисање, масу и величину атомског језгра и 
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-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 

шихово квалитативно и квантитативно значење 

растворљивости супстанце 

-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 pH скали процени 

киселост раствора 

-тумачи ознаке са амбалаже супстанци/комерцијалних 

производа 

супстанца, 

смеша, 
раствор, 
растварање, 

елемент, 
једињење, 

атом, 
молекул, јон, 

ковалентна 
веза, јонска 
веза, 

оксидација, 
оксид, 

киселина, 
база, со, 

индикатор 

 
1.1.3.  на 

основу којих 
својстава 

супстанце 
могу да се 
разликују, 

којим 
врстама 

промена 
супстанце 

подлежу, као 
и да се при 
променама 

укупна маса 
супстанци не 

мења 

10 укупно (6 обрада+4 остало) 

Атоми хемијских елемената. 

Хемијски симболи. Грађа атома: 

атомско језгро и електронски 

омотач. 

Атомски и масени број, изотопи. 

Распоред електрона по енергетским 

нивоима у атомима елемената. 

Периодни систем елемената. 

Племенити гасови - својства и 

примена. 

 

 

 

 

 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И ЈОНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

(Молекул, хемијска веза, хемијска 

формула) 

8 укупно (5 обрада+3 остало) 

Ковалентна веза. Грађење молекула 

елемената. Грађење молекула 

једињења. 

Јонска веза. Кристалне решетке. 

Валенца. Хемијске формуле и 

називи. 

 

 

 

 

 

електронског омотача 

-проширити дефиницију хемијског елемента  

-користити различите моделе за разумевање структуре атома 

-при учењу изотопа уочавати њихову различиту заступљеност у 

природи и инсистирати на њиховој примени 

-разликовати метале, неметале, металоиде и племените гасове 

-шематски приказивати распоред електрона по енергетским 

нивоима 

-уочавати везу између структуре електронског омотача и положаја 

елемената у ПСЕ 

-правити везу између структуре атома племенитих гасова са 

њиховим својствима, применом и заступљеношћу слободних атома 

у природи 

 

 

 

-повезивати својства и структуру супстанци 

-уочавати малу заступљеност слободних атома у природи 

-ковалентну везу упознати на примеру водоника, хлора, кисеоника, 

азота, хлороводоника, воде и амонијака 

-јонску везу упознати на примерима натријум-хлорида, натријум-

оксида и магнезијум-хлорида 

-писати формуле и називе супстанци помоћу појма валенце 

-користити моделе атома, молекула, јона и кристалних решетки 

-правити разлику супстанци са поларном и неполарном 

ковалентном везом 

-правити разлику између супстанци са јонском и ковалентном 

везом на основу растворљивости, температуре топљења и 

агрегатног стања при стандардним условима 

 

 

 

-формирати појмове хомогена и хетерогена смеша, раствор и 
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3.1.3.  да су 
својства 
супстанци и 

промене 
којима 

подлежу 
условљене 

разликама на 
нивоу 
честица 

1.1.9. загрева 

супстанцу на 

безбедан начин  

1.1.10.  измери 

масу, запремину 

и температуру 

супстанце  

1.1.12.  у 

једноставним 

огледима испита 

својства 

супстанци 

(агрегатно стање, 

мирис, боју, 

магнетна 

својства, 

растворљивост), 

као и да та 

својства опише 

1.6.1.  безбедно 

рукује основном 

опремом за 

експериментални 

 

 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

(Смеша, растворљивост, 

процентни састав смеша) 

13 укупно (8 обрада+5 остало) 

Смеше: хомогене и хетерогене. 

Раствори. 

Растварање и растворљивост. 

Хомогене смеше у природи – вода. 

Хомогене смеше у природи – 

ваздух. 

Масени процентни састав смеша. 

Раздвајање састојака смеша 

(декантовање, цеђење, одвајање 

магнетом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

(Хемијска реакција, основни 

хемијски закони) 

6 укупно (3 обрада+3 остало) 

Хемијске реакције. 

Закон о одржању масе. 

Састављање једначина хемијских 

растворљивост 

-разликовати квалитативни и квантитативни састав смеша 

-представљати квантитативни састав смеша преко масеног 

процентног састава 

-вежбати технике декантовања, цеђења и одвајања помоћу магнета 

-разликовати воду као једињење од примера вода у природи које су 

смеше 

-истицати значај воде за живот 

-знати шта се у води раствара 

-инсистирати на чувању воде од загађења 

-израчунавања масеног процентног састава повезивати са саставом 

комерцијалних производа 

-демонстрационим огледима показати да је састав смеша 

произвољан, да састојци смеша не мењају својства у смешама и да 

својства смеша зависе од заступљености састојака у смешама 

-показати припремање раствора, као и презасићеног раствора и 

кристализацију 

-показати растварање калијум-перманганата и јода у води и 

неполарним растварачима 

 

 

 

-градити квалитативно и квантитативно значење хемијске 

једначине којом се представља хемијска промена 

-примењивати значење коефицијента и разликовати га од индекса 

-закон одржања масе разумети са становишта честичне структуре 

супстанце 

-усмене и текстуалне описе хемијских реакција преводити у 

симболички запис 

-уочавати топлотне ефекте при физичким и хемијским променама 

на примерима растварања натријум-хидроксида и амонијум-

хлорида у води 

-демонстрацијом показати сагоревање свеће, реакцију између 
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рад и 

супстанцама  

2.6.1. прикупи 

податке 

посматрањем и 

мерењем, и да 

при том користи 

одговарајуће 

инструменте 

2.6.2.  табеларно 

и графички 

прикаже 

резултате 

посматрања или 

мерења  

2.6.3. 
изводи 

једноста
вна 

уопштав
ања и 
система

тизацију 
резултат

а 

  3.6.1.  препозна 

питање/проблем 

које се може 

експериментално 

истражити  

3.6.2.  постави 
хипотезе  
3.6.3.  планира 

реакција. 

 

 

 

 

 

 

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 

(Мол, моларна маса, 

стехиометрија) 

11 укупно (6 обрада+5 остало) 

Релативна атомска и релативна 

молекулска маса. Количина 

супстанце и мол. Моларна маса. 

Количина супстанце, маса и 

бројност честица 

Закон сталних односа маса. 

Израчунавања на основу једначина 

хемијских реакција. 

Масени процентни састав једињења. 

 

 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК И 

ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ 

(Водоник, кисеоник, неорганска 

једињења) 

15 укупно (7 обрада+8 остало) 

Водоник. Кисеоник. 

Оксиди – формуле, називи, својства. 

Оксидација, сагоревање, рђање. 

Киселине – формуле, називи, 

својства. 

Неутрализација. Соли. 

натријум-хидрогенкарбоната и сирћетне киселине, реакцију између 

натријум-хлорида и сребро-нитрата и баријум-хлорида и натријум-

сулфата 

 

 

 

 

-формирати појмове релативна атомска и молекулска маса, 

количина супстанце, мол и моларна маса 

-на основу формуле или назива супстанце израчунавати релативне 

молекулске масе користећи таблицу ПСЕ 

-на техничкој ваги мерити масу супстанце и израчунавати количину 

и обрнуто 

-успоставити везу између масе, количине супстанце и броја честица 

-изводити израчунавања на основу хемијских формула (масени 

процентни састав једињења) 

-изводити израчунавања на основу хемијских једначина 

 

 

 

-својства водоника повезивати са његовом практичном применом 

-примењивати закон о одржању масе приликом писања једначина 

хемијских реакција добијања водоника и сагоревања водоника 

-на примерима хемијских једначина уочити разлику између синтезе 

и анализе 

-повезати заступљеност кисеоника са његовим значајем за живи 

свет 

-на примеру озона објаснити значај озонског омотача за заштиту од 

космичког зрачења 

-формирати појмове оксидација, сагоревање и корозија  

-демонстрационим огледима повезати састав и својства киселина, 

база и соли 

-промену боје индикатора повезати са постојањем хидронијум и 
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и изведе 
експеримент за 
тестирање 
хипотезе 

3.6.4. донесе 
релевантан 

закључак на 
основу 

резултата 
добијених у 
експеримент

алном раду 

 

1.1.4. да су 
чисте 
супстанце 

изграђене од 
атома, 

молекула и 
јона, и те 

честице 
међусобно 
разликује по 

наелектриса
њу и 

сложености 
грађе 

1.1.6.  
квалитативн
о значење 

симбола 
најважнијих 

хемијских 

Мера киселости раствора – pH  

вредност 

Хидроксиди (базе) – формуле, 

називи, својства. 

 

 

 

 

хидроксилних јона у раствору 

-испитивати кисело-базна својства комерцијалних производа 

-изучавати киселост раствора на примерима из свакодневног 

живота 
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елемената, 

хемијских 
формула 
најважнијих 

представник
а класа 

неорганских 
и органских 

једињења, и 
квалитативн
о значење 

хемијских 
једначина 

реакција 
оксидације 

  3.1.1. разлику 

између чистих 

супстанци 

(елемената и 

једињења) и 

смеша, на основу 

врста честица 

које их изграђују 

 3.1.4. структуру 

атома, молекула 

и јона, које их 

елементарне 

честице 

изграђују и како 

од њиховог броја 

зависи 

наелектрисање 

атома, молекула 
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и јона 

 
1.1.5. тип 
хемијске везе 
у молекулима 

елемената, 
ковалентним 

и јонским 
једињењима 

2.1.1. како 
тип 

хемијске 
везе 

одређује 
својства 

супстанци 
(температур
е топљења 

и кључања, 
као и 

растворљив
ост 

супстанци) 

 1.1.11. састави 

апаратуру и 

изведе поступак 

цеђења 

1.1.12.  у 

једноставним 

огледима испита 

својства 

супстанци 
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(агрегатно стање, 

мирис, боју, 

магнетна 

својства, 

растворљивост), 

као и да та 

својства опише  

2.1.3. шта је 

засићен, 

незасићен и 

презасићен 

раствор 

 2.1.5.  изабере 

најпогоднији 

начин за 

повећање брзине 

растварања 

супстанце 

(повећањем 

температуре 

растварача, 

уситњавањем 

супстанце, 

мешањем)  

2.1.6. промени 

концентрацију 

раствора 

додавањем 

растворене 

супстанце или 

растварача 

(разблаживање и 

концентровање) 
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2.1.7. у 
огледима 

испитује 
својства 

супстанци и 
податке о 
супстанцама 

приказује 
табеларно 

или шематски 

2.1.9.  
израчуна 

масу 
растворене 
супстанце и 

растварача, 
на основу 

процентног 
састава 

раствора и 
обрнуто 

2.1.10. направи 
раствор 
одређеног 
процентног 
састава 
3.1.5. зависност 

растворљивости 

супстанце од 

природе 

супстанце и 

растварача 

3.1.7. на основу 
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својстава 

састојака смеше 

да изабере и 

изведе 

одговарајући 

поступак за 

њихово 

раздвајање  

3.1.8. да 
осмисли 

експериментал
ни поступак 

према задатом 
циљу/проблем
у/питању за 

истраживање, 
да бележи и 

приказује 
резултате 

табеларно и 
графички, 
формулише 

објашњење/а и 

изведе 

закључак/е 

 3.1.9. да 
израчуна 
процентуалну 

заступљеност 
неке 

супстанце у 
смеши, да 
изводи 
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стехиометриј

ска 
израчунавањ
а која 

обухватају 
реактант у 

вишку и 
однос масе и 

количине 
супстанце 

  

2.1.2. значење 
термина: 
материја, 
хомогена 
смеша, 
хетерогена 
смеша, 
анализа и 
синтеза, 
неутрализациј
а, 
супституција, 
адиција, 
анхидрид, 
изомер, 
изотоп   
2.2.2. пише 
једначине 
хемијских 
реакција 
синтезе и 
анализе 
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бинарних 
једињења 

 

2.1.8. 
израчуна 
процентни 

састав 

једињења 
на основу 

формуле и 
масу 

реактаната 
и 

производа 
на основу 
хемијске 

једначине, 
то јест да 

покаже на 
основу 

израчунава
ња да се 
укупна 

маса 
супстанци 

не мења 
при 

хемијским 
реакцијама 

3.1.9. да 
израчуна 

процентуалну 
заступљеност 
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неке 

супстанце у 
смеши, да 
изводи 

стехиометриј
ска 

израчунавањ
а која 

обухватају 
реактант у 
вишку и 

однос масе и 
количине 

супстанце 

1.2.6 основна 
физичка и 
хемијска 
својства 
оксида, 
киселина, база 
и соли 
 

1.2.7. утврди 

основна физичка 

својства оксида 

(агрегатно стање, 

боја, мирис) 

1.2.8.  докаже 

кисело-базна 

својства 

супстанци 

помоћу 

индикатора  
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1.2.9. испита 
растворљивос
т соли 

  1.2.10.  

безбедно рукује 

супстанцама, 

посуђем и 

прибором  

 2.2.1. на 
основу 
назива 

оксида, 
киселина, 
база и соли 

састави 
формулу 

ових 
супстанци  

 2.2.4. 
испита 
најважнија 

хемијска 
својства 

киселина 
(реакција са 
карбонатим

а и 
металима) 

3.2.1.  да су 

физичка и 

хемијска својства 

метала и 

неметала 
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одређена 

структуром  

њихових 

атома/молекула  

3.2.2. хемијска 

својства оксида 

(реакције са 

водом, 

киселинама, 

хидроксидима)   

3.2.3.  да 
општа 
својства 

киселина 
зависе од 
њихове 

структуре 
(реакција са 

хидроксидим
а, металима, 

карбонатим
а, 
бикарбонати

ма и базним 
оксидима) 

3.2.4. да 
општа 

својства 
база зависе 

од њихове 
структуре 

(реакције са 
киселинама 
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и са киселим 

оксидима) 

 3.2.5. да 
физичка и 
хемијска 
својства соли 
зависе од 
њихове 
структуре 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остваренос

ти циљева, 

исхода и 

прописаних 

, односно 

прилагођен

их 

стандарда 

постигнућа 

у току 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад са 

подацима и рад на 

различитим 

врстама текстова; 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

− у потпуности показује способност 

трансформацијезнања и примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке који се 

заснивају наподацима; 

− решава проблеме на нивоу стваралачког 

мишљења и употпуности критички рaсуђуje; 

 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

− у великој мери показује способност примене 

знања илoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

- Бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника и у 

активностима у ес-

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

Свакодневно 

 

 

 

 

Свакодневно 

 

 

 

Свакодневно 
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савладавањ

а програма 

предмета 

 

 

 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

лабораторијским 

прибором, 

посуђем и 

технологијама и 

извођење радних 

задатака. 

− самостално изводи закључке који се 

заснивају наподацима; 

− решава поједине проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и у знатној мери 

критички рaсуђуje 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

− у довољној мери показује способност 

употребеинформација у новим ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe;− већим делом 

самостално изводи закључке који се 

заснивају на подацима и делимично 

самостално решавапоједине проблеме; 

− у довољној мери критички рaсуђуje; 

Оцену довољан (2) добија ученик који:  

− знања која је остварио су на нивоу 

репродукције, узминималну примену; 

− у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe 

и пojмoвe иискључиво уз подршку 

наставника изводи закључке којисе 

заснивају на подацима; 

− понекад је самосталан у решавању проблема 

и унедовољној мери критички рaсуђуje; 

Недовољан (1) добија ученик који: 

− знања која је остварио нису ни на нивоу 

препознавања ине показује способност 

репродукције и примене;− не изводи закључке 

који се заснивају на подацима;− критички не 

рaсуђуje; 

наставника и ес-

дневник.  

 

-Редовност доношења  

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

- Писане провере, 

свеска евиденције и 

ес-дневник. 

- Групни рад  

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

евиденције и ес-дневник. 

-Рад у пару  

(посматрање наставника, 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

 

 

Једном у 

току 

тромесечја, 

у време 

заказаних 

термина 

 

 

 

 

По потреби 

По потреби 

 

Ангажовањ

е ученика у 

настави 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

− показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и висок степен  

активности и ангажовања.(4) 

Вођење евиденције од 

стране наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

 

 

 

Свакодневно 
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исказано 

интересовање и 

мотивација за 

учење. 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања.(3) 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посете 

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

 

 

  

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  

Предмет Хемија 

Разред 7 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

19.  Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас 1 

20.  Хемијска лабораторија 2 

21.  Атом и хемијски елементи 4 

22.  Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења 5 

23.  Хомогене и хетерогене смеше 6 

24.  Хемијске реакције и хемијске једначине 4 

25.  Израчунавања у хемији 6 

26.  Водоник и кисеоник и њихова једињења. Соли 7 

Укупан број часова на годишњем нивоу           36 

 

 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

Предмет Хемија 

Разред 7 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

18.  Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас 1 
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19.  Хемијска лабораторија 2 

20.  Атом и хемијски елементи 4 

21.  Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења 5 

22.  Хомогене и хетерогене смеше 6 

23.  Хемијске реакције и хемијске једначине 4 

24.  Израчунавања у хемији 6 

25.  Водоник и кисеоник и њихова једињења. Соли 7 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

 

  

 

 

14. Наставни предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, 7.разред основне школе- други страни језик (трећа година учења). Укупан број 

часова= 72 (часови обраде 36, остали типови часова 36) 

 

Циљ Усвајање функционалних знања о језичком систему и култури и развијање стратегија учења страног језика те 

оспособљавање за основну писмену и усмену комуникацију и стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
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1. На крају 
наставне 

теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 
  - прави 
разлику                                   
између 
датива и 
акузатива 
- примени 
предлоге са 
дативом и 
акузативом у 
реченици 
- постави 
питање о месту 
мировања и 
правцу 
кретања 
- препозна 
падежне 
разлике 
- употреби 
глагол “wissen” 
у реченици 
- састави 
зависну 
реченицу са 
везником 
“dass“ 

 
 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10. ;ДСТ.1.1.23.;ДСТ.1.1.24.; 
ДСТ.1.2.2. ;ДСТ.1.2.3.;ДСТ.2.1.6.;ДСТ.2.1.10. ; 
ДСТ.2.1.16.;ДСТ.2.1.22. ;ДСТ.2.1.29.;ДСТ.2.2.3.; 
ДСТ.2.3.1.;ДСТ.3.1.2.; ДСТ.3.1.3.;ДСТ.3.1.18. ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

1) Lektion 1-Wohin in den 

Urlaub? 

Куда на одмор? - описивање 
распуста, активности на 
распусту,разговор о плановима 
за распуст, описивање 
временских прилика- укупно 9 
часова( 5 обрада и 4 остали 
типови) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
а за учење, 
сарадња 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
графикона 
 
Користити 
методе/технике и 
облике рада, које 
активирају ученике и 
у којима су 
самосталнији у раду 
 
Обезбеђивање 
корелације са 
сродним предметима 
 
Припремање 
наставника за часове, 
водећи рачуна о 
особеностима 
одељења 
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- издвоји битне 
информације 
- разуме 
одслушани 
интервју 
- састави краћи 
текст о 
Путовању 
 
 
 
 
2. На крају 
наставне 
теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 
- каже нешто о 
свом првом 
школском дану 
- разликује 
обичаје у 
Немачкој и 
Србији 
- употреби 
помоћне и 
модалне 
глаголе у 
претериту у 
писању и 
разговору 

 
 
 
 
 
 
 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.;ДСТ.1.1.21.;ДСТ.1.1.23. ; 
ДСТ.1.1.24.;ДСТ.1.2.3. ;ДСТ.1.3.1. ; 
ДСТ.2.1.1.;ДСТ.2.1.3.;ДСТ.2.1.4.; 
ДСТ.2.1.16.;ДСТ.2.1.17.;ДСТ.2.1.20.; 
ДСТ.2.1.27.;ДСТ.2.1.29.;ДСТ.2.1.30.; 
ДСТ.2.2.2.;ДСТ.2.2.3.;ДСТ.2.3.4. ;ДСТ.2.3.5.  
ДСТ.3.1.2.;ДСТ.3.1.8. ;ДСТ.3.1.9. ; 
ДСТ.3.1.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lektion 2-Erinnerungen 

 Сећања- описивање првог дана 
у школи, описивање нечијег 
живота, описивање прошлих 
догађаја- укупно 8 часова( 4 
обрада и 4 остали типови) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
а за учење, 
сарадња, 
дигитална 
компетенциј
а 
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- повеже свој 
исказ 
узрочним 
реченицама 
- користи 
предлоге у вези 
са годинама 
- одговори на 
разна питања 
у вези са 
одмором 
 
 
 
3. На крају 
наставне 
теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 
- разуме 
употребу и 
грађење 
перфекта 
- разуме 
догађај 
испричан 
у прошлом 
времену 
- разликује 
правилне од 
неправилних 

 
 
 
 
 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.;ДСТ.1.1.21.;ДСТ.1.1.23. ; 
ДСТ.1.1.24.;ДСТ.1.2.4. ;ДСТ.2.1.3.; 
ДСТ.2.1.6.;ДСТ.2.1.16. ;ДСТ.2.1.29.; 
ДСТ.2.1.30.;ДСТ.2.2.3.; 
ДСТ.3.1.6. ;ДСТ.3.1.17. ;ДСТ.3.1.18.; 
ДСТ.3.1.21.;ДСТ.3.2.2.;ДСТ.3.2.3.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lektion 3-Es ist passiert!  

Догодило се! - разговор о 
неком догађају, одређивање 
тренутка када се нешто 
догодило, разговор о спорту, 
описивање догађаја у школи- 
укупно 10 часова( 4 обрада и 6 
остали типови) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
а за учење, 
сарадња 
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глагола 
- употреби 
прилоге за 
време 
- употреби 
компаратив 
придева у 
реченици 
- опише 
ситуацију 
састављајући 
реченицу у 
перфекту 
 
 
 
4. На крају 
наставне 
теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 
- наведе разне 
животне 
намирнице и 
места где се 
оне купују 
- састави 
реченицу 
користећи 
датив 
одређеног 

 
 
 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.;ДСТ.1.1.15. ;ДСТ.1.1.18. ; 
ДСТ.1.3.1. ;ДСТ.2.1.5. ;ДСТ.2.1.16.; 
ДСТ.2.1.21.;ДСТ.2.1.23.;ДСТ.2.2.2.; 
ДСТ.2.2.3.;ДСТ.3.1.1.;ДСТ.3.1.14.; 
ДСТ.3.1.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Lektion 4-Einkäufe und 

Geschäfte 

Куповина и продавнице- 
набрајање намирница и врста 
продавница, учтиво обраћање у 
радњи, разговор о куповини, 
изражавање допадања, 
разговор о поклонима, 
описивање празника- укупно 8 
часова( 5 обрада и 3 остали 
типови) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
а за учење, 
сарадња 
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члана 
- љубазно 
затражи нешто 
користећи 
фразу Ich hätte 
/ möchte gern 
- препозна 
присвојни 
генитив и да га 
употреби 
у реченици 
- води кратке 
дијалоге о 
учесталости 
неке радње 
- разуме 
непознати текст 
у 
вези са 
куповином за и 
против у 
тржном центру 
- издвоји 
кључне 
информације у 
вези са 
текстом 
- води кратке 
разговоре о 
томе коме шта 
поклања 
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користећи 
личне 
заменице у 
дативу 
- каже како се 
прославља 
Божић и Ускрс у 
Немачкој и у 
Србији; 
- направи 
презентацију на 
задату тему 
- напише 
одговор на 
имејл 
вршњака 
- анализира 
своје 
познавање 
појмова на 
немачком 
језику 
- разуме 
прочитани и 
одслушани 
текст 
 
 
 
5. На крају 
наставне 

 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.;ДСТ.1.1.19. ;ДСТ.1.1.23. ; 
ДСТ.1.1.24.;ДСТ.1.3.4.;ДСТ.2.1.4.; 
ДСТ.2.1.13.;ДСТ.2.1.17.;ДСТ.2.2.3.; 
ДСТ.2.3.7. ;ДСТ.3.1.3. ;ДСТ.3.1.22.; 
ДСТ.3.2.4. ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5) Lektion 5-Zu wenig 

Freizeit 

Премало времена- разумевање 
и причање бајки, набрајање 
емисија на телевизији, 
означаванје тачног времена 
(формално и неформално), 
планирање будућности- укупно 
9 часова( 5 обрада и 4 остали 
типови) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
а за учење, 
сарадња, 
дигитална 
компетенциј
а 
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теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 
- опише 
фотографију 
- прошири своја 
сазнања о 
о животу и делу 
браће 
Грим 
- разуме 
телевизијски 
програм 
- повеже називе 
емисија 
- напише нешто 
о свом и 
туђем 
мишљењу у 
вези са 
гледањем 
телевизије 
- препозна 
сложеницу и 
одреди род 
исте 
- каже колико је 
сати 
- састави 
реченице 
користећи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.;ДСТ.1.1.21.;ДСТ.1.1.23.; 
ДСТ.1.1.24.;ДСТ.2.1.3.;ДСТ.2.1.16.; 
ДСТ.2.1.17;ДСТ.2.1.29.;ДСТ.2.1.30.; 
ДСТ.2.2.2.;ДСТ.2.2.3;ДСТ.2.3.7.; 
ДСТ.3.1.18. ;ДСТ.3.2.3.; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

999 

 

глаголе са 
раздвојивим 
префиксом; 
- правилно 
употреби футур 
у реченици 
- направи 
разлику при 
састављању 
реченица у 
различитим 
временима 
- на основу 
писма напише 
савет за 
решавање 
проблема 
 
 
 
 
 
 
6. На крају 
наставне 
теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 
- води кратке 
разговоре о 
познатим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8.; 
ДСТ.1.1.10.;ДСТ.1.1.15.;ДСТ.1.1.16.;ДСТ.1.1.19. 
ДСТ.1.1.21.;ДСТ.1.2.2.;ДСТ.1.2.3.;ДСТ.2.1.1. ; 
ДСТ.2.1.2.;ДСТ.2.1.3.;ДСТ.2.1.10. ; ДСТ.2.1.17. ; 
ДСТ.2.1.31; ДСТ.2.2.1.; 
ДСТ.2.2.2.;ДСТ.3.1.1. ;ДСТ.3.1.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Lektion 6-

Deutschland,Land mit 

Superlativen 

Немачка- разговор о познатим 
личностима и њиховом животу, 
описивање градова и њихових 
знаменитости, описивање 
рекорда- укупно 9 часова( 5 
обрада и 4 остали типови) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
а за учење, 
сарадња, 
дигитална 
компетенциј
а 
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личностима 
- изрази своје 
мишљење о 
томе какве су 
биле 
познате 
личности 
- 
наведе/прочита 
годину 
рођења и смрти 
- разуме 
непознат текст 
о 
градовима 
Немачке 
- разуме 
суперлатив 
придева 
- примени 
стечено знање 
из опште 
културе на 
конкретном 
примеру 
- разуме и у 
реченици 
примени 
присвојни члан 
у различитим 
падежима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7) Lektion 7-Meine erste 

Liebe 

Моја прва љубав- разговор о 
љубавним проблемима, 
договарање сусрета, 
орјентисање у граду, описивање 
пута до школе; давање 
љубавних савета, предвиђање 
догађаја, причање о првој 
љубави- укупно 10 часова( 4 
обрада и 6 остали типови) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
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- препозна и 
правилно 
употреби 
суперлатив 
 
7. На крају 
наставне 
теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 
- одговори на 
лична 
питања 
- функционално 
користи 
негације kein и 
nicht 
- правилно 
примењује 
личне 
заменице у 
дативу 
и акузативу 
- пребаци 
питања у 
индиректни 
говор 
- уме да 
примени 
одговарајући 
падеж уз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДСТ.1.1.2.;ДСТ.1.1.3.;ДСТ.1.1.4.;ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.;ДСТ.1.1.17. ;ДСТ.1.1.18. ; 
ДСТ.1.1.20.;ДСТ.1.2.3.; ДСТ.2.1.1.; 
ДСТ.2.1.4.;ДСТ.2.1.5.;ДСТ.2.1.12.; 
ДСТ.2.1.16. ;ДСТ.2.1.17.; ДСТ.2.1.24.; 
ДСТ.2.1.27.;ДСТ.2.2.3. ; 
ДСТ.2.3.1.; ДСТ.3.1.3.;ДСТ.3.1.9. ;ДСТ.3.1.18. ; 
ДСТ.3.1.23. ;ДСТ.3.2.1.;ДСТ.3.2.2.;ДСТ.3.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а за учење, 
сарадња 
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предлоге 
- оријентише у 
граду 
- уговори место 
састанка 
- се договори за 
излазак 
- објасни 
другом лицу пут 
до одређене 
тачке у граду 
- даје савете 
вршњаку како 
да се понаша на 
првом 
састанку 
- разуме 
одслушане 
интервјуе и 
решава 
задатак на 
основу 
информација 
које је чуо 
 
 
8. На крају 
наставне 
теме/области 
ученик ће бити 
у стању да: 

 
 

 
 
 

8) Lektion 8-

Familienkonflikte 

Породични конфликти- 
разговор о односу са 
родитељима, навођење разлога 
за свађу са родитељима, 
описивање собе; описивање и 
планирање путовања- укупно 9 
часова( 4 обрада и 5 остали 
типови) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kомуникатив
на 
компетенциј
а, 
компетенциј
а за учење, 
дигитална 
компетенциј
а 
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- разуме 
одслушане 
интервјуе о 
односима 
између 
родитеља и 
деце 
- разуме 
принцип фраза 
са 
глаголом и 
предлогом 
- примени 
одговарајући 
глагол са 
предлогом у 
реченици 
- напише краћи 
састав 
- да одговори 
на питања о 
свом односу са 
родитељима и 
напише 
текст у форми 
писма 
- протумачи и 
прокоментариш
е 
статистику 
- разуме 
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употребу 
заменичких 
прилога 
- правилно 
употреби 
глаголе са 
предлозима 
који захтевају 
датив или 
акузатив 
- исприча причу 
на основу 
илустрација и 
кључних 
појмова 
- употреби 
придеве 
настале од 
имена градова 
- осмисли причу 
користећи 
се језичким и 
граматичким 
искуствима 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

 

 

процењују се: 

вештине 

изражавања и 

саопштавањразумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

 

уметничко 

изражавање; 

 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом и 

технологијама и 

извођење 

радних задатака. 

 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције 

наставника 

-Комисија ученика и 

наставница 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења 

домаћег 

 

-Ученици воде евиденцију 

 

-Прегледање свезака 

 

- Писане провере 

 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

 

 

Број јављања: 

За јављање ● 

За јављање више пута ꙳ 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања ▪ 

Ко не зна одговор – запис 

датума 

Учесталост јављања на 

часу по 

месецима 

 

Свеобухватност одговора 

 

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивање градива 

 

Самосталност у 

одговарању 

 

За недоношења домаћег – 

запис 

датума у евиденцију 

 

За редовно доношење 

домаћег 

задатка + 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

 

 

 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

 

Степен залагања свих 

чланова 

групе 

Процена резултата рада 

група 

(пано, табела...) 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос према 

раду, постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. активно 

учествовање у настави, 

сарадњу са другима 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

 

-Израда паноа 

Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним 

наставним и ваннаставним 

активностима 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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СТАНДАРДИ НА КОЈИМА СЕ РАДИ У ОКВИРУ РАЗРЕДА  

  

  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноставније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, 

уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контекстуализовани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, 

кратких , јасно контекстуализованих усмених исказа.  

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате ситуације, а исказана су спорим 

темпом и разговетно. ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на 

непосредне личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење.  

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико саговорници 

говоре довољно разговетно и споро.  

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставнија упутства, уколико укључују и визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки 

извештаји, сервисне информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени 

илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања.  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).   

ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу саговорника.  
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ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни љубимци, место 

становања, школа, хоби).  

ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе и ствари из свог 

непосредног окружења или везане за лична искуства.  

ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, предметима у 

нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква питања саговорнику.  

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.   

ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног интереса (нпр. списак за куповину). 

ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже).  

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама.  

  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.  

  

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.  

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  
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1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме.  

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.  

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања.  

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)  

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба 

апарата, правило игре), праћена визуелним елементима.  

  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.   

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико 

реченица у смислену целину.  

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности. 

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

 ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.  

ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама 

 

  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима 

и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

 ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне 

кохезивне елементе.  

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште информативне природе. 
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 ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.  

ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина).  

ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних правописних 

правила.  

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода).  

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

3. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. који се тичу његових потреба и интересовања.  

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са) говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом.  

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације праћене 

визуелним елементима. 
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РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима.  

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима.  

ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима различитих 

врста и разноврсне тематике, примерене узрасту.  

ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених 

узрасту и интересовањима. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања саговорника. 

 ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на 

једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 

ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или 

одслушан),делимично           користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и једноставним 

језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.  

ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима 

приватног и школског живота. 

ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) текст, у извесној мери користећи 

и језичка средства која се у њему појављују. 

 

МЕДИЈАЦИЈА  

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и интересовањима. 

ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних 

текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима. 
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4. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и 

примењује фреквентна правописна правила.  

ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као 

и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање 

разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

  

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ОБРАЗОВНА ПОДРШКА:  

  

• Прилагођавање материјала  и  учила подразумева  коришћење различитих  материјала (као  што  су визуелни,  сликовни,  

звучни, тактилни  материјали и конкретни  предмети који  су  неопходна подршка  у  учењу  деце/ученика  из  осетљивих  

група), прилагођених радних листова и задатака за вежбање.   

• Прилагођавање метода,  техника  и  облика  рада подразумева употребу различитих приступа, различитих метода , 

различитих техника и  облика  рада.  

• Прилагођавање испитивања и оцењивања подразумева омогућавање употребе различитих видовa изражавања (при чему 

је важно развијати све видове, а оцењивати кроз онај вид кроз који се ученик најбоље исказује), прилагођавање начина 

испитивања (нпр. више времена за решавање задатка) и  прилагођавање  задатака  или тестова (нпр. вербалне  задатке 

претворити  у  графичке  или  сликовне,  задатке  отвореног  типа претворити у задатке са понуђеним одговорима и 

слично).  

• Прилагођавање  садржаја  и исхода и стандарда постигнућа подразумева сажимање или  обогаћивање садржаја (нпр. 

обрада кључних  наставних  јединица  или  додавање  садржаја  зависно  од интересовања  ученика),  као  и  измену 

прописаних исхода  или стандарда  постигнућа за  ученике  који  их  не  постижу  или  их премашују (нрп. на  часу за  

исти  садржај  користе  се  различити нивои обрaде, према Блумовој таксономији, тако да и ученици који не постижу 

или премашују очекиване исходе и стандарде могу да буду подједнако укључени у рад).  

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1013 

 

15. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

VII разред 

 

Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем 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. 

 Укупан фонд часова: 36 Недељни фонд 1 час  

ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА  

Р.б. теме Наставна тема                                                                        Број часова по теми    

 1. ЉУДСКА ПРАВА (права детета)                                                 10  

 2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО (школа као заједница)                  6   

 3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ                                 12 

 4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ                                                          8 

                       Укупно часова    36 

 

 

 
Наставна тема Садржај програма Исходи 

 

 

 

 

 

1. Људска права 

 

-Карактеристике људских права- урођеност, 

универзалност, неотуђивост, недељивост. 

-Опште добро. 

-Право појединца и опште добро. 

-Сукоб појединачних права и општег добра. 

-Прва и правда. 

-Социјална правда. 

 

-навде и опише основне карактеристике љуских 

права. 

-својим речима опише везу између права 

појединца и општег добра. 

-дискутује о односу права и правде и о сукобу 

права. 

-образложи личну одговорност у заштити свог 

здравља. 

-штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права. 
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2. Демократско 

друштво 

-Политичке странке у вишепартијском 

систему-владајуће и опозиционе. 

- Народна скупштина-сврха и надлежности. 

- Народни посланици, посланичке групе. 

Процедуре у раду Народне скупштине. 

-Скупштинск 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 могућности утицаја 

грађана на одлуке Народне скупштине 

 

 

 

3. Процеси у 

свремном 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 угроженот права 

појдинца. 

-препозна и одупре се различитим облицима 

вршњачког притиска. 

-препозна опасност када се нађе у великој групи 

људи и заштити се. 

 

 

 

4. Грађански 

активизам 

Симулација Народне скупштине 

-Одређивање улога и процедура у Скупштини. 

-Формирање посланичких група 

-Избор председника Скупштине. 

-Формулисање предлога закона. 

-Скупштинка дебата. 

-Гласање. 

-Евалуација симулације. 

-учествује у организацији, реализацији и 

евалуацји симулације Народне скупштине; 

-у дискуији показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 

-проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора; 

 Укупан број часова: 36  
 

 

Општа предметна кометенција: Оспособљавање ученика за активно учешће у грађанском животу и друштву, Сарадња, 

Комуникација Специфичне предметне компетенције: Развијање знања, вештина и ставова који омогућавају активну улогу у 

грађанском животу и друштву Међупредметне компетенције: 

 1. Рад с подацима и информацијама-прикупљање података, анализа и презентација 

 2. Решавање проблема- ученици се оснажују да препознају проблеме и активно траже решења 

 3. Сарадња-интерактивни начин рада, групни рад, тимски рад 
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 4. Дигитална компетенција-прикупљање података на интернету, израда ПП презентација  

5. Компетенција за учење-развијање знања, вештина и ставова  

6. Одговорно учешће у демократском друштву-ученици се оснажују и подстичу да одговорно и активно учествују у друштву 

 7. Комуникација-изношење сопственог мишљења, осећања, ставова на конструктиван начин 

 8.Одговоран однос према околини-бављење непосредним окружењем, уочавање проблема 

 9. Иницијатива и предузетништво - Спремност је да учествује у самосталним и тимским пројектима,развија идеју, мотивисан 

је за рада, поставља реалне циљеве и планира задатке и активности за њихово остваривање 

Међупредметно повезивање  

НАСТАВНА                                      ОБЛАСТ  МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

 ЉУДСКА ПРАВА                          Српски језик Биологија Историја Физичко васпитање  

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО         Историја Географија 

 

16. РЕДОВНА НАСТАВА изборног предмета 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

Годишњи фонд часова:   36                                              Недељни фонд часова: 1 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

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 претходним разредима.  

 

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик: моћи да 

сагледа схвати и примени 

нове садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног катихизиса у 

току7. разреда основне 

школе; да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходним разредима. 

План и програм 

Циљ 

Исход- Резултат 

Очекивања 

Корелација 
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Да буде мотивисан да 

похађа часове Православног 

катихизиса.  

I I – БОГОПОЗНАЊЕ Упознати ученике са основним 

појмом ,,богопознање". 

Припремити ученике за сусрет и 

упознавање са Откровењем 

Истинитог Бога. Развити код 

ученика свест о Богу као 

личности која се открива човеку 

Новога завета. 

Исход се уочава у томе да 

ученик може да објасни ко 

је Бог, свој доживљај Бога и 

свој однос са Богом. Да 

уочи колико је битан тај 

однос и то познање за 

целокупни његов живот. 

Богопознање 

Бог 

Вера 

Љубав 

Однос 

I I I  – ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

Упознавање са Месијанским 

добом, животом и деловањем 

Христоса и апостола и настанком 

Цркве Христове. Да уочи значај 

догађаја у Јерусалиму за 

јединство Цркве Христове. 

  

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик  да уочи да се 

Бог открива кроз 

Христоса, да је смисао у 

Христосу и у Цркви која 

настаје у јерусалиму од 

Христоса и апостола. З 

Кључ је у Христосу и 

апостолима.  

Христос 

Апостоли 

Црква 

Јединство  

Јерусалим 

IV- СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

Упознавање са природом и 

суштином Цркве Христове, њене 

тајне и њеног живота. Да открије 

зашто су то тајне. 

Исход се уочава у томе да 

ће ученик моћи да доживи 

Христоса као темеља Цркве. 

Он је за невернике био 

тајна, па је и Његова Црква 

за њих тајна. Резултат се 

види ако је ученик схватио 

природу, суштину Тајне 

Христоса и цркве. 

  

Исус Христос  

Тајна 

Живот Цркве 
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V -СРПСКА ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

 

Упознати ученике са историјом 

Српске православне цркве. 

Развијање свести ученика о 

узрочности историјских, ратних, 

политичких и економских 

околности на живот Српске 

цркве. 

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик моћи да 

објасни  и примени 

корелацију више области, 

предмета кроз објашњење 

догађаја у историји српске 

цркве кроз векове, и уочи 

утицај на цркву кроз векове 

значајних личности и 

значајних догађаја. 

Српска православна црква 

Историја 

Значајне личности 

Значајни догађаји 
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НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

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.  

 

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.  

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура  

Ликовна култура 

I I – БОГОПОЗНАЊЕ 

 

 

 

 

Корелација верске наставе и 

историје повезује историју, 

религију и етимологију појмова, 

као и дететову перцепцију исте. 

 

 

 

Изузетност области је 

способност повезивања и 

развијања когнитивних 

способности. Бог се 

откривао и назначио себе , 

свој промисао и спасење 

света и човека, од самог 

настанка света, јер само 

такав Бог има смисла. 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

I I I  – ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

Имајући у виду захтеве 

новозаветне еклисиологије 

(учење о Цркви Христовој) и 

могућности транспоновања 

њеног садржаја и смисла у 

педагошко дидактичка решења, 

Компетенције су адекватне 

ако је наставник способан 

да пружи квалитативну 

наставу; настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Христоса 

Историја  
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наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе и 

тумачења новозаветних списа – 

јеванђеља због комплексности  

њихових догађаја, парабола и 

прилагођеност узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика.  

препозна као кључни Божји 

промисао, као темељ Цркве, 

која је брод спасења за 

вечност. Да Нови завет 

схвати као нов савез Бога и 

човека и нов простор за 

остваривање Божјег плана 

за спасење света  кроз 

Христа и цркву. 

IV- СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

Способност наставника да доведе 

уочавања и усвајања смисла 

појмова ,,светајна", ,,тајна 

христова"...  

Овде је битно објаснити 

компетенције Христоса у 

светотајинском животу 

Цркве. Етичка и месијанска 

суштина тајне Исуса 

Христоса. 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

 

V -СРПСКА ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

 

Компетенције наставника су да 

разбија стереотип, предрасуде, 

једнодимензионалност 

сагледавања и тумачења 

историјских догађаја.  Ствари, 

догађаји, личности и комплексне 

околности  су 

вишедимензионалне, а односи и 

личности унутар цркве имају 

много димензија и перспектива, 

када се ставе у контекст 

историјских бурних дешавања у 

овом делу Европе и мале Азије, 

економских услова услед 

вишевековног ратовања, ропства, 

смена царстава, политичких 

Етичке способности и 

компетенције за формирање 

личне одговорности за 

лично и колективно 

прихватање 

непромењљивих истинитих 

историјских чињеница, без 

обзира на личне аспирације. 

Усвајање способности 

разумевања да је Црква жив 

организам на који делују 

спољне околности. 

 

 

 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ: 

 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса и Историје, група располаже, када су у питању нове теме.  

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 сазнајно, а мање на формативно 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. Потребно је усвајање вредносних судова на основу 

чињеница, а не личних паушалних мишљења. Битно је критичко процењивање сопствених предрасуда и стереотипа. 

 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.  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 радионица и у дискусији;  

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика. 

услед наметања политике 

победника и поробљивача. 
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16.8 ОСМИ РАЗРЕД 

 
1.Српски језик и књижевност  

 

ЦИЉ: 

 

Циљеви наставе и учења предмета српски језик и књижевност јесу: да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

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

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

посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално 

просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и 

приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 

књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА И 

САДРЖАЈИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

− 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; 

− истакне универзалне 

вредности 

књижевног дела и 

повеже их са 

сопственим 

искуством и 

околностима у 

којима живи;  

− повеже писце и дела 

из обавезног дела 

ОСНОВНИ НИВО 

 

CJ.1.4.1. повезује наслове 

прочитаних књижевних 

дела (предвиђених 

програмима од  

V до VIII разреда) са 

именима аутора тих дела 

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 књижевноум. 

тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и 

монолог CJ.1.4.6. 

препознаје постојање 

стилских фигура у 

књижевноум. тексту 

(епитет, поређење, 

ономатопеја) CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе 

КЊИЖЕВНОСТ 

обрада утвр. укупно 

42 10 52 

 

 

Л Е К Т И Р А 

 

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 

Настасијевић: Труба 

6. Иван В. Лалић: 

Ветар 

7. Марина Цветајева: 

Месечев сјај  

 

ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 

1. Бранко Радичевић: 

Ђачки растанак (одломак 

Општа предметна 

компетенција наставе 

српског језика и 

књижевности која 

подразумева примену 

основних знања о 

српском језику и 

основних начела 

тумачења књижевног 

дела; поштовање 

књижевнојезичке норме 

у усменој и писаној 

комуникацији.  

 

Специфична предметна 

компетенција у области 

књижевности, језика и 

језичке културе, 

уважавајући наведене 

захтеве стандарда 

основног, средњег и 

напредног нивоа у 

оквиру сваке наведене 

теме. 

Међупредметна 

компетенција која 

омогућује развијање 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког материјала, 

илустрација,шема, 

графикона 

 

-Користити методе/ 

технике и облике рада 

које активирају ученике 

и у којима су 

самосталнији у раду 

 

-Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима 

 

-Припремање 

наставника за часове 

водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 

-Постављање ученика у  

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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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 

књижевног дела и 

међужанровско 

прожимање; 

− повеже књижевна 

дела са историјским 

или другим 

одговарајућим 

контекстом; 

− одреди временски 

оквир у којем је 

писац стварао; 

− разликује аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 

драмског лица или 

лирског субјекта; 

− препозна националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину. 

 

књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, 

фабулу, време и место 

радње, лик... 

СРЕДЊИ НИВО 

 

CJ.2.4.1. повезује дело из 

обавезне лектире са 

временом у којем је 

настало и са временом 

које се узима за оквир 

приповедања CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из 

обавезне лектире и род, 

врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту 

књижевноуметничког 

дела на основу одломак, 

ликова, 

карактеристичних 

ситуација 

CJ.2.4.4. разликује 

књижевнонаучне врсте: 

биографију, 

аутобиографију, дневник 

и путопис и научно-

популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и 

разликује одређене 

(тражене) стилске фигуре 

у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, 

хипербола, градација, 

Ој, Карловци, место моје 

драго...) 

2. Народна епско-

лирска 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 

прикљученија (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)   

9. Бранимир Ћосић: 

Покошено поље (одломак 

из прве књиге Читава 

једна младост) 

способности ученика за 

активно учешће у групи 

на реализацији 

заједничких пројеката.  

 

КОМУНИКАЦИЈА НА 

МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ 

 

УЧЕЊЕ КАКО СЕ УЧИ 

 

Дигитална компетенција 

која оспособљава 

ученике да користе 

одређена средства из 

области информационо-

комуникационих 

технологија (ИКТ).  

 

Естетичка компетенција 

– развијање свести да се 

естетичка вредност не 

везује само за уметност, 

већ и за природне, 

социолошке, идеолошке, 

емотивно- 

афективне и практичне 

садржаје.  

Ученици развијају 

међуљудску и 

грађанску 

компетенцију и 

вештину сарадње –

одговорано учешће у 
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метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, 

идеје, композицију, 

форму, карактеристике 

лика (психолошке 

социолошке, етичке) и 

њихову међусобну 

повезаност  

 

 

 

CJ.2.4.7. разликује 

облике казивања у 

књижевноуметничком 

тексту: приповедање, 

описивање, 

монолог/унутрашњи 

монолог, дијалог 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

CJ.3.4.1. наводи наслов 

дела, аутора, род и врсту 

на основу одломака, 

ликова,  

карактеристичних тема и 

мотива 

CJ.3.4.3. разликује аутора 

дела од лирског субјекта 

и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и 

именује стилске фигуре; 

одређује функцију 

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) 

 

ДРАМА 

 

1. Данило Киш: Ноћ 

и магла 

2. Петар Кочић: 

Јазавац пред судом 

(одломак) 

3. Жан Батист 

Поклен Молијер: 

Грађанин племић 

(одломак) 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ 

И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

 

1. Милутин 

Миланковић: Кроз 

васиону и векове 

(одломак) 

демократском друштву, 

као и одговорност 

према околини и 

здрављу. 

  

РЕШАВАЊЕ  

ПРОБЛЕМА  

 

КУЛТУРНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ  
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стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и 

именује врсту стиха и 

строфе CJ.3.4.6. тумачи 

различите елементе 

књижевноуметничког 

дела позивајући се на 

само дело CJ.3.4.7. 

изражава свој став о 

конкретном делу и 

аргументовано га 

образлаже 

 

CJ.2.4.7. разликује 

облике казивања у 

књижевноуметничком 

тексту: приповедање, 

описивање, 

монолог/унутрашњи 

монолог, дијалог 

2.  Герман Титов: 25 

сати у свемиру 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1. Народне епске 

песме новијих времена 

(тематски круг о  

ослобођењу Србије: 

Почетак буне против 

дахија, Бој на Мишару...) 

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,  

Војислав Карановић: О 

читању поезије, Ана 

Ристовић: Гледајући у 

дрвеће...) 

 

 

4.  Иво Андрић: Деца 

(Деца, Књига и Панорама) 

5.  Бранислав Нушић: 

Сумњиво лице 

6.  Клод Кампањ: 
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Збогом мојих петнаест 

година 

7.  Давид Албахари: 

Мамац 

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

ЛЕКТИРЕ 

  

 

1. Оскар Давичо: 

Србија 

2. Станислав 

Винавер: Ратни другови 

(Аритон) 

 

3. Вук Стефановић 

Караџић: Српски рјечник 

(избор, нпр. Отмица...); 

4. Растко Петровић: 

Африка (одломци) 

5. Радослав Братић: 

Мајсторова рука 

(одломак) 

6. Душан Ковачевић: 

Ко то тамо пева 

7. Џон Селинџер: 

Ловац у житу 

8. Ричард Бах: Галеб 

Џонатан Ливингстон 

9. Кајо Ритер: Дечко 

који није био из 

Ливерпула 

10. Сју Таузенд: Тајни 
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дневник Адријана Мола. 

 

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. 
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− 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 

српског језика;  

− разуме 

постојеће 

језичке 

прилике у 

Србији;  

− издвоји делове 

творенице и 

препозна 

основне моделе 

њиховог 

грађења;  

− користи 

садржаје из 

граматике 

ОСНОВНИ  НИВО 

 

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 чланове 

у типичним 

(школским) 

примерима  

 

 

CJ.1.3.9. правилно 

употребљава падеже у 

реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно 

ЈЕЗИК 

Обрада Утвр. Укуп. 

11 39 50 

 

Језик Словена у 

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, косовско-

ресавски, шумадијско-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенција за 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала, 

илустрација,шема, 

графикона 

 

-Користити методе/ 

технике и облике рада 

које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду 

 

-Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

-Припремање 

наставника за часове 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

-Постављање ученика 

у  различите 

ситуације евалуације 

и самоевалуације 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1029 

 

обрађене у 

претходним 

разредима и 

повеже их са 

новим 

градивом; 

− доследно 

примени 

правописну 

норму; 

примени основна 

правила о распореду 

акцената. 

употребљава 

глаголске облике 

CJ.1.3.17. разликује 

појмове књижевног и 

народног језика; зна 

основне податке о  

развоју књижевног 

језика код Срба (од 

почетака до данас) 

CJ.1.3.18. зна  

 

основне податке о 

пореклу и 

дијалекатској 

разуђености српског 

језика  

CJ.1.3.19. зна основне 

податке о језицима 

националних  

мањина  

 

CJ.1.3.20. има 

позитиван став према 

дијалектима (свом и 

туђем)* 

CJ.1.3.21. разуме 

важност књижевног 

језика за живот 

заједнице и за лични 

развој* 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

војвођански) и ијекавски 

(зетско-рашки и 

источнохерцеговачки). 

Народни језик (језик као 

скуп дијалеката) и 

књижевни (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, 

целоживотно учење 

 

-комуникација 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање проблема 

 

-дигитална 

компетенција 
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CJ.2.3.5. препознаје 

подврсте 

синтаксичких 

јединица (врсте 

синтагми, независних 

и зависних 

предикатских 

реченица) CJ.2.3.6. 

одређује реченичне и 

синтагматске чланове 

у сложенијим 

примерима 

CJ.2.3.10. зна значења 

речи и 

фразеологизама који 

се јављају у школским 

текстовима (у 

уџбеницима, 

текстовима из лектире 

и сл.), као и 

литерарним и 

медијским текстовима 

намењеним младима, 

и правилно их 

употребљава 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

CJ.3.3.3. зна и у свом 

говору примењује* 

акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје 

подврсте речи; 

префикс, 

суфикс. 

Језик Словена у 

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, косовско-

ресавски, шумадијско-

војвођански) и ијекавски 

(зетско-рашки и 
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користи 

терминологију у вези 

са врстама и 

подврстама речи и 

њиховим граматичким 

категоријама CJ.3.3.5. 

познаје и именује 

подврсте 

синтаксичких 

јединица (врсте 

синтагми, независних 

и зависних 

предикатских 

реченица) 

CJ.3.3.8. зна значења 

речи и 

фразеологизама у 

научнопопуларним 

текстовима, 

намењеним младима, 

и правилно их 

употребљава. 

источнохерцеговачки). 

Народни језик (језик као 

скуп дијалеката) и 

књижевни (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, 
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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 реченичних 

чланова. 

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. 

Краткоузлазни и 

краткосилазни акценат; 
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правила о распореду 

акцената и 

неакцентованих дужина 

(основни појмови). 
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− уочи разлику 

између научног, 

административног 

и разговорног 

функционалног 

стила; 

− пише и говори 

поштујући 

карактеристике  

различитих 

функционалних 

стилова; 

− уочи разлику 

између 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 

ОСНОВНИ НИВО 

 

CJ.1.1.6. рaзликује 

у тексту битно од 

небитног, главно од 

споредног CJ.1.1.7. 

повезује 

информације и 

идеје изнете у 

тексту, уочава јасно 

исказане односе 

(временски след, 

средство – циљ, 

узрок – последица 

и сл.) и извoди 

закључак заснован 

на једноставнијем 

тексту CJ.1.1.8. 

чита једноставне 

нелинеарне 

елементе текста: 

легенде, табеле, 

дијаграме и 

графиконе 

CJ.1.2.5. свој језик 

прилагођава 

медијуму 

изражавања* 

(говору, односно 

писању), теми, 

прилици и сл. 

; препознаје и 

употребљава 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Обрада Утвр. Укуп. 

10 24 34 

 

Књижевни  и остали 

типови текстова у 

функцији унапређивања 

језичке културе.  

 

Текстови писани 

различитим 

функционалним 

стиловима: 

публицистички 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 

-компетенција за 

целоживотно учење 

 

-комуникација 

 

-рад са подацима и 

информацијама 

-решавање проблема 

 

-дигитална 

компетенција 

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала, 

илустрација,шема, 

графикона 

 

-Користити методе/ 

технике и облике 

рада које активирају 

ученике и у којима 

су самосталнији у 

раду 

 

-Обезбеђивање 

корелације са 

сродним предметима 

 

-Припремање 

наставника за часове 

водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

-Постављање 

ученика у  различите 

ситуације евалуације 

и самоевалуације 
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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. 

одговарајуће 

језичке варијетете 

(формални или 

неформални) 

CJ.1.2.6. влада 

основним 

жанровима писане 

комуникације: 

 саставља писмо; 

попуњава 

различите обрасце 

и формуларе с 

којима се сусреће у 

школи и животу. 

 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

CJ.2.1.2. познаје 

врсте 

неуметничких 

текстова (излагање, 

технички опис, 

техничко 

приповедање, 

расправа, реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје 

и издваја језичка 

средства 

карактеристична за 

различите 

функционалне 

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.). 

 

Књижевни  и остали 

типови текстова у 

функцији унапређивања 

језичке културе.  

 

Говорне вежбе: 

интерпретативно-

уметничке (изражајно 

читање, рецитовање); 

анализа снимљеног 

разговора; интервју; 

расправа (дискусија); 

презентовање чињеница и 

коментара. 
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стилове 

CJ.2.2.1. саставља 

експозиторни, 

наративни и 

дескриптивни 

текст, који је 

целовит и 

кохерентан 

CJ.2.2.2. саставља 

вест, реферат и 

извештај 

CJ.2.2.5. зна 

правописну норму 

и примењује је у 

већини случајева 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

 

CJ.3.1.2. издваја 

кључне речи и 

резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из 

текста аргументе у 

прилог некој тези 

(ставу) или 

аргументе против 

ње; изводи 

закључке засноване 

на сложенијем 

тексту CJ.3.1.4. 

чита и тумачи 

сложеније 

Правописне 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 

независносложеним 

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 
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нелинеарне 

елементе текста: 

вишеструке 

легенде, табеле, 

дијаграме и 

графиконе 

CJ.3.2.1. организује 

текст у логичне и 

правилно 

распоређене 

пасусе; одређује 

прикладан наслов 

тексту и 

поднаслове 

деловима текста 

CJ.3.2.2. саставља 

аргументативни 

текст. 

метафоре и метонимије у 

тексту; тумачење 

застарелих речи и 

неологизама; дефинисање 

лексема. 

Писмене вежбе и домаћи 

задаци и њихова анализа 

на часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту. 
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ПЛАН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 
Шта пратимо I Поступак I Инструменти оцењивања I Bpeмe 

  

процењују се: 

 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење 

активности и постигнућа ученика на часовима у 

педагошку свеску 

 

-Показује способност примене 

знања и логички повезује 

чињенице и појмове 

 

 вештине 

изражавања и 

   

 саопштавања;    

Степен разумевање,    - Усмено одговарање   Учесталост јављања на часу по 
 

остварености примена и  месецима  

циљева, вредновање -Редовност доношења домаћег   

исхода и научених  Свеобухватност одговора Свакодневно бележење 
прописаних, поступака и - Рад у пару 

(посматрање наставника, излагање парова, процена 
осталих ученика) 

 

 током године 

односно процедура; рад  Хоризонтално и вертикално  

прилагођени
х 

са подацима и    -Прегледање свезака повезивање градива  

стандарда рад на   Пресек стања по 
постигнућа у различитим - Писане провере Самосталност у одговарању тромесечјима 

току врстама    

савладавања текстова; -Ученици дају самопроцену оцене За недоношење домаћег – запис  

програма   датума у евиденцију На крају школске 
године 

предмета; уметничко - Групни рад  и на крају полугодишта 
 изражавање; (посматрање наставника, излагање група, процена За редовно доношење домаћег  

  осталих ученика) задатка +  

 вештине,    

 руковање  Сарадња у групи  

 дигиталним  (сви чланови су укључени, сви  

   имају задато забележено у  

 технологијама    
при 

 свескама...)  

 извођењу    

 радних задатака.  Степен залагања свих чланова  

   групе  
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Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

одговоран 

однос према 

раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

 
 

Вођење евиденције од стране наставника о: 
 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима у току рада 

 
-Израда паноа 

 

 

 

 
 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет учешћа 
у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

 

 

Пресек стања 
по 
тромесечјима 

 

 

Месец План и програм рада додатне наставе 

Септембар - 

октобар 

Историја језика; Реформа језика, писма и правописа; 

Тумачење књижевног дела по избору ученика; 

Новембар - 

децембар 

Фонетика; Фласовне промене; Правопис; Припрема ученика за школско такмичење (Језик и језичка 

култура; Књижевна олимпијада) 

   
  Процена резултата рада група 
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Јануар- фебруар Глаголски облици;  

Лексички односи; 

Романтизам; 

Припрема ученика за школско такмичење; 

Март - април Правопис, црта и цртица, други интерпункцијски и правописни знаци; 

Тумачење приповетке; 

Припрема ученика за општинско и градско такмичење 

Мај - јун Драма и позорница 

Зависне реченице 

Језичке недоумице 

Анализа постигнутих резултата 

 

Месец План и програм рада допунске наставе 

Септембар - октобар Историја језика 

Правопис 

Књижевност – разумевање текста 

Припрема за писмени и контролни задатак 
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Новембар - децембар Фонетика; Гласовне промене 

Правопис 

Књижевност – разумевање текста 

Припрема за писмени и контролни задатак  

Фебруар – март  Реч, синтагма, комуникативна и предикатска реченица 

Реченични чланови 

Функционални стилови 

Књижевност – разумевање текста 

Припрема за писмени и контролни задатак  

Април – мај  Зависне реченице 

Књижевност-разумевање текста 

Припрема за писмени и контролни задатак  

Правопис-увежбавање правописних норми 

 

 

 

2. Наставни предмет :енглески језик, 8.разред,редовна настава 

Укупан број часова: 68(број часова обраде новог градива:21;број осталих типова часова:47) 

 

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за 

предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. Циљ 

наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, 
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уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 

језика. У осмом 

разреду наставнику се препоручује да врши честе систематизације граматичких садржаја,чије је усвајање и учење било 

предвиђено у претходним разредима. Обим нових садржаја који се уводе у осмом разреду, као и степен њиховог 

продубљивања, зависи, 

првенствено, од нивоа савладаности претходно обрађиваних граматичких садржаја, али и од когнитивног стила ученика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу: 

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

-стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и културама, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

-стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

-унапређивањезнања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији 

споразумева са 

људима из других земаља, 

-усвајање нормивербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

-подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. 

У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у 

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

са 

говорницима других језика. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним 

програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијамапредвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијамаи остварује комуникативне функције у вези са 

темама предвиђенимнаставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темамаи ситуацијама икомуникативним функцијама,предвиђеним наставним 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1043 

 

програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијамапредвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције. 

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2), преноси и 

преводи 

кратке поруке (у усменој и писаној форми), у складу са потребама комуникације. 

Знања о језику 

Ученик препознаје принципе језика, односнограматичкеи социолингвистичке компетенције уочавајући значајразвијања 

личних 

стратегија учења страног језика. 
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ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

- 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; 

- повежу 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; 

 
- разумеју општи смисао 

и главне информације из 

текстова који се односе 

на описивање радњи и 

ситуација у садашњости 

и  прошлости;  
- размене неколико 

информација у низу које 

се односе на радње и 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 
3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 
3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6.  3.3.8.  3.3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.10.  

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 

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

Лични идентитет; мода и 

облачење; транспорт и 

превозна средства; 

исхрана и гастрономске 

навике; живи свет-

природа,љубимци,очува

ње 

жив.средине,еколошка 

свест; слободно време-

забава,разонода,хобији 

Starter(број часова- 

3(обрада-0;остали 

типови-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободно време-

забава,разонода,хобији; 

школа,школски 

-Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговоран 

однос према 

околини 

 

 

 

 

Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће      у 

Kомуникативна настава језик 

сматра средством 

комуникације. Стога је и 

програм усмерен ка исходима 

који указују на то шта је 

ученик у комуникацији у 

стању да разуме и продукује. 

Табеларни приказ наставника 

постепено води од 

комуникативне функције као 

области, преко активности 

које у настави оспособљавају 

ученика да комуницира и 

користи језик у свакодневном 

животу, у приватном, јавном 

или образовном домену. 

Примена овог приступа у 

настави страних језика 

заснива се на настојањима да 

се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се 

у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној 

атмосфери; – говор 

наставника прилагођен је 

узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити 

сигуран да је схваћено 

значење поруке укључујући 

њене културолошке, васпитне 
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ситуације у садашњости 

и из прошлоси; 

- поштују 

правила учтиве 

комуникације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

садшњости. 

 

1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13.  

2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 

2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 

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

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12.  3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 

3.1.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

живот,школски систем, 

образовање и васпитање; 

живот у иностранству, 

контакти са странцима; 

варбална и невербална 

комуникација, 

конвенције понашања и 

опхођења; медији, 

масмедији, интернет и 

друштвене мреже; спорт; 

здравље, хигијена. 

Module 1  

Everyday life(број часова- 

9(обрада-5;остали 

типови-4) 

 

 

 

 

 

Географске особености; 

становање-

форме,навике; живот у 

иностранству,контакти 

са 

странцима,ксенофобија 

Module 2  

Travel the World(број 

часова- 9(обрада-3;остали 

типови-6) 

 

 

 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговоран 

однос према 

околини 

 

 

 

-Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговоран 

однос према 

околини 

 

 

 

 

 

и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке 

поруке; 

– знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

– са циљем да унапреди 

квалитет и обим језичког 

материјала, настава се заснива 

и на социјалној интеракцији; 

рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног 

или индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за 

информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем 

мање или више сложених 

задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и 

писаног кода и њиховог 

међусобног односа; 

– сви граматички садржаји 

уводе се индуктивном 

методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере 

у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико 

ученици на њима не 

инсистирају, а њихово 

познавање се вреднује и 

оцењује на основу употребе у 

одговарајућем 

комуникативном контексту. 

Kомуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних језика 
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- 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 односе 

на будуће радње и 

предвиђања;  

- размене неколико 

исказа у вези са 

будућим радњама и 

предвиђањима; саопште 

будуће радње и 

предвиђања; 

- 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; 

- саопште своја и туђа 

мишљења, планове и 

намере; 

- разумеју једноставније 

текстове који се односе 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.1.27.  2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.11. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клима и временске 

прилике; професионални 

живот (изабрана-будућа 

струка),планови везани 

за будуће занимање; 

историја, временско 

искуство и доживљај 

времена(прошлост-

садашњост-будућност); 

животни циклуси 

Module 3  

What's next…?(број 

часова- 9(обрада-3;остали 

типови-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговоран 

однос према 

околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укључује и следеће 

категорије: 

– усвајање језичког садржаја 

кроз циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном 

чину; 

– поимање наставног 

програма као динамичне, 

заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и 

активности; 

– наставник треба да омогући 

приступ и прихватање нових 

идеја; 

– ученици се посматрају као 

одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину; 

– уџбеници представљају 

извор активности и морају 

бити праћени употребом 

додатних аутентичних 

материјала; 

– учионица је простор који је 

могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у 

дан; 

– рад на пројекту као задатку 

који остварује корелацију са 

другим предметима и 

подстиче ученике на 

студиозни и истраживачки 

рад; 

– за увођење новог лексичког 

материјала користе се познате 

граматичке структуре и 

обрнуто. 

 

Технике/активности 

 

Током часа се препоручује 

динамично смењивање 

техника/активности које не би 

требало да трају дуже од 15 

минута. 
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на исказивање 

могућности и 

хипотетичких ситуација; 

- размене неколико 

информација у низу о 

могућностима и 

хипотетичким 

ситуацијама; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике 

навикама куповине 

између своје и циљне 

културе. 

 

 
- разумеју општи смисао 

и главне информације из 

текстова који се односе 

на осећања;  

- размене неколико 

повезаних информација 

у вези са осећањима; 

- искажу 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 

реагују на њих; 

- размене неколико 

информација које се 

односе на способности, 

обавезе, предлоге и 

савете; 

 

 

- разумеју општи смисао 

и главне информације из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живи свет- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговоран 

однос према 

околини 

Слушање и реаговање на 

команде наставника на 

страном језику или са аудио 

записа (слушај, пиши, повежи, 

одреди али и активности у 

вези са радом у учионици: 

цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и 

великим групама (мини-

дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.). 

Мануелне активности (израда 

паноа, презентација, зидних 

новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према 

упутствима наставника или са 

аудио-записа повезати 

појмове, додати делове слике, 

допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне 

исказе, утврдити хронологију 

и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање (по 

количини, облику, боји, 

годишњим добима, волим/не 

волим, компарације...). 

Решавање „текућих 

проблема” у разреду, тј. 

договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и 

геста у исказ. 

Повезивање звучног 

материјала са илустрацијом и 

текстом, повезивање наслова 

са текстом или, пак, 

именовање наслова. 

Заједничко прављење 

илустрованих и писаних 

материјала (планирање 

различитих активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, 

програм приредбе или неке 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1048 

 

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 

карактериситкама бића, 

предмета и места; 

- упореде и наведу 

сличности и разлике у 

употреби технологије у 

својој и циљној култури. 

 

 

 

 

 

 

- 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 разлике 

између законских 

регулатива код нас и 

у циљној култури; 

- разумеју и објасне 

сличности и разлике у 

3.3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 

природа,љубимци, 

очување животне 

средине,еколошка свест; 

путовања;духовни 

живот,норме и 

вредности, ставови, 

стереотипи, предрасуде... 

 Module 4  

Can we help? (број 

часова- 9(обрада-3;остали 

типови-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука и истраживање  

; млади-деца и омладина; 

емоције,љубав,партнерск

и и други међуљудски 

односи;здравље, 

хигијена,превентива 

болести,лечење 

 Module 5  

Breakthroughs(број 

часова- 8(обрада-3;остали 

типови-5) 

 

 

 
Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговоран 

однос према 

околини 

 

Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

(род, број, глаголско време, 

лице...); 

– препознавање везе између 

група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна 

питања у вези са текстом, 

тачно/нетачно, вишеструки 

избор; 

– извршавање прочитаних 

упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе 

слова; 

– замењивање речи цртежом 

или сликом; 

– проналажење недостајуће 

речи (употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене речи, и 

слично); 

– повезивање краћег текста и 

реченица са 

сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара 

(пријава за курс, налепнице 

нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и 

разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности 

и транспоновање у друге 

медије: игру, песму, драмски 

израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два 

писмена задатка у току 

школске године(број часова- 

10(обрада-0;остали типови-

10) 
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популарним 

музичким и 

филмским жанровима 

између своје и циљне 

културе. 

 

 

 

 

 
- 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 

карактериситкама бића, 

предмета и места; 

- упореде и наведу 

сличности и разлике у 

начину прославе 

празника у својој и 

циљној култури 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи из темa 1, 2 

и 3 – комбиновано. 

 

 

 

 

 

 

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

2.3.2. 2.3.5. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20.  

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 

3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметност (нарочито 

модерна књижевност за 

младе, савремена 

музика); исхрана и 

гастрономске навике; 

живи свет- 

медији,масмедији,интерн

ет и друштвене мреже; 

школа,школски 

живот,школски 

систем,образовање и 

васпитање 

Module 6  

For all tastes(број часова- 

8(обрада-4;остали 

типови-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Одговоран 

однос према 

околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће  у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

-Дигитална 

компетенција 

-Одговоран 

однос према 

здрављу 

-Одговоран 

однос према 

околини 

 

 

 

Компетенција за    

целоживотно 
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Исходи из темa 5, 6 

и 7 – комбиновано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 

2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 

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

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12.  3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 

3.1.30. 

 

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

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

1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18.  3.1.19. 3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

 

 

 

 

 

 

Обичаји и традиција, 

фолклор,прославе(рођенд

ани,празници); 

породица и уже 

друштвено 

окружење(пријатељи,ком

шије,наставници итд.) 

Festivities(број часова- 

3(обрада-0;остали 

типови-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први писмени задатак 

The First Written Paper 

(број часова- 5(обрада-

0;остали типови-5) 

 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће  у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 

 

 

 

 

 
Компетенција за    

целоживотно 

учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-Естетичка 

компетенција 

-Решавање 

проблема 

-Сарадња 
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3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 

3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други писмени задатак 

The Second Written Paper 

(број часова- 5(обрада-

0;остали типови-5) 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима и групама, 

задаци у радној 

свесци, тестови 

вештина, различите 

технике формативног 

оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

- Формативно оцењивање: 

бележење          

активности и постигнућа 

ученика на часу у  евиденцију 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

-Усмено 

одговарање(сумативна оцена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Број јављања:  

За јављање - ✓  

За јављање више пута ✓✓✓ 
За давање комплетног, 
потпуног 

одговора на тежа питања 

 или 5 

Ко не зна одговор – запис 

датума 

-Учесталост јављања на 

часу по 

месецима 

 

-Свеобухватност одговора 

-Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

- Самосталност у 

одговарању 

   -Када је у питању усмено 

одговарање, знање се 

оцењује на следећи начин: 

оцена 2 : читање и превод 

три лекције по избору 

ученика (задовољавајући 

ниво знања) 

оцена 3 : читање и превод 

лекција по избору 

наставника и основна 

-Бележење  

током године 

- Пресек стања по 

-тромесечјима 

 

 

 

 

 

 

-По потреби и у 

зависности од 

степена 

активности 

ученика,најмање 

једном у 

полугодишту 
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-Писане провере(сумативна 

оцена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила граматике 

(просечан ниво знања, уз 

помоћ наставника) 

оцена 4 : читање и превод 

лекција по избору 

наставника, граматика и 

питања иа 

лекција (висок ниво знања, 

уз малу помоћ наставника) 

оцена 5: читање и превод 

лекција по избору 

наставника, граматика, 

питања из 

лекција и 

препричавање(висок ниво 

знања, без помоћи 

наставника). 

Када је у питању тест из 

граматике или лексике или 

писмени задатак, оцене се 

рачунају процентуално и то 

на следећи 

начин: 

оцена 2: 30 % тачних 

одговора 

оцена 3 : 50 % тачних 

одговора 

оцена 4 : 70 % тачних 

одговора 

оцена 5 : 85-90 % тачних 

одговора од максималних 

100 %.Проценти могу 

варирати у зависности од 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Након урађене 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Праћење током 

године 
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-Редовност доношења домаћег 

задатка 

 

 

 

 

 

 

-Прегледање свезака 

 

- Групни рад(посматрање 

наставника, излагање група, 

процена) 

осталих ученика) 

 

 

 

 

- Рад у пару (посматрање 

наставника, излагање парова, 

процена осталих ученика) 

 

- Ученици дају самопроцену 

оцене 

 

 

 

процене тежине теста. 

Када су диктати у питању, 

дужина диктата је око 7 

сложених реченица. За такав 

диктат, 

рачунају се 3 грешке по 

оцени, односно: 

оцена 5 : 1-3 грешке 

оцена 4 : 4-6 грешака 

оцена 3 : 7-9 грешака 

оцена 2 : 10-12 грешака 

оцена 1 : преко 13 грешака 

 

- За недоношења домаћег – 

запис датума у евиденцију 

-За редовно доношење 

домаћег 

задатка + 

 

 

 
-Предвиђени садржаји 

рађени на часу налазе  се у 
свескама ученика 

-Сарадња у групи (сви 

чланови су 

укључени, сви имају задато 

забележено у свескама...) 

Степен знања свих чланова 

групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање резултата 

 

 

 

 

 

 

- На крају 

наставне године  

 

-По потреби 

 

 

 

 

 

 

-По потреби 

 

 

 

-После урађене 

области 
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рада 

група (пано, табела...) 

 

-Парови који ураде задатак 

добијају + 

 

 

-Упитник 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

одговоран однос  

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање, активно 

учествовање у 

настави, сарадњу     са 

другима,самосталност 

Наставник води евиденцију 

о: 
 

-броју јављања на часовима 

-броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

-учешћу на конкурсима 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

-изради 

паноа,постера,презентација и 

других формата. 

-Предвиђени садржаји 
рађени на часу налазе  се у 

свескама ученика 
-Ангажовање,самосталност 
и квалитет учешћа у разним 
наставним и ваннаставним 
активностима на основу 
чега се процењује: 

-изузетна 

самосталност 

уз висок степен 

ангажовања. 

-велика самосталност 

и висок степен 

ангажовања. 

-делимичан степен 

активности и ангажовања. 

-мањи степен активности и 

ангажовања. 

-непоказивање интересовања 

за учешће у активностима 

нити ангажовање. 

Пресек стања по 

тромесечјима 
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3. ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

ЦИЉ: Циљ учења наставног предмета историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве , 

процесе и личности, стекне компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине 

критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-

историјском наслеђу, држави и друштву у којој живи 
 

 
 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Кључни појмови 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

 

Опште и 

међупредметне 

компетенције 

 

 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма 

 
ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

Обавезни 

садржај 

 

Основне одлике 

периода од 

завршетка  Првог 

светског рата  

до данас 

Историјски 

извори за 

- Разликује основне 

временске 

одреднице(година, 

деценија,век, ера) 
- Смешта кључне 

догађаје, појаве и 

процесе из 

савремене историје 

на временској ленти 
- Уочи динамику 
различитих историјских 

појава и промена на 

историјској карти 
- Пореди различите 

историјске изворе и 

1.1.1именује и 

разликује основне 

временске одреднице 

1.1.2. именује 

историјске периоде и 

зна редослед 

историјскихпериода 

1.1.4. уме да одреди 

којем веку припадају 

важне године из 

прошлости 

1.1.5. уме да одреди 

којем историјском 

периоду припадају 

важне године из 

Компетенције 

за учење 

Рад са 

подацима и 

информацијама 

Вештина 

комуникације 

 

 

Комбиновање 

различитих 

врста  

наставних 

метода и 

дидактичких 

материјала, 

 

Е- уџбеника   

Шема и 

графикона 

 

Активно 

учешће ученика 

на часу 
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проучавање 

периода од 

завршетка Првог 

светског рата до 

данас и њихова 

сазнајна 

вредност(материј

ални, писани, 

сведочанства, 

визуелни) 

 

 

 Проширени 

садржај 

 

Помоћне 

историјске науке 

Историја око нас 

Историјске 

тековине и 

културно наслеђе  

 

рангира их на 

основу њихове 

сазнајне вредности 
- Разврста историјске 

изворе према 

њиховој основној 

подели 
- Поредећи различите 

историјске  изворе о 

истој историјској 

појави или догађају; 

анализира позицију 

аутора  

прошлости 

1.1.6. препознаје 

значње основних 

појмова из историје 

цивилизције 

 

 

Посета музеју, 

историјском 

архиву 

 

 

Употреба 

доступног 

виртуелног 

садржаја  

 

 

Коришћење 

уџбеника 

(ЛОГОС) 

Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави између 

два светска рата 

 

Обавезни 

садржај 
Последице Великог 

рата(демографски и 

материјални губици, 

последице рата у 

- Доведе у везу 

узроке и последице 

историјских појава, 

процеса и на 

конкретним 

примерима 

- Разликује основне 

одлике  

- Наведе 

специфичности 

друштвених појава, 

 

1.1.6.препознаје 

значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

1.1.8. именује 

најзначајније појаве из 

опште историје 

Компетенције 

за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијама 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Вештина 

Комбиновање 

различитих 

метода рада и 

дидактичког 

материјала 

 

Посета 

локалитетеима 

у близини 

 

Посета музеја 
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друштвеном и 

културном животу 

Мировна 

конференција у 

Паризу – нова карта 

света и Европе; 

Октобарска 

револуција 

Стварање 

Југословенске 

државе(носиоци 

идеје) 

Политичке и 

друштвено 

економске прилике у 

свету и Европи( 

либерализам, 

тоталитаризам, 

економска криза, 

култура, наука, 

уметност, 

свакодневни живот) 

Југословенска 

краљевина 

(конституисање, 

простор, народи, 

политички живот, 

међународно 

признање, економске 

прлике, 

култура,улога двора, 

национално и верско 

питање) 

Истакнуте 

личности(: (Николај 

II Романов, 

Владимир Илич 

Лењин, Роза 

Луксембург, 

Александар 

политичких идеја, 

ставова појединих 

историјских 

личности и група из 

периода историје 

савременог доба 

- Уочи значај и улогу 

појединих 

историјских 

личности у датом 

историјском 

контексту 

- Уочи елементе 

континуитета и 

дисконтинуитета 

српске државе 

- Изведе закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

светском, на основу 

датих примера 

- Образложи утицај 

историјских појава, 

процеса и догађаја 

на савремено 

друштво 

- Идентификује 

основне 

карактеристике 

тоталитарних 

идеологија и наведе 

1.1.9. зна на ком 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

1.2.1. препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора о 

којој историјској 

појави, догађају и 

личности је реч 

1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике  

1.2.4.уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске 

карте у којој је 

наведена легенда 

2.2.1.уме да закључи о 

ком догађају, 

феномену, личности  је 

реч на основу садржаја 

карактеристичних 

историјских извора 

комуникације  

Употреба 

илустрација, 

ППТ,ф илмова,  

Упућивање 

ученика на 

додатне 

литературе, 

интернета, 

енциклопедије, 

ради израде 

пројекта 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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Флеминг, Пабло 

Пикасо, Волт Дизни, 

Чарли Чаплин, 

Бенито Мусолини, 

Адолф Хитлер, 

Стаљин, Рузвелт, 

Александар I, Петар 

I, Петар II, Павле 

Карађорђевић, 

Стјепан Радић, 

Никола Пашић, 

Милан 

Стојадиновић, 

Драгиша Цветковић, 

Влатко Мачек, 

Слободан Јовановић, 

Милутин 
Миланковић, 

Павле Савић, 

Исидора 

Секулић, Милена 

Павловић 

Барили, Иван 

Мештровић) 

 

њихове последице у 

историјском и 

савременом 

контексту 

- Препозна на 

примерима из 

савремене историје  

важност поштовања 

људских права 

2.1.3 препознаје да 

постоји повезаност 

регионалне и светске 

историје 

2.2.2. уме да закључи о 

којем историјском 

феномену је речна 

основу 

карактеристичних 

сликовних историјских 

извора 

3.1.1. уме да примени 

знање из историјске 

хронологије 

3.1.5. разуме како су 

повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

 

 

ДРУГИ 

СВЕТСКИ 

РАТ 
Свет у рату – узроци, 

међународне кризе, 

сукоби и освајачка 

појитика 

тоталитарних 

држава; почетак и 

ток  рата, зараћене 

стране, савезништва, 

- Наведе примере 

како су идеје о 

родној, верској и 

етничкој 

равноправности 

утицале на 

савремене 

политичке прилике 

и развој друштва 

- Пореди положај и 

начин живота 

1.1.4.уме да одреди 

којем веку припадају 

важне године из 

прошлости 

1.1.6.препознаје 

значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

Компетенција 

за учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијама 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Дигиталана 

Комбиновање 

различитих 

врста 

дидактичког 

материјала, 

илустрација, 

ППТ водећи 

рачуна о 

специфичности

ма одељења 
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фронтови, 

најважније 

операције, нови 

начин ратовања, 

ратна свакодневица и 

страдање цивила, 

ратни злочини, крај 

рата, победа 

антифашистичке 

коалиције 

Југославија и српски 

народ – улазак у 

ратвојни пораз, 

окупација, подела 

квислиншке 

творевине, геноцид и 

злочини, устанак, 

антифашистичка 

борба и грађански 

рат, војне операције 

и живот у рат 

Последице рата – 

материјални и 

људски губици, 

демографске и 

друштвене промене, 

миграције, 

уништавање 

културног наслеђа, 

суђење за ратне 

злочине; стварање 

ОУН 

 

Истакнуте личности:  

Френклин Рузвелт, 

Винстон Черчил, 

Стаљин, Хитлер, 

Мусолини, цар 

Хирохито, 

Франциско Франко, 

припадника 

различитих 

друштвених група у 

савременом добу 

- Илуструје 

примерима утицај 

научно-

технолошког 

развоја на примену 

у друштву, 

економији и 

природном 

окружењу 

- Образложи утицај 

различитих 

друштвено-

економских система 

на свакодневни 

живот људи на 

датим примерима 

- Препозна како су 

културне 

интеракције и 

сарадњаразличитих 

етничких и 

социјалних група 

утицале на 

политички, 

друштвени и 

привредни живот 

- Наведе примере 

утицаја спортских и 

уметничких 

1.1.8 именује 

најважније појаве из 

опште историје 

1.1.9.зна на којем 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

1.1.10. уме да наведе 

узроке и последице 

најважнијих појава из 

прошлости 

1.2.1.препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора о 

којој историјској 

појави, догађају и 

личности је реч 

1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике 

2.2.1. уме да закључи о 

ком догађају, 

феномену и личности 

је реч на основу 

садржаја 

карактеристичних 

историјских извора 

компетенција 

 

Вештина 

комуникације 

 

 

 

Е уџбеник 

Коришћење 

уџбеничких 

текстова, 

историјских 

извора и 

њихова анализа 

 

 

Употреба 

историјске и 

географске 

карте 

 

Активно 

учешће ученика 

у дискусији 

Корелација са 

другим 

предметима – 

географија, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава, 

српски језик, 

ликовна 

култура 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалиације и 
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Мао Цедунг, Ана 

Франк, Драгољуб 

Михајловић, Јосип 

Броз Тито, Милан 

Недић, Анте 

Павелић, Диана 

Будисављевић  

 

 

 

достигнућа на 

обликовање 

савременог друштва 

- Објасни појам 

геноцид и 

Холокауст 

- Идентификује 

узроке, елементе и 

последице 

историјских сукоба 

и ратова и дискутује 

о могућим 

начинима 

превенције сукоба 

 

2.2.2.уме да закључи о 

ком историјском 

феномену је реч на 

основу 

карактеристичних 

сликовних историјских 

извора 

3.1.1. уме да примени 

знање из историјске 

хронологије 

3.1.5. разуме како су 

повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

 

самоевалуације 

 

Дан сећања на 

жртве стрељања 

у Крагујевцу  

 

Виртуелна 

посета музејима 
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Свет, Европа и 

српски народ у 

југословенској 

држави у 

периоду 

Хладног рата 

 

Свет после 

Другог светско 

рата – блоковска 

подела, трка у 

наоружању, 

глобализација, 

ратна жаришта и 

кризе, хладни 

рат,деколонизаци

ја, европске 

интеграције, 

покрети 

еманципације, 

покрети за 

женска и 

мањинска права, 

антиратни и 

антирасни 

покрети; научна 

достигнућа, 

освајање свемира, 

  

1.1.6.препознаје 

значење основних 

појмова цивилизације 

1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

1.1.8.именује 

најважније појаве из 

опште историје 

1.1.9.зна на ком 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

1.1.10.уме да наведе 

узроке и последице 

најважнијих појава из 

прошлости 

1.2.1 препознаје на 

основу 

карактеристичних 

извора о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

1.2.3.препознаје 

Компетенције 

за целоживотно 

учење 

 

Вештина 

комуникације 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

Рад са 

подацима и 

информацијама 

 

 

Естетичка 

компетенција  

Комбиновање 

разичитих врста 

дидактичког 

материјала, 

илустрација, 

текстова, 

питања , 

асоцијација  

ППТ 

 

 

Виртуелна 

посета музеју 

или локалитету 

 

Корелација са 

другим 

предметима  

( верска 

настава, 

грађанско 

васпитање,   

српски језик 
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медији, 

популарна 

култура 

Југославија и 

српски народ 

после Другог 

светског рата- 

изградња новог 

друштвеног 

поретка, 

једнопартијски 

систем, однос 

власти према 

политичким 

противницима, 

међународни 

положај, 

економске и 

културне 

прилике; 

самоуправљање, 

несврстаност, 

популарна 

култура, 

свакодневница, 

нове тенденције у 

култури 

Истакнуте 

личности: 

Џон Кенеди, 

Махатма Ганди, 

Никита Хрушчов, 

Мартин Лутер 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике 

1.2.4.уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске 

карте у којој је 

наведена легенда 

2.1.1. уме да повеже 

личност и историјски 

феномен са 

одговарајућом 

временском 

одредницом и 

историјским периодом 

2.1.2.препознаје да 

постоји повезаност 

националне, 

регионалне и светске 

историје 

2.1.4. препознаје да 

постоји повезаност 

појава из прошлости са 

појавама из 

садашњости 

3.1.1. уме да примени 

знање из историјске 

хронологије (уме 
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Кинг, Нелсон 

Мендела, Јосип 

Броз, Иво 

Андрић, Милош 

Црњански, 

Душан 

Ковачевић, Мира 

Траиловић 

 

прецизно да одреди 

којој деценији, веку, 

историјском периоду 

припада одређена 

година, личност и 

историјски феномен) 

3.1.6. уме да закључи 

зашто је дошло до 

одређених историјских 

догађаја и које су 

последице важних 

историјских догађаја 

 

Свет, Европа, 

српска држава и 

народ у 

савременим 

процесима 
 

Свет после Хладног 

рата – Пад 

Берлинског зида, 

слом комунизма у 

Европи, распад 

СССР; стварање 

Европске уније, 

доминација САД; 

локални конфликти, 

интервенције 

Великих сила, 

процес 

глобализације, 

Четврта 

индустријска 

револуција(дигиталн

и медији, интернет, 

- Осмисли, спроведе 

и презентује, 

резултате 

истраживања 

заснованог на 

одбраним 

историјским 

изворима, 

литератури 
- Образложи смисао 

неговања сећања на 

важне догађаје и 

личности из 

историје савременог 

доба 
- Истражи 

меморијалне 

споменике у 

локалној средини и 

учествује у 

 

1.1.6.препознаје 

значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне историје 

1.1.8.именује 

најважније појаве из 

опште историје 

1.1.9.зна на ком 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

1.1.10.уме да наведе 

узроке и последице 

најважнијих појава из 

Компетенције 

за целоживотно 

учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијама  

 

Вештина 

комуникације 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Естетичке 

компетенције 

 

Критичко 

Припремање 

наставника за 

часове водећи 

рачуна о 

специфичности

ма сваког 

одељења 

Користити 

методе ,технике 

и облик рада  

који активирају 

ученика, 

анализа слика, 

историјских 

извора, карата 

 

 

ППТ, 

илустрације, 

видео материјал 
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друштвене мреже, 

мобилна телефонија) 

Претња тероризмом, 

миграције, савремени 

културни покрети 

Српски народ крајем 

20. и почетком 21. 

Века – криза СФРЈ 

80-тих година, 

међународне тензије, 

увођење 

вишестраначког 

система, распад 

Југославије, 

грађански рат, 

стварање нових 

држава; 

Међународне 

интервенције, 

економске прилике, 

свакодневни живот, 

ратни злочини, 

страдање цивилног 

становништва, 

разарање културног 

наслеђа; 

НАТО агресија на 

СРЈ, последице 

ратова, политичке 

промене 

2000.године; 

Република Србија 

као самостална 

држава, питање 

статуса Косова и 

Метохије, односи у 

региону; српски 

народ у дијаспори, 

процес 

придруживања 

организовању и 

спровођењу 

заједничких 

школских 

активности везаних 

за културу сећања 
- покаже одговоран 

однос према културно 

историјском наслеђу 

сопственог и других 

народа 

- уочи одраз 

историјских догађаја и 

појава у књижевним и 

уметничким делима 

- препозна историјску 

димензију политичких, 

културних, 

технолошких промена у 

савременом свету и 

Републици Србији 

прошлости 

1.2.1.препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора о 

којој историјској 

појави, догађају и 

личности је реч 

1.2.3.препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике 

1.2.4.уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске 

карте  у којој је 

наведена легенда 

2.1.1. уме да повеже 

личност и историјски 

феномен са 

одговарајућом 

временском 

одредницом и 

историјским периодом 

2.1.2.препознаје да 

постоји повезаност 

националне, 

регионалне и светске 

мишљење 

 

 

 

 

Виртуелна 

посета 

локалитету или 

музеју 

 

 

Корелација са 

другим 

предметима 

 ( верска 

настава, 

грађанско 

васпитање, 

математика, 

српски језик) 

 

Упућивање 

ученика на 

коришћење 

енциклопедија, 

интернета, ради 

израде паноа и 

других записа, 

излагања 

 

Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалиације и 

самоевалиације 
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Европској унији, 

култура и спорт  

 

Истакнуте личности: 

 

Роналд Реган, 

Маргарет Тачер, 

Михаил Горбачов, 

Бил Гејтс, Владимир 

Путин, Ангела 

Меркел, Слободан 

Милошевић, Фрањо 

Туђман, Алија 

Изетбеговић, Зоран 

Ђинђић, Војислав 

Коштуница 

историје 

2.2.4.уме да одреди 

угао гледања на 

историјску појаву 

(победника или 

побеђеног)на основу 

поређења два 

историјска извора који 

говоре о истом 

историјском догађају, 

феномену 

3.1.1.уме да примени 

знање из историјске 

хронологије 

3.1.6. уме да закључи 

зашто је дошло до 

одређених историјских 

догађаја и које су 

последице важних 

историјских догађаја 

 

Организовање 

квизова знања 

     

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ – упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
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Израђен по Правилнику о оцењивњу ученика у основним образовању. 34/2019-177 
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Шта пратимо Критеријуми оцењивања  

Поступак 

Инструменти 

оцењивања 
Време 
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Оцену одличан (5)добија ученик који: 

- 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 

Формативно 

оцењивање 

 

Бележење 

активности на 

часу у свеску 

евиденције 

наставника 

 

Самопроцена 

ученика 

 
Број јављања: + 

За давање комплетног, 

одговора на тежа 

питања + или 5 

Ко не зна одговор – 

Више – негативна 

оцења 

На сваком часу 

током школске 

годин 

Учесталост и 

распоред јављања по 

месецима 

пресек стања 

на трмесечју 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

- 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 

 

 

Усмено 

одговарање 

Свеобухватно 

одговара 

Хронолошка 

прецизност 

Сналажење на карти 

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивање градива 

 

 

 
По потреби, 

два пута  по 

класификацион

ом периоду 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

 

- 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 

самосталнорешава поједине 

проблеме 

- у довољној мери критички 

расуђује 

 

 

Редовност 

доношења 

домаћег задатка 

 

 

 

 

За три недоношења 

домаћег задатка 1 у 

свеску, након опомене 

и у дневник 

 

 

 

 

 
Током свааког 

часа  

 

 

 

 

 

Прегледање 

свески 

 

 

Уредност 

Све забележено у 

свесци евиденције 

наставника 

 

 

На крају 

наставне 

године 

Оцену довољан (2) добија ученик који 

 

- знања која је остварио су на нивоу 

репродукције, уз минималну 

примену 

Писане провере  

Ученици дају 

самопроцену 

оцене 

Бодовање: 

40-54%- 2 

55-69%- 3 

70-84%- 4 

85-100% - 5 

Након сваке 

теме, 4 пута 

годишње као и 

две 

петнаестомину
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- 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 

-  

тне провере 

Групни рад 

посматрање 

наставника, 

излагања групе, 

процена осталих 

ученика 

Сарадња у групи 

(укључени су сви 

чланови и имају све 

забележено у свесци) 

Степен знања свих 

чланова групе, 

квалитативно и 

квантитативно 

процењивање 

резултата рада( пано, 

табела, ППТ) 

 

 

 

 

 

 

 

- Оцену 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 наа подацима и критич 

- критички не расуђује 

Рад у пару 

 ( посматрање 

наставника, 

излагање парова,  

процена ученика) 

 

 

 

 

Сналажење на 

историјској карти 

Показивање појмова 

на карти  

5- 5 

4-4 

3-3 

2-2 

1-1 

 

 

 

Крај наставне 

године 
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ДОПУНСКИ РАД:  
Циљ допунске наставе : допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са 

часова, као и оне који желе да утврде своје знање са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.  

Допунска настава се планира на основу праћења постигнућа ученика. Планови су засновани на искуственом делу из 

претходних година и исти могу бити подложни корекцији. 

- показује висок степен 

самосталности и висок степен 

активности и ангажовања(5) 

- показује велику самосталност и 

висок степен ангажовања(4) 

- показује делимично степен 

активности и ангажовања (3) 

- показује мањи степен активности и 

ангажовања (1) 

- не показује интересовање за 

учешће у активностима нити 

ангажовања(1) 

Вођење 

евиденције од 

стране наставника  

-јављање на 

часовима 

- Успешност у 

групном раду, 

раду у 

пару(ангажовање) 

-Посете култуно-

историјским 

институцијама, 

обележавање 

важних датума 

- Несебично 

пружање помоћи 

другим 

ученицима 

- Израда ППТ, 

паноа, излагања 

-  пројекти 

 

 

-Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама и уредно је 

написано 

- Учесталост јављања 

и активност по 

месецима 

- Учествује и израђује 

самостално или у 

сарадњи са другима 

продукте рада 

- Добровољно 

учествује на разним 

наставним и 

ненаставним 

активностима(такмиче

ња, панои, квиз, 

кратка предавања, 

представе, 

асоцијације...) 

- Спреман да помогне 

другима и иницира 

помоћ 

- Иницира Сећање на 

важне догађаје и 

датуме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресек по 

класификацион

им периодима 
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НАСТАВНА ОБЛАСТ САДРЖАЈ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

6. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода од 

краја првог светског рата до 

данас 

Историјски извори 

 

Боље разумевање 

7. ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВУ ИЗМЕЂУ 

ДВА СВЕТСКА 

РАТА 

Последице Великог рата 

Нова карта Европе 

Револуције у Русији 

Тоталитарни режими 

Истакнуте личности 

Боље разумевање и 

уочавање  

8. ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ 

Узрок и последице Другог 

светског рата 

Свет у рату 

Југсолавија и српски народ у 

рату 

Истакнуте личности 

 

 

Боље разумевање и 

уочавање 

9. Свет, Европа, српски 

народ у 

југословенској 

држави у периоду 

Хладног рата 

Свет после Другог светског 

рата 

Хладни рат 

Југославија и српски народ 

после рата 

Истакнуте личности 

 

 

 

 

Боље разумевање и 

уочавање 

10. Свет, Европа, српска 

држава и народ у 

савременим 

процесима 

Пад Берлинског зида 

Слом комунизма 

Распад СССР 

Распад и грађански рат 

НАТО агресија на СРЈ 

Истакнуте личности 

 

Боље разумевање и 

критички приступ 
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ДОДАТНИ РАД: 

 

Циљ додатне наставе : додатни рад се организује за ученике који постижу напредни ниво знања, односно оне који желе да 

прошире своја знања из историје. На овим часовима ученик детаљније обрађује наставне теме Планови су засновани на 

искуственом раду претходних година и могу бити подложни корекцији у оквиру месечних планова.   

 

 

 

 

            НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

 

1.ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

Договор о будућем раду 

Усвајање знања у већем 

обиму 

 

 
2.Европа, свет и српски 

народ у Југословенској 

држави између два светска 

рата 

 

Уређење кабинета историје, 

школског паноа 

 

Припреме за учешће на 

такмичењима 

 

Проширење постојећих и 

усвајањенових  знања у 

већем обиму 

Упознавање са процесом 

историјског разумевања и 

истраживања 

 

3. ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ 

 

 

Израда тематских карата, 

паноа, новина, анализе 

историјских догађаја 

Припрема за учешће на 

такмичењима 

Усвајање знања у већем 

обиму 

Унапређење способности 

историјског разумевања и 

емпатије 

 

4. Свет, Европа и српски 

народ у југословенској 

држави у периоду Хладног 

рата 

 

Припрема за учешће у 

такмичењима 

Израда пројеката, паноа, 

есеја, виртуелне посете 

музеја 

Усвајање знања у већем 

обиму 

 

Критичко мишљење 
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5. Свет, Европа српска 

држава и народ у 

савременим процесима 

 

 

Припреме за учешће на 

такмичењима 

Занимљива историја 

Усвајање знања у већем 

обиму 

 

Критички став и мишљење 

Емпатија и способност за 

разумевања појединих 

историјских појава 

 

 

 

 

 

4. НАСТАВА  ГЕОГРАФИЈА ЗА 8. РАЗРЕД  
 
 

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења географије биће праћене и евидентиране кроз месечне 

планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. Програм је 

израђен према одредбамa ЗОСОВ-а (Службени гласник РС , бр.55/2013,101/2017,10/2019,27/2018,6/20) и 

Правилнка о програму наставе и учења (Просветни гласник, Београд, 15.8.2019. бр.11)
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ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 
 
Циљ учења географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским , насеобинским, политичко- географским, 

економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 

патриотизма. 
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Предметни исходи 

 
 

Стандарди 

К
о
м

п
е
т
е
н

ц
и

је
 

О
п

ш
т
е
 

м
е
ђ

у
п

р
е
д
м

е
т
н

е 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

је
  

Назив теме / 

Садржај 

Кључни 

појмови 

Начини и поступци остваривања програма 

(Дидактичко- методичко упутство) 

−одреди географски положај 

Србије и доведе га у везу са 

историјско-географским 

развојем; 

−учествује у предлагању и 

реализацији истраживачког 

пројекта у локалној средини; 

−анализира карактеристике 

граница и пограничних 

крајева Србије. 

−анализира тематске карте и 

статистичке податке и 

графички их приказује; 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

ГЕ.1.4.1.препознаје основне 

природне и друштвене 

одлике наше државе 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1.одређује стране 

света у простору и на 

географској карти 

ГЕ.2.1.2. одређује положај 

места на географској карти 

ГЕ.2.1.3.препознаје и 

објашњава географске 

чињенице- објекте, појаве, 

процесе и односе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом и 

схемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 

географске податке на немој 

карти картографским 

средствима,графиком,табело 

м,шемом К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

ја
 з

а
 
у

ч
е
њ

е;
 

Р
а

д
 с

а
 п

о
д

а
ц

и
м

а
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
ја

м
а

 

Е
ст

ет
и

ч
к

а
 

1. 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

(4 О+2У=6) 

Југоисточна 

Европа, 

интеграциони и 

дезинтеграцион 

и процеси. 

Географски 

положај 

Србије. 

Историјско- 

географски развој 

Србије. 

Симболи Србије. 

Границе и 

проблеми 

 

Комбиновање различитих врста дидактичког 

материјала: илустрација, тематске карте, 

презентације.. 

Коришћење е -уџбеника: видео записи са 

питањима. 
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к
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т
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ц
и
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К
о

м
у

н
и

к
а

ц
и

ја
 

 
Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним 

везама гео. чињеница, 

објеката,појава и процеса, 

односа на основу анализе 

геог. карте 

пограничних 

крајева. 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1077 

 

−учествује у предлагању и 

реализацији истраживачког 

пројекта у локалној средини; 

−анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

−опише узроке и последице 

геотектонских процеса на 

територији Србије; 

−класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

репрезентативне; 

−анализира утицај климатских 

фактора и климатских елемената 

на климу Србије; 

−класификује и описује својства 

водних објеката користећи карту 

Србије; 

−наводи начине коришћења вода 

Србије; 

−препознаје ефекте утицаја физичко- 

географских процеса на човека и 

адекватно реагује у случају 

природних непогода; 

доведи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и 

физичко-географске карактеристике 

простора. 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

ГЕ1.2.3.именује Земљине 

сфере и препознаје њихове 

основне одлике 

ГЕ.1.4.1.препознаје основне 

природне и друштвене 

одлике наше државе 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.2.одређује положај 

места и тачака на географској 

карти 

ГЕ.2.1.3.препознаје и 

објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве 

и процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,та 

белом,шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 

географске податке на немој 

карти картографским 

средствима,графиком,табело 

м,шемом 
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава 

географске чињенице- објекте, 
појаве, процесе и односе у Земљиним 

сферама 

ГЕ.2.4.1.описује природне и 
друштвене одлике наше државе и 

наводи њене географске регије 

Напредни ниво 
ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним везама гео. 

чињеница, објеката,појава и процеса, 
односа на основу анализе геог. карте 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 

природних и друш. фактора на развој 
и размештај привреде и пр. 

делатности 

ГЕ.3.4.1.објашњава географске везе и 
законитости у нашој земљи и уме да 

издвоји географске регије 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

ја
 з

а
 
у

ч
е
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е;
 

Р
а

д
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а
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о
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а
ц

и
м

а
 и

 и
н
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о

р
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а
ц
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м
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и
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и
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Е
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и

ч
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а
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о
м

п
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т
е
н

ц
и
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; 

К
о

м
у
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и
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ц
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а
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а

д
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а
; 
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д
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о
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о

р
а

н
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д
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о
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и
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2. 

ФИЗИЧКО- 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

(16 О+9У=25 ) 
Геотектонски процеси на 

територији Србије. Сеизмизам 

Србије. 

Тектонски облици 

рељефа. 

Падински процеси и рељеф 

настао деловањем воде. 

Рељеф настао деловањем леда, 

ветра и човека. 

Утицаји ерозивних и 

акумулативни х 

процеса на човека. 

Климатски 

фактори и 

елементи. 

Климатске области у Србији. 

Подземне воде Србије. 

Реке Србије. Језера 

Србије. Заштита вода и 

заштита од вода. 

Земљишта Србије. 

Распрострањеност биљног 

и 

животињског света 

Користити методе/технике и облике рада, које 

активирају ученике и у којима су самосталнији у 

раду: ППТ, видео материјали, пројектна настава 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима. 

Стално коришћење географске карте Комбиновање 

различитих врста дидактичког материјала: 

илустрација, табела, ППТ, питања, квиз.. 

Постављање ученика у различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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−анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

−објашњава популациону динамику 

становништва Србије: 

−кретање броја становника, 

природни прираштај и миграције; 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске елементе 

карте 

ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове 

о становништву и насељима и 

уочава 

њихов просторни распоред 

ГЕ1.2.3.именује Земљине сфере 

и препознаје њихове основне К
о

м
п

 

ет
ен

ц
 

и
ја

 з
а

 

у
ч

е
њ

 

. 

3. 

ДРУШТВЕНО- 

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

17О+9У=26 
Кретање броја 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења Користити разноврсне 

технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима. 

Стално коришћење 

−изводи закључке о утицају 

популационе динамике на 

структуре становништва у нашој 

земљи; 

−изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 

−израђује и анализира графичке 

приказе структура становништва; 

−објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, 

развој и трансформацију насеља у 

нашој земљи; 

−уз помоћ карте Србије и других 

извора информација анализира 

утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај 

привредних делатности у нашој 

земљи; 

−доводи у везу размештај 

привредних делатности са 

квалитетом животне средине у 

нашој земљи; 

одлике 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам 

привреде и препознаје 

привредне делатности и гране 

ГЕ.1.4.1. препознаје основне 

природне и друштвене одлике 

наше државе 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места 

и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве и 

процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,табел 

ом,шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене гео. 

податке на немој карти 

картографским 

средствима,графиком,табелом,ш 

емом 

ГЕ.2.3.1.разликује и објашњава 

кретање(природно и 

механичко) и структуре 
становништва 

ГЕ.2.4.1.описује природне и 

друштвене одлике наше државе 

и наводи њене регије 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним везама 

гео. чињеница, објеката,појава и 

процеса, односа на основу 

анализе географске карте 

и н ф о
 

р м а ц
 

и ј а м а
 

Д и г и
 

становника и 

њихов просторни 

размештај. 

Природно 

кретање. 

Миграциони 

процеси. 

Структуре 

становништва. 

Демографски 

проблеми и 

популациона 

политика. 

Прва насеља у 

Србији. 

Село и рурални 

процеси. 

Градови. Урбанизација 

и проблеми урбаног 

развоја. 

Београд. 

Природни ресурси и 

привредни развој. 

Друштвени услови 

привредног развоја и 

промене у структури 

привреде. 

Пољопривреда и 

географски простор. 

Индустрија и географски 

простор. Саобраћај и 

географске карте и географског атласа и неме карте 

Комбиновање различитих врста дидактичког 

материјала: питања, ППТ, видео-записа..е уџбениика 

Упућивање ученика на коришћење додатне 

литературе, интернета, енциклопедија, ради израде 

паноа, кратких записа, кратких излагања 

Постављање ученика у различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора на развој 
и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 

природних и друштвених фактора 

на развој и размештај привреде и 

привредних делатности 

географски простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног 

сектора. 

−учествује у предлагању и 

реализацији истраживачког 

пројекта у локалној средини; 

−анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске елементе 

карте 

 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава 

географскечињенице,објекте,пој 

аве и процесе и односе који су 

представљени 

К
о

м
п

 

ет
ен

ц
 

и
ја

 з
а

 

у
ч

е
њ

 

4. 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА 

СРБИЈЕ (3О+1У=4) 

 

Природна баштина 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења Користити разноврсне 

технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима. 

Стално коришћење географске карте и атласа 

означава их на карти. моделом,сликом,графиком,табел 

ом,шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 

географске податке на немој 

карти картографским 

средствима,графиком,табелом,ш 

емом 

 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним везама 

гео. чињеница, објеката,појава и 

процеса, односа на основу 

анализе географске карте 

р
м

а
ц

 

и
ја

м
а

 

Е
ст

ет
 

и
ч

к
а

 

Србије. 

Културна баштина 

Србије. 

Светска 

баштина под 

заштитом 

Унескоа у 

Србији. 
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− учествује у предлагању и 

реализацији истраживачког 

пројекта у локалној средини; 

−анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

−препознаје ефекте утицаја физичко- 

географских процеса на човека и 

адекватно реагује у случају 

природних непогода; 

−доведи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и 

физичко-географске 

карактеристике простора; 

−кретање броја становника, 

природни прираштај и миграције; 

−изводи закључке о утицају 

популационе динамике на 

структуре становништва; 

−изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 

−израђује и анализира графичке 

приказе структура становништва; 

−објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, 

развој и трансформацију насеља; 

−уз помоћ карте Србије и других 

извора информација анализира 

 

 

 

 
Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске елементе 
карте 

ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о 

становништву и насељима и уочава 

њихов просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам привреде и 

препознаје привр.делатности и гране 
ГЕ.1.4.2.именује континенте и 

препознаје њихове основне природне 

и друштвене одлике 
Средњи ниво 

ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве и 
процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,табелом, 
шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене гео. 

податке на немој карти 
картографским 

средствима,графиком,табелом,шемо 

м 
ГЕ.2.3.1.разликује и објашњава 

кретање(природно и механичко) и 

структуре становништва 
ГЕ.2.4.1.описује природне и 

друштвене одлике наше државе и 

наводи њене регије 
Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним везама гео. 
чињеница, објеката,појава и процеса, 

односа на основу анализе геог. карте 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора на развој 

и размештај становништва и насеља 
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 

природних и друш. фактора на развој 

К
о

м
п

е 

т
ен

ц
и

ј 

а
 з

а
 

у
ч

ењ
е 

5. 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

(1О+1У=2) 

 

Појам и 

географски 

положај завичаја. 

Природне 

карактеристике. 

Друштвене 

карактеристике. 

 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења и предзнањима ученика Користити 

разноврсне технике/методе и облике рада 

 

Пројектни задатак 

 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 

Стално коришћење географске карте и атласа 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: мапе 

ума из уџбеника, табеле, ППТ, видео записи и др. 

Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 

интернета, енциклопедија... 
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утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај 

привредних делатности; 

−доводи у везу размештај 

привредних делатности са 

квалитетом животне средине; 

−препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора 

енергије на квалитет животне 

средине; 

описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и 

означава их на карти. 

и размештај привреде и привредних 
делатности 

ГЕ.3.4.1.објашњава географске везе и 

законитости у нашој земљи и уме да 
издвоји географске регије 
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−учествује у предлагању и 

реализацији истраживачког 

пројекта у локалној средини; 

−анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

објашњава утицај историјских и 

савремених миграција на 

размештај Срба у свету. 

 

 

 
 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.3.препознаје и чита 

географске и допунске елементе 

карте 

ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о 

становништву и насељима и 

уочава 

њихов просторни распоред 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава 

географске 

чињенице,објекте,појаве и процесе 

и односе који су представљени 

моделом,сликом,графиком,табело 

м,шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене 

географске податке на немој карти 

картографским 

средствима,графиком,табелом,ше 

мом 

ГЕ.2.3.1.разликује и објашњава 

кретање(природно и механичко) и 

структуре становништва 

Напредни ниво 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 

природних и друштвених фактора 

на развој и размештај 

становништва и насеља 

 
К
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о
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о
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о
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6. 

СРБИ У 

РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

(2О+1У=3) 

 
Срби у Црној 

Гори. 

Срби у БиХ − 

Република 

Српска. 

Срби у 

Хрватској. 

Срби у осталим 

суседним 

државама. 

Срби у дијаспори. 

 

 

Укупно часова: 

43О + 23У +2С= 68 

 
Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења и предзнањима ученика Користити 

разноврсне технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: Стално 

коришћење географске карте и атласа Комбиновање 

различитих врста дидактичког материјала: мапе ума из 

уџбеника, табеле, ППТ, видео записи и др. 

Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 

интернета, енциклопедија... 

 

 

 

 

 

Коришћење разноврсних техника сумирања градива: 

мапе ума 

 Проверавање знања географских појмова, кроз   

испитивање на карти 

Коришћење е уџбеника , дигиталних часова и 

квизова. 

 

 

 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 

-просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

-што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима 
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-размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи. 

-коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

-и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

 
  

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 34/2019-177 

Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти оцењивања Време 

С
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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; 

. 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног одговора на 

тежа питања +5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 
 

-Комисија ученика и 

наставница 

 

Учесталост јављања на часу по 

месецима 

Пресек стања 

на 

полугодишту 

 

- Усмено одговарање 

Свеобухватност одговора 

Хронолошка и појмовна прецизност 

Сналажење на карти 

Хоризонтално и вертикално повезивање 

градива 

Самосталност у одговарању 

По потреби, 

бар једном у 

полугодишту 
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; 
-Редовност доношења 

домаћег 

-Ученици воде 

евиденцију 

За три недоношења домаћег -1 у 

свеску, а након опомене и у 

дневник За редовно доношење 

домаћег задатка-5 

Свакодневно 

током године, 

праћење/ 

пресек стања за 

тромесечје 
Оцену добар (3) добија ученик који: 

− у довољној мери показује способност употребе 

информација у новим ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

Квиз на кахуу, или 

други он-лајн квиз 
Првопласирани 

+5 

Другопласирани 

По једном у 

полугодишту 
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− већим делом самостално изводи закључке који се 

заснивају на подацима и делимично самостално 

решава поједине проблеме; 

− у довољној мери критички рaсуђуje; 

++ 

Трећепласирани + 

 

Прегледање свески 
Уредност 

Све забележено са часова 

На крају 

наставне 

године 

 Бодовање: Након сваке 

теме 

 
  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; 

 

- Писане провере 

Ученици дају 

самопроцену оцене 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

(4 провере које 

се раде цео час 

- по две у 

полугодишту и 

бар две провере 

до 15 минута- 

једна у првом и 

једна у другом 

полугодишту) 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група, процена 

осталих ученика) 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви имају задато 

забележено у свескама...) 

Степен знања свих чланова групе 

Квалитативно и квантитативно процењивање 

резултата рада, продуката група (пано, 

табела...) 

По потреби 

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; 

. 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, 

процена осталих 

ученика) 

Прва три пара која прва ураде задатак 

добијају +5 

Сви парови који ураде задатак добијају + 

Парови који не раде задато на часу добијају - 

По потреби 

-Сналажење на карти За показаних 5 појмова за један минут - 

оцена 5 

За 4 -4 

3-3 

2-2 
1-1 

На крају 

школске 

године 

 

 

 -Практична вежба Бодује се правилно картографско 

представљање и локацијска тачност 

објеката. 

На крају 

области која 

омогућава 

реализацију 

практичне 

вежбе. 
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− показује изузетну самосталност уз изузетно висок 

степен активности и ангажовања.(5) 

Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

-Јављање на часовима 

(учесталост и активност 

по месецима) 

-Успешности у групном 

раду, раду у пару 

(ангажовање, продукти) 

-Учешће на 

такмичењима 

-Посета културно- 

историјским 

институцијама и 

догађајима 

-Несебичном пружању 

помоћи другим 

ученицима 

-Израда паноа, ППТ, 

различитих врста 

излагања 

-Све што је рађено на часу налази се у 

свескама и уредно је написано 

 

-Учесталост јављања и активност по 

месецима 

 

-Учествује и израђује самостално или у 

сарадњи са другима продукте рада 

 

-Број и квалитет добровољног учешћа у 

разним наставним и ваннаставним 

активностима (такмичења, израда паноа, 

кратко предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) 

 

-Спреман је да помогне другима 

 

-Иницијатива и квалитет продукта 

-Пресек стања 

по       

тромесечјима 

− показује велику самосталност и висок степен 

активности и ангажовања. (4) 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања (3) 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у активностима 

нити ангажовање (1) 
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−изводи закључке о утицају 

популационе динамике на 

структуре становништва у нашој 

земљи; 

−изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 

−израђује и анализира графичке 

приказе структура становништва; 

−објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, 

развој и трансформацију насеља у 

нашој земљи; 

−уз помоћ карте Србије и других 

извора информација анализира 

утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај 

привредних делатности у нашој 

земљи; 

−доводи у везу размештај 

привредних делатности са 

квалитетом животне средине у 

нашој земљи; 

одлике 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам 

привреде и препознаје 

привредне делатности и гране 

ГЕ.1.4.1. препознаје основне 

природне и друштвене одлике 

наше државе 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места 

и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава 

гео.чињенице,објекте,појаве и 

процесе и односе који су 

представљени 

моделом,сликом,графиком,табел 

ом,шемом 

ГЕ.2.1.4.приказује понуђене гео. 

податке на немој карти 

картографским 

средствима,графиком,табелом,ш 

емом 

ГЕ.2.3.1.разликује и објашњава 

кретање(природно и 

механичко) и структуре 
становништва 

ГЕ.2.4.1.описује природне и 

друштвене одлике наше државе 

и наводи њене регије 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1.доноси закључке о 

просторним и каузалним везама 

гео. чињеница, објеката,појава и 

процеса, односа на основу 

анализе географске карте 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај 
природних и друш. фактора на развој 
и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај 

природних и друштвених фактора 

на развој и размештај привреде и 

привредних делатности 

и
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Д
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г
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становника и 

њихов 

просторни 

размештај. 

Природно 

кретање. 

Миграциони 

процеси. 

Структуре 

становништва. 

Демографски 

проблеми и 

популациона 

политика. 

Прва насеља у 

Србији. 

Село и рурални 

процеси. 

Градови. 

Урбанизација и 

проблеми урбаног 

развоја. 

Београд. 

Природни ресурси и 

привредни развој. 

Друштвени услови 

привредног развоја и 

промене у структури 

привреде. 

Пољопривреда и 

географски простор. 

Индустрија и географски 

простор. Саобраћај и 

географски простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног 

сектора. 

географске карте и географског атласа и неме карте 

Комбиновање различитих врста дидактичког 

материјала: питања, ППТ, видео-записа..е уџбениика 

Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 

интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких 

записа, кратких излагања Постављање ученика у 

различите ситуације евалуације и самоевалуације 
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8. разред  / ДОДАТНИ РАД 

Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за заитересоване и талентоване ученике, за стицање знања већег обима, израду 

и представљање презентација географских појава и процеса, размену мишљења и извођење закључака о географским одликама 

различитог типа. 

  

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви и задаци 

Географски 

положај, 

границе и 

величина 

територије 

Србије 

Југоисточна 

Европа,интеграциони и 

дезинтеграциони процеси 

Географски положај Србије 

Историјско-географски развој 

Србије 

Симболи Србије 

Границе и проблеми у 

пограничним областима 

 

- Ученик: 

-проширује знања стечена у 

оквиру редовне наставе; 

-самостално истражује, 

закључује и аргументовано 

излаже своје мишљење; 

- правилно користи литературу и 

интернет 

-даје коментар на свој рад и на 

радове других ученика; 

-овладава појмовима из географије 

− анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

− приказује; 

− одређује географски положај Србије и 

доводи га у везу са 

− историјско-географским развојем; 

− анализира карактеристике граница и 

пограничних крајева 

− Србије; 
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Физичко-географске 

одлике Србије 
Геотектонски процеси на 

територији Србије 

Рељеф Србије 

Панонска Србија 

Планинска Србија 

Клима Србије 

Воде Србије 

Земљишта Србије 

Биљни и животињски свет 

Србије 

− Ученик ће самостално умети да: 

опише узроке и последице 

геотектонских процеса на територији 

− Србије; 

− класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

− репрезентативне; 

− анализира утицај климатских фактора 

и климатских елемената 

− на климу Србије; 

− класификује и описује својства 

водних објеката користећи карту 

Србије; 

− наводи начине коришћења вода 

Србије; 

− препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на 

− човека и адекватно реагује у случају 

природних непогода; 

− доведи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и 

 

Друштвено-географске 

одлике Србије 
Кретање броја становника и 

размештај 

Миграциони процеси 

Структура становништва 

Демографски проблеми 

Насеља у Србији 

Београд-главни град 

− објашњава популациону динамику 

становништва Србије: 

− кретање броја становника, природни 

прираштај и миграције; 

−  изводи закључке о утицају 

популационе динамике на структуре 

− становништва у нашој земљи; 

− изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

− политике; 
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Основне одлике привреде 

Пољопривреда 

Индустрија 

Саобраћај 

Туризам и трговина 

Квартарни сектор 

− израђује и анализира графичке 

приказе структура становништва; 

− објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, 

развој и трансформацију насеља у 

нашој земљи; 

−  уз помоћ карте Србије и других 

извора информација анализира 

− утицај природних и друштвених 

фактора на развој иразмештај 

− привредних делатности у нашој 

земљи; 

− доводи у везу размештај привредних 

делатности саквалитетом 

− животне средине у нашој земљи; 

− препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора 

− енергије на квалитет животне 

средине; 

 

 

Природна и културна 

баштина Србије 
Природна баштина Србије 

Културна баштина Србије 

Светска баштина под заштитом 

Унеска у Србији 

 

 

− описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и 

означава их на карти; 

− процењује важност очувања природне 

и културне баштине 

− Србије; 

 

Географија завичаја Географија завичаја − учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у 

локалној средини; 
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Срби у региону и 

дијаспори 
- Срби у региону 

- Срби у дијаспори 

објашњава утицај историјских и 

савремених миграција на размештај Срба у 

свету 

 

 

 

ДОПУНСКИ РАД 

Циљ допунске наставе географије: 

‒ допунска настава географије намењена је ученицима који отежано усвајају предвиђене географске садржаје. Часове 

допунске наставе могу да 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 да буду у складу са наставним планом и ограмом редовне наставе. 

‒ допунска настава, односно допунски рад се мора обавезно реализовати „након поништене писмене провере, а пре 

организовања поновљене.“ (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11и 55/13). 

 

 

Наставна област Садржај програма Образовно васпитни циљеви 

и задаци 

Географски 

положај, 

границе и 

величина 

територије 

Србије 

- Географски положај Србије 

- Симболи Србије 

- Границе 

- Боље разумевање, 

препознавање и 

усвајање знања и 

боље сналажење на 

географској карти 

Физичко-географске 

одлике Србије 
Рељеф Србије 

Панонска Србија 

Планинска Србија 

Клима Србије 

Воде Србије 

-Усвојити основна знања о 

природним одликама Србије 

-Препознавање облика 

рељефа на карти 

- Читање хидрографских 

објеката са карте 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1092 

 

Земљишта Србије 

Биљни и животињски свет 

Србије 

Друштвено-географске 

одлике Србије 
Одлике становништва Србије 

Насеља у Србији, типови и 

подела  

Београд-главни град 

Основне одлике привреде 

Пољопривреда 

Индустрија 

Саобраћај 

Туризам и трговина 

Квартарни сектор 

Усвајање основних знања о 

становништву Србије, 

разумевање основних 

дефиниција ( број 

становника, густина 

насељености, пр. прираштај, 

миграције) 

-Усвајање основних знања о 

насељима Србије, читање 

карте 

- Усвајање основних знања о 

привреди ( појам, основни 

сектори и основне одлике 

делатности) 

 

 

 

Природна и културна 

баштина Србије 

 

Природна баштина Србије 

Културна баштина Србије 

Светска баштина под заштитом 

Унеска у Србији 

 

Разумети разлику између 

природне и културне 

баштине (научити 

најпознатије) 

Усвајање основних знања о 

националним парковима 

Географија завичаја Географија завичаја Разумети значење појма 

завичај. 

Ученик ће умети да опише 

свој завичај. 
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Срби у региону и 

дијаспори 
 Срби у региону 

Срби у дијаспори 

Усвајање основних знања о 

просторима где живе Срби 

ван Србије. 

 

 

 

 

5. Наставни предмет: Биологија 

 

Циљ Учења биологије је да ученик,изучавањем биолошких процеса и живих бића у интереакцији са животном 

средином, развија одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за 

одрживим развојем. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планирани фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Програм предмета Биологија у осмом разреду основне школе чини пет области: Јединство грађе и функције као 

основа живота(26); Човек и здравље(9); Порекло и разноврсност живота(7), Наслеђивање и еволуција(7) и Живот у 

екосистему(19) 

 

ИСХОДИ: 
СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА И 

САДРЖАЈИ 

Начини и поступци остваривања програма  
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– 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 

БИ.1.2.1.- Уочава 
основне елементе грађе 

ћелије (ћелијска 

мембрана, цитоплазма, 
једро, митохондрије) и 

процесе који се у њој 

одвијају (дисање, 
исхрана, деоба ћелије). 

БИ.1.2.2.- Дефинише 

нивое организације 

организма (ћелија, 

ткива, органи, органски 

системи, организам). 
БИ.1.2.3. - Разликује и 

пореди основне 

морфолошке и 
анатомске 

каракеристике 

одабраних 
представника таксона. 

БИ.2.2.1.- Уме да 

објасни улогу и значај 

ћелијских органела у 

метаболизму ћелије 

(ендоплазмични 
ретикулум, рибозоми, 

хлоропласти, 
центриоле, лизозоми). 

БИ.2.2.2.- Повезује 

грађу различитих 
типова ћелија са 

њиховом улогом у 

организму 
БИ.2.2.3. - 

Тумачи основне 

чињенице  

о грађи и начину 
функционисања 

организама као и 

сличности и разлике  

у обављању животних 
процеса (на пр. 

исхране, дисања, 

излучивања). 
БИ.3.2.1.- Успоставља 

везу између различитих 

метаболичких процеса 

са опстанком 

*Компетенција 
за 
целоживотно 
учење  
*Рад са 
подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА ЖИВОТА (14о+12у=26) 

(ћелија, метаболозам, ензими, матичне 

ћелије,дифернецијација, хормони, 

хомеостаза, рефлекси) 

 

-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.Т. регулација 

Повезати грађу ћелијских органела са њиховом 
улогом у метаболизму ћелије.  
- Кроз обраду улога и значаја појединих 
ћелијских органела у метаболизму ћелије 
(једро, ендоплазмични ретикулум, рибозоми, 
хлоропласти, центриоле, лизозоми) треба 
увeсти пojмoвe кojи ћe повeзaти ћелијску грађу 
и функциjу.   
- Кроз истраживачки рад ученика обрадити 
тему – матичне ћелије, како се долази до њих, 
како се чувају, на који начин их користимо у 
медицини.  
- Хомеостаза и повратна спрега као појмови 
могу се повезати са градивом роботике 
(техника и технологија). Ученике на овом 
узрасту треба што више упућивати да 
самостално прикупљају, обрађују, представљају 
и тумаче информације добијене једноставним 
истраживањима.  
- Потребно је повезати физику и биологију 
(физичке појаве у телу организама, притисак, 
брзина...) и хемију и биологију 
(неуротрансмитери, хормони, ензими...).  
-Требало би да ученици различитим примерима 
илуструју везу између физиолошких адаптацијa 
живих бића и промена у спољашњој средини.  
- Садржаји се могу обрадити кроз низ кратких 
вежби/демонстрација рефлекса (рефлекси ока, 
рефлекс хватања лењира, пателарни рефлекс...), 
варљивост чула (прецизност чула додира, 
оптичке варке 
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организама у 
различитим условима 

средине 

БИ.3.2.2.- Пореди 
функционисање органа 

и органских система 

код различитих група 
организама. 

БИ.3.2.3.- Успоставља 

везу између 

усаглашеног 

функционисања и 

понашања организама  
у променљивим 

условима средине и 

објашњава је на 
примерима.  

БИ.1.2.4.- Уме да 

наведе основне 
чињенице о јединству 

грађе и функције 

методски 

одабраних 
представника живих 

бића 
БИ.1.2.5. - разуме да је 

за живот неопходна 

енергија коју 
организми обезбеђују 

исхраном 

БИ.1.2.6.- разуме да су 
поједини процеси 

заједнички за сва жива 

бића (дисање, 
надражљивост, 

покретљивост, растење, 

развиће, 
размножавање) 

БИ.2.2.4.- Објашњава 

значај усаглашеног 
деловања више органа 

и органских система  

за нормално 

функционисање 
организма. 

БИ.2.2.5.- разуме да 

биљне ћелије, 

захваљујући 
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специфичној грађи, 
могу да везују енергију 

и стварају (синтетишу) 

сложене (хранљиве) 
материје 

БИ.2.2.6.- разуме да и у 

биљној и животњској 
ћелији сложене 

материје могу да се 

разграђују, при чему се 

ослобађа енергија у 

процесу који се назива 

дисање  
БИ.3.2.4.- разуме да је у 

остваривању 

карактеристичног 
понашања јединке 

неопходна 

функционална 
интеграција више 

система органа и 

разуме значај такве 

интеграције понашања 

за преживљавање 

БИ.3.2.5.- разуме 
сличности и разлике у 

интеграцији грађе и 
функција јединке током 

животног циклуса 

БИ.1.2.7.- зна да 
организми 

функционишу као 

независне целине у 
сталној интеракцији са 

околином  

БИ.2.2.7.- познаје 
термин хомеостаза и 

зна да објасни шта он 

значи 
БИ.2.2.8.- зна да је 

неопходна 

координиција функција 
у вишећелијским 

организмима и зна који 

органски системи 
омогућују ову 

интеграцију  

БИ.2.2.9.- зна да нервни 
и ендокрини системи 
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имају улогу у 
одржавању хомеостазе 

БИ.3.2.6.- зна и разуме 

главне морфолошке и 
функционалне 

карактеристике органа 

који информишу 
организам о стању у 

околини и њихову 

улогу у одржавању 

унутрашње равнотеже 

(улога нервног 

система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме 

главне морфолошке и 

функционалне 
карактеристике органа 

који реагују на промене 

у околини и 
карактеристике органа 

које враћају организам 

у равнотежу онда када 

је из ње избачен 

(стресно стање - улога 

ендокриног система) -  
БИ.3.2.8.- зна и разуме 

које су последице 
стресног стања за 

организам 

БИ.3.6.3. Уме 
самостално да осмисли 

једноставан 

експеримент за проверу 
појава и процеса код 

живих бића и резултате 

прикаже на различите 
начине 
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– 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; 

БИ.1.5.1.- Именује и 
одређује положај органа 

човека и описује њихове 

улоге. 
БИ.1.5.2.- Познаје 

биолошки смисао 

адолесценције  
БИ.1.5.3.- Уме да 

идентификује елементе 

здравог начина живота и 

у односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и 
избегава ризична 

понашања. 

БИ.1.5.4.- Препознаје 
најчешће болести, стања, 

деформитете и уме да 

примени мере превенције  

а посебно значај 
вакцинације у склопу тих 

мера. 

БИ.1.5.5.- препознаје 
основне знаке поремећаја 

функције појединих 
органа и основне 

симптоме инфекције и 

разликује стање у коме 
може сам да интервенише 

од стања када мора да се 

обрати лекару 
БИ.1.5.6.- разуме 

предности и недостатке 

употребе додатака у 
храни (конзерванси али и 

неконтролисана употреба 

витамина, 
антиоксиданата, 

минерала итд) и 

опасности до којих може 
да доведе 

неуравнотежена исхрана 

(редукционе дијете, 
претерано узимање хране 

и сл) и познаје основне 

принципе правилног 
комбиновања животних 

намирница; 

БИ.1.5.7.- разуме да 

*Компетенција 
за 
целоживотно 
учење  
*Рад са 
подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(4о+5у=9) (здрави стилови 

живота, адолесценција) 
 

- 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 

-Указати на путеве преношења болести, превенцију и значај 
редовних контрола.  
- Ученик треба да развије одговоран однос према 
сопственом здрављу, здрављу људи из своје околине и да 
поступа према упутствима лекара.  
-Када знају путеве преношења изазивача болести, требало 
би да ученици науче и како се треба понашати у присуству 
оболелих од различитих болести, али и да развију 
толерантан однос према оболелима.  
- Процена ставова из домена одговорног односа према 
здрављу може се радити кроз чек-листу.  
- Могу се корстити примери који су блиски за разумевање 
ученицима овог узраста, као што је слабљење слуха услед 
слушања прегласне музике, коришћења слушалица, 
коришћења мобилних телефона, играња компјутерских 
игрица итд.  
-Ученике треба мотивисати да изразе критички став у 
погледу домена и мере штетности појединих утицаја. 
 -Разумевање резултата стандардних лабораторијских 
анализа крви и урина се може обрадити кроз вежбу, при 
чему пажњу треба обратити само на вредности које се 
односе на еритроците, хемоглобин, гвожђе, леукоците (без 
леукоцитне формуле), ниво шећера, а код резултата урина 
на замућеност, присуство бактерија и ћелија крви. 
 -Током вежбе се могу анализирати унапред припремљени 
(симулирани) подаци од стране наставника, а не реални 
резултати конкретних особа (ученика или одраслих). 
 -Посебну пажњу треба посветити репродуктивном здрављу. 
Контрацепцију обрадити и у смислу спречавања преране 
трудноће и полно преносивих болести.  
- Код ученика треба развијати критички став према 
садржајима који се могу наћи на интернету и другим 
изворима информисања (часописима, ТВ емисијама). У 
питању су садржаји који се односе нпр. на дијете, биолошки 
активне супстанце и адитиве, али и друге теме од значаја за 
здраве стилове живота. 
 -Кроз истраживачке задатке или пројектну наставу, могу се 
обрадити лековити и физиолошки активни продукти 
животиња и биљака (као што су мед, прополис, различити 
екстракти биљака, полен...) који се користе за људску 
употребу. Ова тема је погодна за корелацију са градивом 
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загађење животне 
средине (воде, ваздуха, 

земљишта, бука итд) и 

неке природне појаве (УВ 
зрачење) неповољно 

утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8.- зна и разуме 
какав значај за здравље 

имају умерена физичка 

активност и поштовање 

биолошких ритмова (сна, 

одмора) 

БИ.1.5.9.- разуме да 
постоје полне болести, 

познаје мере превенције 

и могуће путеве 
инфекције, као и њихове 

негативне последице по 

здравље 
БИ.1.6.1.- уме да 

разликује и користи 

једноставне процедуре, 

технике и инструменте за 

прикупљање података у 

биологији (посматрање, 
бројање, мерење) 

БИ.1.6.2.- уме да по 
упутству и уз помоћ 

наставника реализује 

једноставно 
истраживање, попуни 

формулар, прикаже 

резултате у 
табели/графикону и 

извести о резултату 

БИ.2.5.1.- Уoчава 
повезаност између грађе 

и функције органа  

и органских система 
човека 

БИ.2.5.2.- Уме да објасни 

физиолошке процесе 
организма човека  

и њихову повезаност 

БИ.2.5.3.- Уме да општа 
знања о променама у 

пубертету повеже са 

сопственим искуствима и 
одговорно се понаша у 

хемије или за заједничку пројектну наставу са овим 
предметом (нпр. вежбе екстракције хлорофила, кофеина и 
биљних уља). 
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вези са репродуктивним 
здрављем. 

БИ.2.5.4.-Процењује када 

може сама себи да 
помогне и када је 

поребно потражити 

лекарску помоћ.  
БИ.2.5.5.- зна механизме 

деловања хемијских 

материја на физиолошке 

процесе у организму и 

понашање (утицај 

алкохола, различитих 
врста дрога, енергетских 

напитака и сл.) 

БИ.3.5.1.- Тумачи 
садејство нервног  

и ендокриног система  

у одржавању хомеостазе 
организма човека 

 БИ.3.5.2.- Тумачи улогу 

нервог и ендокриног 

система на настанак 

промене у адолесценцији. 

БИ.3.5.3.- Објашњава 
механизме  

и поремећаја функције 
органских система и 

истиче значај имунитета. 

БИ.3.5.4.- Вреднује 
различите животне 

стилове и утицај медија 

на понашање младих 
БИ.3.5.5.- Повезује 

настанак болести а 

посебно болести 
зависности са ризичним 

облицима понашања и 

стресом (односно 
поремећајима психичког 

стања и здравља 

личности). 
БИ.3.5.7.- познаје 

основне биолошке 

механизме који доводе до 
развијања болести 

зависности 

БИ.3.5.8.- разуме 
механизме стресног 
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стања и утицај јаких 
негативних емоција на 

физиолошке процесе у 

организму и понашање 
појединца 

БИ.3.6.1.- Користи 

различите методе / 
технике за посматрање и 

сакупљање података. 

БИ.3.6.2.- Користи више 

извора информација 

током истраживачког 

рада. 
БИ.3.6.3.- Уме 

самостално да осмисли 

једноставан експеримент 
за проверу појава и 

процеса код живих бића 

и резултате прикаже на 
различите начине. 
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– доведе у 
везу промене 
животних 
услова са  

еволуцијом живота 

на  

планети;  
– истражи 
давно нестале 

екосистеме; 

БИ.1.1.1. Наводи особине 
живих бића: ћелијска грађа, 

рађање, раст  

и развој, дисање, исхрана, 

излучивање, размножавање, 
реакција организма на дражи, 

старење, смрт – на одабраном 

моделу. 
БИ.1.1.4.- Уме да уочи везе 

међу организмима на дрвету 

живота. 
 БИ.2.1.1.- Уочава да се 

вишећеличност незаависно 

развила у неколико 
еукриотских група (биљке, 

гљиве, животиње). 

БИ.2.1.2.- Повезује 
прилагођености одређене 

групе организама  

са начином живота, условима 
средине и њиховом животном 

формом. 

БИ.2.1.3.- Примењује правила 
класификације и користи 

дихотомне кључеве за 

препознавање организама  

у непосредном окружењу. 

БИ.2.1.4.- Користи доказе 

еволуције (постојање и 
настанак фосила, предачке 

форме укључујући и предачке 

форме човека) за тумачење 
филогенетских низова.            

БИ.3.1.2.- Уочава везу између 

систематских  

и филогенетских категорија, 
успостављајући везе међу 

организмима на стаблу 

живота у односу на време 
настанка (геолошка доба). 

БИ.3.1.3.- Селектује и 

вреднује информације о 

настанку  

и развоју живота на Земљи. 

БИ.3.1.4.- познаје 

критеријуме по којима се 

царства међусобно разликују 

Компетенци
ја 
*Компетенци
ја за 

целоживотн
о учење  
*Рад са 
подацима и 
информација
ма  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

ПОРЕКЛО И  

РАЗНОВРСНОСТ  

ЖИВОТА  

(3о+4у =7) („календар живота“, 

теорија еволуције) 

- „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. 

-Повезати стечена еколошка знања са 
историјом планете Земље, тј. начинима којима 
се она мењала (тектонске промене, промене 
климе, састав атмосфере, влажност, 
температура).  
- Податке о геофизичким процесима треба 
пропратити описом развоја живог света кроз 
геолошка доба.  
- Посебну пажњу треба посветити настанку 
нових група живих бића и повезати их са 
њиховим положајем на Дрвету живота.  
- Активности реализовати кроз пројектне 
задатке у којима ће ученици истраживати и 
представљати (презентацијом, плакатом) 
нестале шуме карбона, мора камбријума уз 
адекватну употребу еколошких појмова попут 
еколошких фактора и адаптација. 
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на основу њихових својстава 
до нивоа класе/реда 

најважнијих група 

БИ.3.1.5.- уме да објасни везу 
између промена у просторном 

и временском окружењу и 

промена које се дешавају код 
живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим 

заједницама 

БИ.3.6.1.- Користи различите 

методе / технике за 

посматрање и сакупљање 
података. 

БИ.3.6.2.- Користи више 

извора информација током 
истраживачког рада. 

БИ.3.6.3.- Уме самостално да 

осмисли једноставан 
експеримент за проверу 

појава и процеса код живих 

бића и резултате прикаже на 

различите начине. 
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– установи 

узрочно  
последичну 
везу између 
губитaка врста 
у 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  
карактеристич
них врста које 
насељавају 
простор 
Србије;  

– истражи 

присуство  
инвазивних 
врста у својој 
околини и 
вероватне 
путеве 
насељавања;  
– истражи 
разлоге губитка 

БИ.1.4.1.-Дефинише основне 
еколошке појмове и разуме 

њихово значење (животна 

средина, станиште, животна 
заједница, популација, 

еколошка ниша, екосистем, 

биодиверзитет, биосфера). 
БИ.1.4.2.- Препознаје 

типичне представнике 

екосистема  

у непосредном окружењу  

и одговорно се односи према 

њима. 
БИ.1.4.3.-Описује значај 

биодиверзитета и властите 

одговорности за његову 
заштиту. 

БИ.1.4.4.-Препознаје утицаје 

људског деловања на 
животну средину, основне 

мере заштите животне 

средине и разуме значај тих 

мера са аспекта одрживог 

развоја. 

БИ.2.4.1.-Описује основне 
односе међу члановима 

екосистема  
и објашњава како делови 

екосистема утичу једни на 

друге. 

БИ.2.4.2.-Увиђа значај 
циклуса кружења 

најважнијих елемената  

у екосистему 
БИ.2.4.3.- Разликује типичне 

екосистема и њихове 

најважније представнике у 
Србији (биодиверзитет 

Србије). 

БИ.2.4.4.-Успоставља везу 
између узрока и последица 

штетног дејства загађујућих 

супстанци на живи свет и 
животну средину. 

БИ.3.4.1.-Уме да објасни 

преносе супстанце и енергије 
у екосистему, као и развој  

и еволуцију екосистема. 

БИ.3.4.2.- Процењује значај 

*Компетенција 
за 
целоживотно 
учење  
*Рад са 
подацима и 
информацијама  

*Комуникација  
*Одговорно 
учешће у 
демократском  

друштву  

*Естетичка  

компетенција  

*Решавање  

проблема  

*Сарадња  

*Дигитална  

компетенција  
*Одговоран 
однос према 
околини  
*Одговоран 
однос према 
здрављу 

ЖИВОТ У  

ЕКОСИСТЕМУ  

(9о+10у=19) 

 (циклуси кружења 

супстанце, капацитет 

средине, глобалне промене, 

инвазивне врсте) 

 

- 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, реинтродукције и 

инвазивне врсте.  

- Последице глобалних промена. 

-Акценат треба да буде на томе да у 
екосистемима постоји тежња ка усаглашавању 
производње и потрошњеорганске супстанце и 
ка производњи што веће количине органске 
супстанце у датим условима (биомаса, 
разноврсност). 
 - Процеси кружења и преноса супстанци 
(вода, угљеникаи азота) и енергије у 
природним екосистемима могу се представити 
мрежама исхране заједница карактеристичних 
екосистема за које се предлаже да обавезно 
садрже произвођаче, потрошаче и разлагаче. 
 -Треба увести концепт одрживог развоја и 
еколошког отиска.  
-Да би ученици разумели ове концепте, 
препоручује се обрада појма капацитет средине 
(бројност − популација − биомаса− диверзитет) 
који се у датим околностима може одржати у 
дужем временском периоду. 
- Омогућити ученицима да израчунају свој 
еколошки отисак на неком од калкулатора, 
који се може наћи на интернету и у одељењу 
продискутовати добијене резултате, нарочито 
о томе које животне навике би свако могао да 
промени, а при томе да смањи свој отисак.  
-Ученицима треба скренути пажњу да 
коришћење обновљивих извора енергије може 
имати и извесне негативне последице  
-Једна од тема за дебату са ученицима може 
бити управо ова: добробит и лоше стране 
употребе обновљивих извора енергије. 
Пожељно је указати да се непрекидно развијају 
нови,бољи технолошки процеси који смањују 
негативне ефекте.  
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биодиверзитета 
на локалном 
подручју. 

мера заштите, очувања и 
унапређења животне средине 

и зна како може да их 

примени. 
БИ.3.4.3. -Повезује распоред 

биома на Земљи са 

чиниоцима који га одређују. 
БИ.3.4.4.- 

Анализира конфликт између 

потребе развоја људског 

друштва и очувања природе  

и биодиверзитета. 

БИ.3.4.5.- 
Вреднује значај примене 

принципа одрживог развоја  

у свакодневном животу. 

 

-Истражити присуство инвазивних врста у 
својој околини и вероватне путеве насељавања 
(начини како је врста пренета)  
- Истраживање се може спровести на терену, 
ако постоје могућности, или претраживањем 
литературе, интернета.  
-Пројектни задатак може бити израда „црвене 
књиге“ за локалне врсте.  
- Наставник предлаже листу врста, а ученици 
одабирају једну и одређују факторе 
угрожавања и приказују резултате. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо  Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми  Време 

у  
Степен 

остварености 

исхода и 

прописаних, 

односно 

прилагођени

х стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

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; 

- Свакодневно 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције  

наставника и у 

активностима у ес-

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

Број јављања:  

За јављање: + ( смајли ) 

За давање комплетног, потпуног  

одговора на тежа питања –оцена 5  

Ко не зна одговор : - ( тужић) 

Свакодневно  

бележење  

током године 
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 процедура; рад 

са подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом и 

технологијама 

и извођење 

радних 

задатака. 

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 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника и ес-дневник.  

 

 

 

 

 

 

 

-Редовност доношења  

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Писане провере, 

свеска евиденције и 

ес-дневник.  

 

Свеобухватност одговора ; 

Сналажење на зидним сликама,  

пиродном материјалу ; 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива. 

Редовно, 

након 

обрађених 

наставних 

тема.  

Бар два пута  

у  

полугодишту

. 

- За три добро урађена домаћа 

задатка - оцена 5 

- За три недоношења домаћег задатка 

–оцена 1.                                            

Свакодневно  

током  

године 

праћење/ 

пресек 

стања за 

тромесечје  

На крају  

наставне  

године 

 

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; 

Бодовање:  
 
0-34%-1 
 
35-54%-2 
 

55-69%-3 

  

70-84%-4  

 
85-100%-5 

Након сваке  

теме 

  Оцену довољан (2) добија ученик који:  - Групни рад  Сарадња у групи  По потреби 
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− 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; 

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

евиденције и ес-дневник. 

(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...)  
Степен знања свих чланова 
групе  
Квалитативно и квантитативно  
процењивање резултата рада 
група (пано, табела...) 
 

 

  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; 

- Рад у пару  

(посматрање наставника, 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

 

 

 

Прва три пара која ураде 
добијају оцену 5 

- По потреби 

Ангажовање 

ученика у 

настави. 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивација за 

учење. м 

− показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и висок 

степен  

активности и ангажовања.(4) 

− показује делимични степен активности и 

ангажовања.(3) 

− показује мањи степен активности и 

ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за учешће у 

активностима нити ангажовање (1) 

  

 

Вођење евиденције од 

стране наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посета културно  

историјским институцијама  

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама ученика 
-Број и квалитет добровољног 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, 
кратко предавање, вођење 
квиза, израда асоцијација...) 

- Пресек 

стања по  

тромесечјима 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА 

 

Додатни рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који на редовној настави показују изразито 

интересовање за билошке садржаје и који поседују могућности које се могу још више развити интензивним радом. Ученици се 

за такмичење, конкурсе и смотре углавном припремају на додатној настави, али то не треба да буде једини циљ додатне наставе. 

Циљ додатне наставе јесте и да омогући надареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине – 

у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој 

логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 

Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби – у договору с наставником. Не постоје програми 

које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм додатног рада треба планирати и организовати у 

оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада или га интегрисати у пројектну наставу. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКОГ РАДА 

 

Допунски рад у оквиру наставног предмета биологија организује се за ученике који нису савладали наставне садржаје у 

редовној настави. То могу бити ученици с потешкоћама у развоју, ученици са слабијим предзнањем, ученици с недовољним 

оценама из једног дела градива, ученици који из оправданих разлога нису присуствовали настави и слично. Циљ допунске 

наставе биологије јесте да ученицма који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно укључивање 

у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и самопоуздање. Ученици 

могу похађати допунску наставу током целе године, дужи период, једнократно или по потреби – у договору с наставником. 

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Не 

постоје програми које прописује надлежно министарство, нити се овај рад оцењује. Програм редовне наставе уједно је и 

програм допунског рада. Доминантни облик рада у допунској настави јесте индивидаулизовани рад, али – по потреби – могу 

се користити и други облици рада. 
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Предмет Биологија 

Разред Осми/ Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е   

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

27.  
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 
13 

28.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 4 

29.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 4 

30.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 4 

31.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 9 

Укупан број часова на годишњем нивоу 34 

 

Предмет Биологија 

Разред Осми/ Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е   

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

26.  ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 13 

27.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 4 

28.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 4 

29.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 4 

30.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 9 

Укупан број часова на годишњем нивоу 34 
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6. Наставни предмет : Mатематика  за осми разред 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да: 

 - оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;  

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

 - развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;  

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и 

друштву; 

 - оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; 

 - представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  

- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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- Ученик ће бити 

у стању да: 

- примени Талесову 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

 

-  примени 

сличност 

троуглова у 

геометријским 

задацима и 

реалном 

контексту; 

У области Сличност ученик уме да: 

 

МА.1.3.1.  

влада појмовима:дуж, полуправа, права, 

раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке врсте 

углова и паралелне и нормалне праве) 

 

МА.1.3.2.  

влада појмовима:троугао, четвороугао, 

квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да 

их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова,зна 

основне елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину троугла, 

квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у 

датом задатку; уме да израчуна 

непознату страницу правоуглог троугла 

примењујући Питагорину теорему) 
 

МА.2.3.2.  

одреди однос углова и страница у 

троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу и да решава задатке 

користећи Питагорину теорему 
 

 

МА.3.3.2.  

користи основна 

својства троугла, четвороугла, 

паралелограма и трапеза, рачуна њихове 

1. СЛИЧНОСТ 

 

 

-Пропорционалне 

величине. 

-Талесова теорема. 

-Сличност троуглова. 

-Примене сличности 

 

  

- Компетенција    

за целоживотно 

учење 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Комуникација 

- Сарадња 

- Дигитална 

компетенција 

 

 

 

 

 

Користећи географске 

карте разних размера 

(стоне, зидне ...) 

поновити размеру дужи и 

израчунавања растојања 

на основу дате размере и 

измереног растојања на 

карти. Извршити 

уопштавање појма 

размере и на конкретним 

примерима показати како 

се израчунава четврта 

пропорционала (ако су 

три дужи дате 

нумерички). 

Поставити питање како 

проблем решити 

конструктивно (ако нису 

дати нумерички подаци), 

тј. ако се знају три дужи, 

како одредити четврту 

геометријску 

пропорционалу. На 

примерима 

објаснити и појам 

самерљивих дужи 

(основица и 

средња линија троугла, 

растојање од тежишта до 

темена и тежишна дуж 

...) и несамерљивих дужи 

(страница и дијагонала 
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обиме и површине на основу елемената 

који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их 

конструише 

 

 

МА.3.3.6. примени 

подударност и сличност троуглова, 
повезујући тако разна својства 
геометријских објеката 
 

квадрата). 

Талесова теорема се на 

овом нивоу не може 

коректно доказати, али се 

ученици могу избором 

погодног упрошћеног 

модела и поступним, 

правилним 

закључивањем навести 

да исправно формулишу 

исказ Талесове теореме. 

Обрат Талесове теореме 

се може (али и не мора) 

доказати. Увежбавања 

везана за примену 

Талесове (и обратне) 

теореме организовати 

поступно тако да се и 

нумерички и 

конструктивно размотре 

могући случајеви 

примене. Посебну пажњу 

посветити 

конструктивној подели 

дужи на једнаке делове. 

Сличност фигура 

показати на разним 

примерима 

из свакодневног живота. 

Дефиницију сличности 

троуглова и појам 

коефицијента сличности 

увести 
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природно, разматрањем 

разних ситуација (када је 

реч о сличним 

троугловима и онима 

који то нису). 

За извођење тврђења о 

пропорционалности 

страница сличних 

троуглова (и обратне 

теореме), 

као и за формулацију 

ставова сличности 

искористити Талесову 

теорему. Увежбавања 

везана за сличност 

троуглова реализовати на 

примерима одређивања 

страница и углова 

сличних 

троуглова. 
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- Ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

У области Тачка,права и раван ученик 
уме да: 
 

MA.1.3.1. 

влада појмовима: 

дуж, полуправа, права, раван и угао 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; 

разликује неке врсте углова и паралелне 

и нормалне праве) 

 

MA.2.4.1. 

пореди величине 

које су изражене различитим мерним 

јединицама за дужину и масу 

 

MA.3.4.1. 

по потреби претвара 

јединице мере, рачунајући са њима 

 

MA.3.3.6.  
Примени подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако разна 

својства геометријских објеката 

 

 

2.ТАЧКА, ПРАВА И 

РАВАН 

 

 

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

Однос тачке и праве, тачке и 

равни. Односи правих; 

мимоилазне праве. Односи 

праве и равни, нормала на 

раван, растојање тачке од 

равни. Односи две равни. 

Ортогонална пројекција на 

раван (тачке, дужи и праве). 

Угао између праве и равни. 

Полиедар. 

- Компетенција    за 

целоживотно 

учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима   и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање 

проблема 

- Сарадња 

 

 

Обраду међусобних 
односа тачака, правих и 
равни у простору 
засновати на посматрању 
и анализи објеката у 
окружењу, користећи 
математичку 
терминологију и 
одговарајуће ознаке. 
Посебну пажњу треба 
посветити 
односима паралелно и 
нормално (између две 
праве, између праве и 
равни, односно између 
две равни). 
Однос између праве и 
равни повезати са 
одговарајућим односом 
између праве и њене 
ортогоналне пројекције 
на раван. Угао између 
праве и равни (када оне 
нису нормалне или 
паралелне) увести као 
угао између праве и њене 
ортогоналне пројекције 
на ту раван. Обновити 
Питагорину теорему и 
илустровати њену 
примену примерима и 
задацима у вези са 
ортогоналним 
пројектовањем дужи на 
раван. Полиедар увести 
као део простора 
ограничен 
многоугловима. 
Користећи основне 
примере полиедара 
(посебно оне који 
одговарају познатим 
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реалним објектима) 
анализирати облик и број 
страна полиедара. 
Обновити својства коцке 
и квадра и кроз 
разноврсне примере и 
задатке повезати их са 
осталим садржајима ове 
наставне теме. 
Предвиђене садржаје 
треба да прате задаци 
којима се подстиче 
оријентација у простору, 
просторна визуелизација, 
мисаоно сагледавање 
простора и сл. 
Будући да развоју ових 
способности 
значајнодоприноси 
вештина представљања 
просторних односа 
сликама у равни, 
неопходно је код 
ученика подстицати 
вештину цртања 
(слободном руком и 
геометријским 
прибором) просторних 
фигура. 
Веома је важно да 
ученици коректно 
употребљавају пуне и 
испрекидане линије за 
приказивање видљивих и 
невидљивих ивица 
просторне фигуре у 
односу на изабрани 
правац посматрања, као 
и да уочавају елементе 
(пре свега праве углове) 
просторне фигуре који 
нису веродостојно 
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приказани на равној 
слици 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

-  реши линеарну 

једначину, 

- неједначину и 

систем 

линеарних 

једначина са две 

непознате; 

- реши реалне 

проблеме 

користећи 

линеарну 

једначину, 

- неједначину или 

систем 

линеарних 

једначина са две 

непознате; 

У области Линеарне једначине и 
неједначине ученик уме да: 
 

МА.1.2.1.  

реши линеарне једначине у којима се 

непозната појављује само у једном члану  

 

МА.1.2.3.  

сабира, одузима и множи мономе 

 

МА.1.5.4. одреди задати 

проценат неке величине 

 

МА.2.2.1. реши линеарне јед- 

начине и системе ли- неарних једначина 

са две непознате 

 

МА.2.2.3. сабира и одузима 

полиноме, уме да помножи два бинома и 

да квадрира бином 

 

МА.2.2.5. користи једначине у 

једноставним текстуалним задацима 

 

МА.2.5.4. примени процентни 

рачун у једноставним реалним 

ситуацијама (на пример, промена цене 

неког производа за дати проценат) 

 

МА.3.2.1. саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине и 

системе линеарних једначина са две 

непознате 

3. ЛИНЕАРНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ 
 
Линеарна једначина. 
Решавање линеарних 
једначина с једном 
непознатом. 
Линеарна неједначина. 
Решавање линеарних 
неједначина с једном 
непознатом. 
Примена у реалним 
ситуацијама 

- Компетенција    за 

целоживотно 

учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима   и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

Ученици су се, у 

претходним разредима, 

упознали са решавањем 

једноставних линеарних 

једначина и неједначина. 

На самом почетку, 

једначине и неједначине 

су решавали користећи 

везе међу операцијама 

(уочавањем непознатог 

сабирка, чиниоца, 

умањеника, умањиоца, 

дељеника или делиоца), а 

касније користећи 

методу теразија. Ова 

претходна знања 

представљају темељ за 

коришћење 

еквивалентних 

трансформација при 

решавању једначина и 

неједначина. 

На конкретним 

примерима показати да 

линеарна једначина аx = 

b: 

– има јединствено 

решење, 

– нема решења (скуп 

решења једначине је 

празан) и 

  - има бесконачно  

много решења (сваки 
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МА.3.2.3. зна и примењује 

формуле за разлику квадрата и квадрат 

бинома; увежбано трансформише 

алгебарске изразе 

и своди их на најједноставији облик 

 

МА.3.2.5. користи 

једначине,неједначине и системе 

једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

 

МА.3.5.4. примени процентни 

рачун у сложенијим ситуацијама 

реалан број је решење). 

У осмом разреду није 

предвиђено да се 

решавају једначине са 

параметрима. 

Ученици треба да 

овладају техникама 

помоћу којих се неке 

једначине могу 

еквивалентним 

трансформацијама 

свести на једначину 

оbлика аx = b 

Укључивати и примере 

једначина које се своде 

на линеарне, а помоћу 

којих се оbнављају и 

користе стечена знања о: 

– апсолутној вредности 

(само случај  аx + by= 

c), 

– формулама за квадрат 

bинома и разлику 

квадрата (случајеви када 

се квадратни чланови 

анулирају), 

– условима под којима 

су производ, односно 

количник једнаки 

нули. 

На сличан начин 

приступати и решавању 
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линеарне неједначине уз 

истицање разлика (у 

случају множења 

негативним бројем мења 

се смисао неједнакости). 

Решења неједначина 

приказивати на bројевној 

правој и у одговарајућем 

скуповном запису. 

Решавајући текстуалне 

проблеме, укључујући 

оне из сродних предмета, 

као и из реалног 

контекста, ученици 

увиђају потребу за 

састављањем 

одговарајућих једначина 

и неједначина, при чему 

утврђују научене 

формалне поступке, 

сагледавају потребу за 

њиховом применом и 

умеју да образложе 

добијено решење. 
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Ученик ће бити у 

стању да : 

− израчуна површину и 

запремину праве 

призме и 

четворостране призме 

е (основа 

правоугаоник), 

− правилне тростране и 

шестостране призме; 

- примени обрасце за      

површину и запремину 

− тела у реалним 

ситуацијама; 

У области Призма ученик уме да: 
 

MA.1.4.1. 

 користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, запремине, 

масе, вре- мена и углова 

 

MA.1.4.2.  

 претвори веће јединице дужине, масе и 

времена у мање 

 

МА.1.3.4.  

влада појмовима: 

коцка и квадар (уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама, зна њихове 

основне елементе и рачуна њихову 

површину и запремину) 

 

МА.2.3.4. 

 влада појмовима: 

призма и пирамида; рачуна њихову 

површину и запремину када су 

неопходни елементи непосредно дати у 

задатку 

 

МА.3.3.4. 

израчуна површину и запремину призме 

и пирамиде,укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису непосредно 

дати 

 

МА.3.4.1.  

4.ПРИЗМА 
 
Призма: појам, врсте, 
елементи. Мрежа праве 
призме. 
Површина праве призме. 

 Запремина праве призме. 

- Компетенција    за 

целоживотно 

учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима    и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

 

Да би ученици што 

лакше упознали 

геометријска тела – 

призму и пирамиду, 

њихове елементе, 

уочавали дијагоналне 

пресеке и научили да 

израчунавају површине 

и запремине ових тела, 

треба користити њихове 

моделе, мреже, скице и 

слике. Препоручљиво је 

да и сами ученици 

цртају мреже и израђују 

моделе проучаваних 

тела. 

Предвиђено је 

израчунавање површине 

и запремине следећих 

тела: праве тростране и 

четворостране призме, 

правилне шестостране 

призме, четворостране 

пирамиде (основа 

правоугаоник), правилне 

тростране и шестостране 

пирамиде. Приликом 

решавања задатака 

инсистирати на што 

прецизнијем цртању 

скице геометријског 

тела, водећи рачуна о 
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по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима 

 

МА1.4.4.  

при мерењу одабере одговарајућу 

мерну јединицу; заокругљује величине 

исказане датом мером 

 

 

МА.2.4.3.  

дату величину искаже приближном 

вредношћу  

 

МА.3.4.2.  

процени и заокругли 

дате податке и рачуна са таквим 

приближним вредностима; изражава 

оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 

1cm, 1g) 

цртању видљивих ивица 

пуном линијом и 

невидљивих 

испрекиданом линијом. 

Извођење формуле за 

запремину призме 

везивати за прихваћену 

формулу за запремину 

квадра. Рачунати 

површине и запремине 

помоћу основних 

елемената и зависних 

елемената (бочне 

висине, полупречника 

описаног или уписаног 

круга, дијагонала ...). 

Приликом израде 

задатака треба полазити 

од општих формула (за 

призму P = 2B + M и V 

= BH, за пирамиду: P = 

B +M и V =BH) и 

анализирањем 

конкретног случаја 

решавати задатак. 

Посебно размотрити 

примере 

једнакоивичних тела. 
На часовима 
систематизације 
применити знања о 
површини и запремини 
призме и пирамиде и у 
ситуацијама из 
свакодневног живота 
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Ученик ће бити у 

стању да израчуна 

површину и 

запремину праве 

призме и 

четворостране 

пирамиде (основа 

правоугаоник), 

правилне 

тростране и 

шестостране 

пирамиде; 

  примени обрасце 

за        

  површину и  

  запремину 

 тела у реалним   

 ситуацијама; 

У области Пирамида ученик уме да: 
 

MA.1.4.1. 

 користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, запремине, 

масе, вре- мена и углова 

 

MA.1.4.2.  

 претвори веће јединице дужине, масе и 

времена у мање 

 

 

МА.2.3.4. 

 влада појмовима: 

призма и пирамида; рачуна њихову 

површину и запремину када су 

неопходни елементи непосредно дати у 

задатку 

 

МА.3.3.4. 

израчуна површину и запремину призме 

и пирамиде,укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису непосредно 

дати 

 

МА.3.4.1.  

по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима 

 

МА1.4.4.  

при мерењу одабере одговарајућу 

мерну јединицу; заокругљује величине 

исказане датом мером 

5. ПИРАМИДА 
 
Пирамида; појам, врсте, 
елементи. 
 
Мрежа пирамиде. 
 
Површина пирамиде. 
 
Запремина пирамиде. 

- Компетенција    за 

целоживотно 

учење 

 

- Комуникација 

- Рад с подацима  и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

Да би ученици што 

лакше упознали 

геометријска тела – 

призму и пирамиду, 

њихове елементе, 

уочавали дијагоналне 

пресеке и научили да 

израчунавају површине 

и запремине ових тела, 

треба користити њихове 

моделе, мреже, скице и 

слике. Препоручљиво је 

да и сами ученици 

цртају мреже и израђују 

моделе проучаваних 

тела. 

Предвиђено је 

израчунавање површине 

и запремине следећих 

тела: праве тростране и 

четворостране призме, 

правилне шестостране 

призме, четворостране 

пирамиде (основа 

правоугаоник), правилне 

тростране и шестостране 

пирамиде. Приликом 

решавања задатака 

инсистирати на што 

прецизнијем цртању 

скице геометријског 

тела, водећи рачуна о 

цртању видљивих ивица 
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МА.2.4.3.  

дату величину искаже приближном 

вредношћу  

 

МА.3.4.2.  

процени и заокругли 

дате податке и рачуна са таквим 

приближним вредностима; изражава 

оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 

1cm, 1g) 

пуном линијом и 

невидљивих 

испрекиданом линијом. 

Извођење формуле за 

запремину призме 

везивати за прихваћену 

формулу за запремину 

квадра. Рачунати 

површине и запремине 

помоћу основних 

елемената и зависних 

елемената (бочне 

висине, полупречника 

описаног или уписаног 

круга, дијагонала ...). 

Приликом израде 

задатака треба полазити 

од општих формула (за 

призму P = 2B + M и V 

= BH, за пирамиду: P = 

B +M и V =BH) и 

анализирањем 

конкретног случаја 

решавати задатак. 

Посебно размотрити 

примере 

једнакоивичних тела. 
На часовима 
систематизације 
применити знања о 
површини и 
запремини призме и 
пирамиде и у 
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ситуацијама из 
свакодневног 
живота. 
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Ученик ће бити 

у стању да: 

 

-нацрта и 

анализира 

график 

линеарне 

функције; 

– учествује у 

избору 

истраживачко

г пројекта 

и начина рада. 

У области Линеарна функција ученик уме 
да: 
 

МА.1.2.4. одреди вредност 

функције дате таблицом или формулом  

 

МА.1.5.1. изражава положај 

објеката сврставајући их у врсте и колоне; 

одреди положај тачке у првом квадранту 

координатног система ако су 

дате координате и 

обратно 

 

МА.1.5.2. прочита и разуме податак са 

графикона, дијаграма или из табеле, и 

одреди минимум или максимум зависне 

величине 

 

МА.1.5.3. податке из табеле 

прикаже графиконом и обрнуто 

 

МА.2.2.1. реши линеарне јед- 

начине и системе ли- неарних једначина са 

две непознате 

 

МА.2.2.4. уочи зависност 

међу променљивим, зна функцију 

y=ax и графички интерпретира њена 

својства; везује за та својства појам 

директне 

пропорционалности и одређује непознати 

члан пропорције 

 

6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

 

Линеарна функција (y = кx + n). 

График линеарне функције; нула 

и знак функције, монотоност. 

Имплицитни облик задавања 

линеарне функције. 

Цртање и читање графика 

линеарних функција.. 

- Компетенција    

за 

целоживотно 

учење 

- Комуникациј

а 

- Рад с подацима  

и 

информацијам

а 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

Најпре поновити 
појам функције 
директне 
пропорционалности и 
њеног приказивања у 
координатном 
систему који је 
обрађиван у седмом 
разреду. Увести 
затим појам линеарне 
функције једне 
реалне променљиве 
(y = kx + n), не 
помињући општи 
појам функције. 
Показати да је график 
те функције права, уз 
посебно разматрање 
случајева k = 0, k > 
0, k < 0, kao i n = 0, n 
> 0, n < 0. Увести 
појмове: нула 
функције, знак 
функције, растућа и 
опадајућа функција 
и објаснити како се 
они илуструју на 
графику и како 
зависе од вредности 
коефицијената к и н. 
Ученици треба у 
потпуности да 
овладају поступком 
цртања графика 
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МА.2.2.5. користи једначине у 

једноставним текстуалним задацима 

 

МА.2.5.1. влада описом 

координатног система (одређује 

координате тачака, осно или централно 

симетричних итд) 

 

МА.2.5.3. обради прикупљене 

податке и представи их табеларно 

или графички; представља средњу вредност 

медијаном 

 

 

МА.3.5.3. прикупи и обради 

податке и сам састави дијаграм или табелу; 

црта график којим представља 

међузависност величина 

 

МА.3.2.4. разликује директно и обрнуто 

пропорционалне величине и 

то изражава одговарајућим записом; зна 

линеарну функцију и графички 

интерпретира њена својства  

 

МА.3.5.1. одреди положај 

(координате) тачака које задовољавају 

сложеније услове 

 

МА.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

 

линеарне функције и 
његовог 
анализирања, тј. 
„читања“ својстава 
те функције када јој 
је график задат. 
Обрадити својства 
линеарне функције 
када је она задата 
имплицитном 
релацијом ax + by = 
c. 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1127 

 

Ученик ће бити 

у стању да: 

 

-реши 

линеарну 

једначину, 

неједначину и 

систем 

линеарних 

једначина са 

две 

непознате; 

– реши реалне 

проблеме 

користећи 

линеарну 

једначину, 

неједначину 

или систем 

линеарних 

једначина са 

две 

непознате; 

 

У области Системи лиеарних једначинаса 
две непознате ученик уме да: 

 

МА.2.2.1. реши линеарне једначине и 

системе линеарних једначина са две 

непознате 

 

МА.1.2.1.  

реши линеарне једначине у којима се 

непозната појављује само у једном члану  

 

МА.1.2.3.  

сабира, одузима и множи мономе 

 

МА.1.5.4. одреди задати 

проценат неке величине 

 

МА.2.2.3. сабира и одузима 

полиноме, уме да помножи два бинома и да 

квадрира бином 

 

МА.2.2.5. користи једначине у 

једноставним текстуалним задацима 

 

МА.2.5.4. примени процентни 

рачун у једноставним реалним ситуацијама 

(на пример, промена цене неког производа 

за дати проценат) 

 

МА.3.2.1. саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине и 

системе линеарних једначина са две 

непознате 

7. СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

 

Појам линеарне једначине с 

две непознате. Појам система 

од две линеарне једначине с 

две непознате. 

Решавање система методом 

замене и методом супротних 

коефицијената; графичка 

интерпретација система. 

Примена у реалним 

ситуацијама. 
 

- Компетенција    

за 

целоживотно 

учење 

- Комуникациј

а 

- Рад с подацима  

и 

информацијам

а 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

Ученици треба да се 
упознају са линеарном 
једначином с две 
непознате облика ax + 
by = c, да разумеју да је 
график ове једначине 
(када је бар један од 
бројева a или b различит 
од нуле) права и да 
умеју да нацртају тај 
график. 
Уводи се и појам 
система две линеарне 
једначине с две 
непознате, као и појам 
решења система као 
уређеног пара бројева. 
Системе линеарних 
једначина решавати 
методама замене и 
супротних 
коефицијената. Пажњу 
треба посветити и 
графичкој 
интерпретацији система 
две линеарне једначине 
с две непознате. 
Решавајући разне 
проблеме из геометрије, 
физике, хемије и 
свакодневног живота, 
ученици увиђају 
потребу за састављањем 
одговарајућих система 
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МА.3.2.3. зна и примењује 

формуле за разлику квадрата и квадрат 

бинома; увежбано трансформише 

алгебарске изразе 

и своди их на најједноставији облик 

 

МА.3.2.5. користи једначине,неједначине и 

системе једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

МА.3.5.4. примени процентни 

рачун у сложенијим ситуацијама 

линеарних једначина, 
при чему утврђују 
научене формалне 
поступке, сагледавају 
потребу за њиховом 
применом и умеју да 
образложе добијено 
решење. 
.. 
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Ученик ће бити у стању да: 

 

– израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и 

лопте; 

-примени обрасце 

заповршину и запремину 

тела у реалним     

ситуацијама; 

У области Ваљак , купа, лопта 
ученик уме да: 

 

МА.1.3.5. влада појмовима: 

купа, ваљак и лопта (уочава 

њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне 

елементе) 

 

МА.2.3.5. израчуна површину 

и запремину ваљка, купе и лопте 

када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

 

МА.3.3.5. израчуна површину 

и запремину ваљка, купе и лопте, 

укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

 

MA.1.4.1. 

 користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, 

запремине, масе, времена и углова 

 

MA.1.4.2.  

 претвори веће јединице дужине, 

масе и времена у мање 

 

МА.3.4.1.  

по потреби претвара јединице 

мере, рачунајући са њима 

 

8. ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА 

 

Ваљак и његови елементи. 

Мрежа ваљка. Површина и 

запремина правог ваљка. 

Купа и њени елементи. Мрежа 

купе. Површина и запремина 

праве купе. 

Појам лопте и сфере. Пресеци 

лопте (сфере) и равни. 

Површина и запремина лопте. 

- Компетенција    

за 

целоживотно 

учење 

- Комуникациј

а 

- Рад с подацима  

и 

информацијам

а 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање  

проблема 

- Сарадња 

 

Важно је истаћи да су 

ваљак, купа и лопта 

ротациона тела. Као и 

код призме и пирамиде, 

ради бољег уочавања 

елемената и осних 

пресека ваљка и купе, 

као и пресека лопте 

(сфере) и равни, 

користити моделе тела. 

Оспособити ученике за 

цртање мреже ваљка и 

купе, израду њихових 

модела као и што 

прецизнијих скица 

приликом решавања 

задатака. 

При обради ове теме, 

ваљак и купу повезати са 

призмом и пирамидом и 

указивати на аналогије 

између призме и ваљка, 

односно пирамиде и 

купе. Ту аналогију 

користити за 

образложење формула за 

површину и запремину 

ваљка и купе. Приликом 

извођења формуле за 

површину купе, повезати 

површину омотача са 

површином кружног 

исечка, а обим базе са 
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МА1.4.4.  

при мерењу одабере одговарајућу 

мерну јединицу; заокругљује 

величине исказане датом мером 

 

МА.2.4.3.  

дату величину искаже приближном 

вредношћу  

 

МА.3.4.2.  

процени и заокругли 

дате податке и рачуна са таквим 

приближним вредностима; 

изражава оцену грешке (нпр. мање 

од 1 динар, 1cm, 1g) 

дужином кружног лука. 

Пре дефинисања сфере, 

односно лопте потребно 

је подсетити се 

дефиниција кружнице и 

круга. 

Формуле за 
површину и 
запремину лопте се 
наводе без 
доказивања. На 
часовима 
систематизације 
применити знања о 
површини и 
запремини ваљка, 
купе и лопте у 
ситуацијама из 
свакодневног 
живота. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

 

- процењују се: 

- вештина 

математичког 

изражавања 

- разумевање, 

   примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

- рад 

са подацима  

 

 

 

- вештине 

руковања 

геометријским 

прибором, 

 

- кориштење 

технологија и 

извођење 

радних задатака. 

 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење активности и 

постигнућа ученика на часу у свеску 

ученика и евиденције наставника 

-Комисија ученика и наставница 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења домаћег 

 

-Ученици воде евиденцију 

 

-Прегледање свезака 

 

- Писане провере 

 

Ученици дају самопроцену оцене 

 

- Групни рад 

(посматрање наставника, излагање 

група, процена 

осталих ученика) 

 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, излагање 

парова, процена 

осталих ученика) 

 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања 

+++ 

Ко не зна одговор – запис 

датума 

Учесталост јављања на часу 

по 

месецима 

 

Свеобухватност одговора 

 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

 

Самосталност у одговарању 

 

За недоношења домаћег – 

запис 

датума у евиденцију 

 

За редовно доношење 

домаћег 

задатка + 

 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

 

Степен залагања свих 

чланова 

групе 

Процена резултата рада 

група 

(пано, табела...) 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

 

 

одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и исказано 

интересовање и 

мотивацију за учење и 

напредовање. активно 

учествовање у 

настави, сарадњу са 

другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном раду, 

раду у пару 

 

-Учешћу на конкурсима 

 

- пружању помоћи другим ученицима 

у току рада 

 

-Израда паноа 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним наставним 

и ваннаставним 

активностима 

Пресек стања по 

тромесечју 
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МАТЕМАТИКА – ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви 

и задаци 

СЛИЧНОСТ 

 

 

Троуглови са једнаким 

угловима 

Слични троуглови 

Пропорционалност њихових 

страница. 

Примене сличности 

Талесова теорема 

Ученик интуитивно схвата 

појам подударних троуглова 

(кретањем до поклапања) и 

сличност троуглова. 

Ученик уме да израчуна 

странице сличног троугла ако 

зна размеру једног пара 

страница. 

ТАЧКА ПРАВА И 

РАВАН 

- Однос тачке и праве, тачке и 

равни 

- Елементи који одређују 

положа праве и равни 

- Међусобни односи 

правих 

- Односи праве и 

равни,нормала на раван 

- Међусобни односи две 

равни 

- Ортогонална пројекција 

на раван(тачке дужи и праве) 

Ученик влада појмовима: 

тачка, дуж, полуправа, права, 

раван (уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама). 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

СА 1 

НЕПОЗНАТОМ 

- Линеарне једначине 

- Решавање линеарних 

једначина са једном 

непознатом 

Примена 

Ученик зна да реши линеарне 

једначине у којима се 

непозната појављује само у 

једном члану. 
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ПРИЗМА 

- Призма: појам, врсте, 

елементи 

- Мрежа призме. 

Површина при-зме 

- Правилна 

четворострана, пра-вилна 

тространа и правилна 

шестострана призма 

- Запремина призме 

- Маса тела 

Ученик влада 

појмовима: коцка и 

квадар (уочава њихове 

моделе у реалним 

ситуацијама, зна 

њихове основне 

елементе и рачуна 

њихову површину и 

запремину) 

ПИРАМИДА 

- Мрежа пирамиде. 

Површина пирамиде 

- Правилна 

четворострана, правилна 

тространа и правилна 

шестострана пирамида 

- Запремина пирамиде 

- Маса тела 

Ученик влада појмом 

пирамиде. Ученик уме да 

израчуна површину и 

запремину правилне 

четворостране пирамиде ако 

су дати сви потребни 

елементи. 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

- Линеарна функција 

у=кх+n 

- График линеарне 

функције 

- Нула функције 

- Имплицитни облик задавања 

линеарне функције 

- Цртање и читање графика 

линеарних функција 

Ученик зна да одреди 

вредност функције дате 

таблицом или формулом. 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА 

ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 

- Појам линеарне 

једначине с две непознате. 

- Појам система од две 

линеарне једначине с две 

непознате. 

- Решавање система 

Ученик зна да реши линеарне 

једначине и системе 

линеарних једначина са две 

непознате бар једном 

методом. 
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методом замене и методом 

супротних 

коефицијената 

- Графички приказ 

решавања 

ВАЉАК КУПА И 

ЛОПТА 

- Ваљак, купа и лопта и 

његови елементи. 

- Мрежа ваљка, купе и 

лопте. 

- Површина ваљка, купе и 

лопте. 

- Запремина ваљка,купе и 

лопте 

Ученик влада појмом ваљка 

купе и лопте(уочава његове 

моделе у реалним 

ситуацијама, зна његове 

основне елементе) 

 

 

МАТЕМАТИКА – ДОДАТНА НАСТАВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

Наставна област Садржај програма 
Образовно васпитни циљеви 

и задаци 

Сличност 

Примењивање сличности на 

правоугли троугао 

Троуглови са једнаким 

угловима 

 

Слични троуглови и  

пропорционалност њихових 

страница. 

Примене сличности 

Талесова теорема 

 

Решавање задатака применом 

размере и пропорције 

Примена подударности и 

сличности троуглова, 

повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 
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Тачка, права, 

раван 

- Ортогонална пројекција на 

раван(тачке, дужи и праве) 

 Примена ортогоналне 

пројекције 

Линеарне 

једначине и 

неједначине са 

једном непознаом 

Линеарне једначине 

 

- Решавање линеарних 

једначина са једном 

непознатом 

Примена линеарних једначина 

и неједначина 

Коришћење једначина и  

неједначина  за решавање 

сложенијих текстуалних 

задатака 

Призма 
Израчунавање површине и 

запремине призме 

Одређивање елемената призме 

коришћењем сличности 

троуглова 

Пирамида 
Израчунавање површине и 

запремине пирамиде 

Уочавање веза призме и 

пирамиде ( пирамида уписана 

у призму) 

Системи 

линеарних 

једначина са две 

непознате 

Решавање система једначина 

разним методама. 

Развијање логичког мишљења 

решавањем проблема из 

реалног живота применом 

система једначина. 

Ваљак, купа, лопта 

- Површина ваљка, купе и 

лопте. 

- Запремина ваљка,купе и 

лопте 

Рачунање површина и 

запремина сложенијих 

тела.Повезивање знања. 

Решавање задатака са 

проблемима из реалног 

живота. 
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7. Наставни предмет: Информатика и рачунарство, 8. разред 

 

Циљ: 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. 
Планирање наставе и учења: Наставни програм усмерава наставника да планира како да оствари исходе, које методе и технике 
да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања 
и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене 
програмом треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан час. Наставу 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 да ученици самостално изводе закључке. 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.  
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ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

– 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; 

 

7. разуме на које све начине 

делимо личне податке 

приликом коришћења 

интернета; 

8. разуме потенцијалне 

ризике дељења личних 

података путем интернета, 

поготову личних података деце; 

9. разуме везу између 

ризика на интернету и кршења 

права; 

10. објасни појам „отворени 

 ИКТ 

(подаци, табела, ћелија, радни лист, радна свеска, 

функције) 

обр. веж. о/в утвр. свега 

 1 8 2 11 

 

Радно окружење програма за табеларне прорачуне. 

Креирање радне табеле и унос података 

(нумерички, текстуални, датум, време). 

Формуле и функције. 

Примена формула за израчунавање статистика. 

Сортирање и филтрирање података. 

Груписање података и израчунавање статистика по 

групама.  

Визуелизација података − израда графикона. 

Форматирање табеле (вредности и ћелија) и 

припрема за штампу. Рачунарство у облаку − 

дељене табеле (нивои приступа, измене и 

коментари). 

 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

(лични подаци, безбедност, интернет, отворени 

подаци) 

обр. веж. о/в утвр. свега 

1  2  3 

 

Заштита личних података.  

Компетенција за 

целоживотно учење  

 

Рад с подацима и 

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција  

 

Решавање 

проблема  

 

Сарадња  

 

Естетичка 

компетенција  

 

Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција  

 

Фронтални, 
индивидуални, 
демонстративн
и, групни (у 
пару) 
 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација, 

шема, графикона 

 

Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају 

ученике и у 

којима су 

самосталнији у 

раду 

 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

 

Припремање 
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подаци”;  

11. успостави везу 

између отварања података 

и стварања услова за развој 

иновација и привредних 

грана за које су доступни 

отворени подаци; 

 

12. унесе серију (низ) 

података; 

13. изврши једноставне 

анализе низа података 

(израчуна збир, просек, 

проценте, ...); 

14. графички представи 

низове података (у облику 

линијског, стубичастог или 

секторског дијаграма); 

15. унесе табеларне податке 

или их учита из локалних 

датотека и сними их; 

16. изврши основне анализе 

и обраде табеларних података 

(по врстама и по колонама, 

сортирање, филтрирање, ...); 

17. изврши анализе које 

укључују статистике по 

групама; 

 

 

18. сарађује са осталим 

члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка;  

Права детета у дигиталном добу  

Отворени подаци. 

 

РАЧУНАРСТВО 

(ћелија, подаци, графикони, табела, функције) 

обр. веж. о/в утвр. свега 

 3 9 2 14 

 

Програмски језици и окружења погодни за анализу 

и обраду података (Jupyter, Octave, R, ...). 

Унос података у једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова података помоћу 

библиотечких функција (сабирање, просек, 

минимум, максимум, сортирање, филтрирање). 

Графичко представљање низова података. 

Унос и представљање табеларно записаних 

података. 

Анализе табеларно записаних података (нпр. 

просек сваке колоне, минимум сваке врсте, ...). 

Обраде табеларно записаних података (сортирање, 

филтрирање, ...). Груписање података и одређивање 

статистика за сваку групу. 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

 

 

прак. рад утвр. свега 

4 2 6 

 

Онлајн упитник (креирање − типови питања, 

дељење − нивои приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, 

визуaлизација).  

наставника за 

часове, водећи 

рачуна о 

особеностима 

одељења 

 

Постављање 
ученика у 
различите 
ситуације 
евалуације и 
самоевалуације 
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19. сараднички осмисли и 

спроведе фазе пројектног 

задатка;  

20. самовреднује своју улогу 

у оквиру пројектног 

задатка/тима; 

21. креира рачунарске 

програме који доприносе 

решавању пројектног задатка; 

22. поставља резултат свог 

рада на Интернет ради дељења 

са другима уз помоћ 

наставника; 

23. вреднује своју улогу у 

групи при изради пројектног 

задатка и активности за које је 

био задужен. 

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним уређајима (програмирање 

уређаја). 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. Израда пројектног задатка 

у корелацији са другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног задатка. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

и прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

- посматрање;  

- праћење ангажовања 

ученика;  

- белешке;  

- задовољство 

ученика на часу;  

- практичне вежбе на 

рачунару  

 

- представљање 

Формативно оцењивање: 

-бележење активности и 

постигнућа ученика на часу  

-израда домаћих задатака 

-самосталност у одговарању 

-свеобухватни одговори 

 

 

 

-самостално урађена вежба 

- број јављања и одговарања 

на постављена питања 

- заинтересованост ученика 

– поставља смислена 

питања 

- урађена вежба 

- самосталност у изради 

вежбе 

- задатак урађен на рачунару 

- тест 

За сваки час 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сваки 
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току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

резултата пројектног 

задатка, дискусија и 

процена/самопроцена 

урађеног (обезбеђују 

се услови за што 

успешније излагање, 

усмеравање дискусије 

и еваулација урађеног 

са прецизном 

повратном 

информацијом) 

 

 

 

-излагање и презентовање 

пројектног задатка 

 

- усмено одговарање  

 

- начин презентовања, 

познавање теме и садржаја, 

изнете идеје за решавање 

представљених проблема, 

сарадња 

 

класификациони 

период 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

-одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима и исказано 

интересовање и моти 

вацију за учење и 

напредовање. 

-активно учествовање 

у настави, сарадњу са 

другима. 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

-броју јављања на часовима 

-урађеним вежбама 

-пружање помоћи другим 

ученицима у току рада 

-израда паноа. 

-наставне јединице и 
кључни појмови 

записани у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним 

наставним и ваннаставним 

активностима. 

На полугодишту и 

крају школске 

године. 

8. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - разред: Осми 

 
Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава) 

Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран 

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, 

стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно 

Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика 

ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1142 

 

најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном 

окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање 

предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ 
обрада утврђи-

вање 

 

свега 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
Животно и радно 

окружење 6          4 2 6 

2. 
Саобраћај 

 2 4         4 2 6 

3. 
Техничка и дигитална 

писменост  6 8 4       6 12 18 

4. 
Ресурси и  

производња    4 4 6 6    16 4 20 

5. 
Конструкторско 

моделовање       2 6 10 0 0 18 18 

УКУПНО 8 10 8 8 4 6 8 6 10 0 30 38 68 
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Р. 

БР. 
ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

1. 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

компентенција за учење 

комуникација 

одговоран однос према 

околини 

одговоран однос према 

здрављу 

рад са подацима и 

информацијама 

сарадња 

дигитална компетенција 

– 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 

 

компентенција за учење 

комуникација 

одговоран однос према 

околини 

одговоран однос према 

здрављу 

рад са подацима и 

информацијама 

решавање проблема  

сарадња 

дигитална компетенција 

 

– упореди карактеристике електричних и хибридних 

саобраћајних средстава са конвенционалним; 

– разуме значај електричних и електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

– користи доступне телекомуникационе уређаје и 

сервисе; 

3. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

компентенција за учење 

комуникација 

одговоран однос према 

околини 

одговоран однос према 

здрављу 

рад са подацима и 

информацијама 

– 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; 
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решавање проблема  

сарадња 

дигитална компетенција 

– састави електромеханички модел и управља њиме 

помоћу интерфејса; 

4. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

компентенција за учење 

комуникација 

одговоран однос према 

околини 

одговоран однос према 

здрављу 

рад са подацима и 

информацијама 

решавање проблема  

сарадња 

дигитална компетенција 

– 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 рециклаже електронских 

компоненти; 

5. 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

компентенција за учење 

комуникација 

одговоран однос према 

околини 

одговоран однос према 

здрављу 

рад са подацима и 

информацијама 

решавање проблема  

сарадња 

дигитална компетенција 

– 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. 

 

Актив наставника Технике и технологије:Весна Ракоњац,Силвана Фејзоска,Милена Коцић,Дејан Трајковић,Мирјана 

Брашњовић-Петровић,Александра Тепавчевић,Радослав Јовановић 

 

 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1145 

 

9. Наставни предмет    Ликовна култура за 8.разред 

 

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

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

наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

 

Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:  

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и 

успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 

неговања и развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробити животиња; 6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 

провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, 

развојним потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са развојем савремене 

науке и технологије; 10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

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

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности; 

 14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за 

живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

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

уважавање различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 

неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном 
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року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као 

државе засноване на знању 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

– 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 

Основни ниво  
ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 
основне меди-је, материјале и технике 
(цртање, сликање, ваја-н>е) визуелних 
уметности ЛК.1.1.2. изводи 
дводимензионалне и тродимензионалне 
радове ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове 
других (нпр. исказује утисак) ЛК.1.3.3. 
познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности 
(нпр. музеј, галерија, атеље, уметничка 
радионица...)  
средњи ниво 
 ЛК.2.1.2образлаже свој рад и радове других 
(нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 
технике...) 2.2.1. одабира адекватан садржај 
да би представио неку идеју или концепт 
 напредни ниво  
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 
материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју ЛК.3.2.4. уочава међусобну 
повезаност елемената, принцпмл и садржаја 
на свом раду и на радовима другиh ЛК.3.2.2. 

КОМПОЗИЦИЈА (7о+8в+1у 

=16) Композиција  

Принципи компоновања (ритам, 

контраст, равнотежа, јединство, 

хармонија, доминанта); врсте 

композиција (пирамидална, 

вертикална, хоризонтална, 

дијагонална, овална, спирална, 

слободна) 

 

НАСЛЕЂЕ (6о+3в+1у=10)  

Културна баштина (значај, 

заштита и промоција наслеђа). 

Најзначајнија уметничка 

остварења и уметници, 

локалитети и споменици на 

територији Србије и у свету.  

Моје место, мој крај 

 Институције културе, значајни 

споменици и ликовни ствараоци 

Западне Србије.  

Уметничко наслеђе (савремено 

уметничко стваралаштво нашег 

Рад с 

подацима и 

информација

ма  

Решавање 

проблема  

Сарадња 

Компетенција 

за учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникациј

а Одговоран 

однос према 

околини 

  

 

Рад с 

подацима и 

информација

ма 

Решавање 

проблема 

Наставник ученике 
анимира различитим 
врстама 
презентација, 
штампаним 
фотографијама и 
репродукцијама 
уметничких дела 
како би им 
приближио основне 
појмове простора, 
ликовних елемената, 
принципа 
компоновања и 
различитих врста 
композиција. Радом 
на тексту и путем 
визуелних примера 
из уџбеника 
ученици самостално, 
или у пару 
истражују одређену 
тему, а затим путем 
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елементима и 

принципима 

компоновања 

у 

стваралачком 

раду и 

свакодневном 

животу; 

– 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; 

− користи 

одабране 

информације 

као подстицај 

за стваралачки 

рад опише свој 

рад, естетски 

доживљај 

изводи радове са одређеном намером, 
користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би пости -гао одређени ефекат 
ЛК.3.3.3. користи друга местаи изворе да би 
проширио своја знања из уметности 
 
 
Основни ниво 
 ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) ЛК.1.3.3. познаје места 
и изворе где може да прошири своја знања 
везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица. ЛК. 
1.3.1. описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из различитих земаља, 
култура и периода ЛК. 1.3.2. зна да наведе 
различита занимања за која су по-требна 
знања и вештине стечени учењем у визу-
елним уметностима (нпр. костимограф, 
дизајнер, архитекта...)  
средњи ниво  
1.3.1. лоцира одабрана 
уметничка дела у историј-ски и друштвени 
контекст 2.1.1. познаје и користи (у свом 
раду) основне из-ражајне могућности 
класичних и савремених медија, техника и 
материјала визуелних уметности  
напредни ниво  
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 
намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би постигао 
одређени ефекат ЛК.3.2.4. уочава међусобну 
повезаност елемената, принцпмл и садржаја 
на свом раду и на радовима другиh ЛК.3.3.1. 
анализира одабрана уметничка дела у Односу 

краја).  

Презентација 

 Презентовање тема из ликовне 

уметности путем PowerPoint-а 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

(5о+3в=8)  

Комуникативна улога 

уметности (теме, мотиви и 

поруке у визуелним 

уметностима; улога уметности у 

свакодневном животу 

Сарадња 

Компетенција 

за учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникациј

а Одговоран 

однос према 

околини 

Предузимљи 

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш 

тву 

Рад с 

подацима 

и 

информација

ма  

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Компетенција 

за учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникациј

а Одговоран 

однос према 

околини 

Предузимљи 

вост и 

дискусије изводе 
закључке и 
разматрају могуће 
идеје за реализацију 
ликовних задатака. 
Наставник још 
путем туторијала на 
YouTube-у ученике 
упознаје са 
различитим 
ликовним 
техникама. 
Подстиче ученике 
да самостално и 
слободно исказују 
своја мишљења о 
уметничким делима. 
Покреће дискусије 
естетске анализе на 
крају наставне 
целине развијајући 
код ученика 
естетски начин 
размишљања уз 
уважавање туђих 
мерила вредности и 
ставова. У 
зависности од 
ликовног задатка, у 
току часа организује 
се индивидуални 
практични рад, рад у 
пару, или по 
групама. Наставник 
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простора, 

дизајна и 

уметничких 

дела;  

– реализује 

једноставне 

ликовне 

пројекте, 

самостално и у 

сарадњи са 

другима;  

– 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, 

на време настанка и према културној 
Припадности (описује основне 
карактеристике, намеру уметника...) 
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине 
који су неопходни у занимањима везаним за 
визуелне уметности 
Основни ниво 
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других 
(нпр. исказује утисак) ЛК.1.3.3. познаје места 
и изворе где може да прошири своја знања 
везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица. ЛК. 
1.3.2. зна да наведе различита занимања за 
која су по-требна знања и вештине стечени 
учењем у визу-елним уметностима (нпр. 
костимограф, дизајнер, архитекта...) 
 средњи ниво  
2.1.1. познаје и користи (у свом раду) 
основне из-ражајне могућности класичних и 
савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности напредни ниво 
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 
елемената, принцпмл и садржаја на свом 
раду и на радовима другиh ЛК.3.2.2. изводи 
радове са одређеном намером, користећи 
основне визуелне елементе и принципе да би 
постигао одређени ефекат ЛК.3.2.3. користи 
тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене 
узрасту и садржају) када образлаже свој рад 
и радове дру|их 

оријентација 

ка 

предузетниш 

тву  

активно учествује у 
процесу рада 
ученика својим 
саветима и 
коректурама. Поред 
ових најчешће 
примењиваних 
метода рада, 
наставник ученике 
упућује на 
одговоран однос 
према средини у 
којој живе и раде, па 
у складу са тим 
подстиче их да дају 
свој допринос 
активним 
планирањем 
пројектне наставе 
усмерене ка 
естетском уређењу 
просторија школе и 
школског дворишта. 
Ученицима ће бити 
омогућен и додатни 
рад код куће, а 
материјале за 
домаће ликовне 
задатке имаће 
прилику да виде на 
Google classroom. 
 
 
Доминантан циљ 
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развој туризма 

и очување 

културног 

идентитета 

земље 

– разговара о 

одабраним 

идејама, 

темама или 

мотивима у 

уметничким 

остварењима 

различитих 

епоха свога 

краја – прави, 

самостално 

или у тиму, 

презентације о 

одабраним 

темама 

повезујући 

кључне 

текстуалне 

податке и 

визуелне 

информације – 

разговара о 

одабраним 

идејама, 

темама или 

мотивима у 

уметничким 

остварењима 

ове области јесте да 
ученике упозна са 
светским и 
националним 
културним 
наслеђем, као и са 
савременим 
средствима 
ликовног израза и 
приближи им 
уметност њиховог 
краја. У те сврхе, 
наставник поред 
наставних метода и 
дидактичких 
средстава који су 
горе наведени 
користи 
демонстрације 
употребе 
савремених 
техничких средстава 
у уметничком 
изразу. Организује 
посете 
галерији.музеју, 
Уметничкој школи и 
УВУУ како би 
ученици из прве 
руке добили 
информације о 
савременом 
ликовном 
стваралаштву, али и 
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различитих 

епоха свога 

краја – прави, 

самостално 

или у тиму, 

презентације о 

одабраним 

темама 

повезујући 

кључне 

текстуалне 

податке и 

визуелне 

информације 

− 

идентификује 

теме у 

одабраним 

уметничким 

делима и 

циљеве 

једноставних 

визуелних 

порука − 

изрази своје 

замисли и 

позитивне 

поруке 

одабраном 

ликовном 

техником – 

разговара о 

одабраним 

стваралаштву 
претходних периода. 
Битно је код 
ученика развити 
могућност 
разумевања утицаја 
друштвених 
околности на 
резултате 
уметничких израза. 
Ученике би требало 
усмерити ка 
истраживачком раду 
и пројектној 
настави, у циљу 
промоције културне 
баштине свог краја. 
Наставник ученике 
анимира различитим 
врстама 
презентација, 
штампаним 
фотографијама и 
репродукцијама 
уметничких дела 
како би им 
приближио 
различите начине 
визуелне 
комуникације. 
Радом на тексту и 
путем визуелних 
примера из 
уџбеника ученици 
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идејама, 

темама или 

мотивима у 

уметничким 

остварењима 

различитих 

култура и 

епоха – 

учествује у 

заједничком 

креативном 

раду који 

обједињује 

различите 

уметности 

и/или 

уметност и 

технологију; – 

предлаже 

идеје за 

уметничку 

рециклажу, 

хуманитарне 

акције кроз 

ликовно 

стваралаштво 

или обилазак 

места и 

установа 

културе; 

самостално, или у 
пару истражују 
одређену тему, а 
затим путем 
дискусије изводе 
закључке и 
разматрају могуће 
идеје за реализацију 
ликовних задатака. 
Наставник још 
путем туторијала на 
YouTube-у ученике 
упознаје са 
различитим 
ликовним 
техникама. 
Подстиче ученике 
да самостално и 
слободно исказују 
своја мишљења о 
уметничким делима. 
Покреће дискусије 
естетске анализе на 
крају наставне 
целине развијајући 
код ученика 
естетски начин 
размишљања уз 
уважавање туђих 
мерила вредности и 
ставова. У 
зависности од 
ликовног задатка, у 
току часа организује 
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се индивидуални 
практични рад, рад у 
пару, или по 
групама. Наставник 
активно учествује у 
процесу рада 
ученика својим 
саветима и 
коректурама. 
Ученици добијају 
практичне задатке у 
којима повезујући 
текстуалне и 
визуелне 
информације 
презентују резултате 
свог тимског рада. 
Ученицима ће бити 
омогућен и додатни 
рад код куће, а 
материјале за 
домаће ликовне 
задатке имаће 
прилику да виде на 
Google classroom. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују се: 

вештине ликовног 

изражавања и 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научелних 

поступака и 

процедура; рад са 

различитим врстама 

ликовних материјала 

и рад на различитим 

врстама ликовних 

задатака; уметничко 

изражавање; 

вештине, руковање 

прибором, алатом и 

технологијама и 

извођење радних 

задатака 

Формативно оцењивање: 

бележење активности ученика 

на часу у табелу евиденције 

наставника 

 

 

 

 

- Практичан рад 

Број јављања:  

За јављање +  

За давање комплетног, 

потпуног одговора на тежа 

питања + 

 Ко не зна одговор – 

 

 

Оцена се одређује кроз 

естетску анализу 

наставника и ученика 

заједно, неретко учешћем и 

осталих ученика у разреду. 

Рад који у потпуности 

задовољава естетске 

критеријуме у складу са 

ликовним задацима (оцена 

5) Углавном задовољава и 

види се уложени труд 

(оцена4) Делимично 

задовољава – испод прага 

могућности ученика 

(оцена3)  

Мала количина уложеног 

труда (оцена2)  

Нимало уложеног труда 

(оцена 1) 

Свакодневно 

бележење током 

године 

 

 

 

 

Након 

реализације 

наставне 

јединице 

 

 

одговоран однос 

према раду, 

Вођење евиденције од стране наставника 

о: -Јављању на часовима (учесталост и 

активност по месецима) -Успешности у 

-Све што је рађено на часу налази се 

у свескама и уредно је написано -

Учесталост јављања и активност по 

-Пресек стања по 

тромесечјима 
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Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовањ е и 

мотивацију за учење 

и напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, сарадњу са 

другима 

групном раду, раду у пару (ангажовање, 

продукти) -Учешћу на такмичењима -

Посета културноисторијским 

институцијама и догађајима -Несебичном 

пружању помоћи другим ученицима -

Израда паноа, ППТ, различитих врста 

излагања 

месецима -Учествује, помаже 

другима, израђује самостално или у 

сарадњи са другима продукте рада -

Број и квалитет добровољног 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

(такмичења, израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) -Спреман је да 

помогне другима -Иницијатива и 

квалитет продукта 

  

 

10. Наставни предмет  - МУЗИЧКА  КУЛТУРА  ЗА  ОСМИ  РАЗРЕД 

 

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења музичке културе биће праћене и евидентиране кроз 

месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. 

Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017, 6/20) и члана 26/а Закона о основном образовању 

у васпитању 

 

 

ИСХОДИ 

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и поступци 
остваривања 
програма 
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- повеже различите 

видове музичког 

изражавања са 

друштвено-

историјским 

амбијентом у 

коме су настали; 

– уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

романтизму, 

импресионизму 

и савременом 

добу; 

– препознаје 

националне игре 

у 

делима уметничке 

музике; 

– наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактеристич

на за период 

романтизма, 

импресионизм

а и савременог 

доба; 

– разликује 

музичке форме 

МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености 

 МК. 1.1.2. опише основне карактеристике 

- историјско–стилских периода 

- народног стваралаштва Ученик уме 

да 

анализира повезаност . 

МК. 2.1.2. структуре и драматургије 

одређеног музичког жанра 

МК. 2.1.3. облика народног музицирања са 

специфичним контекстом народног живота 

МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене 

околности настанка жанра и облика 

музичког фолклора 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано 

образлаже свој суд МК. 3.1.4. уме   

креативно да  комбинује изражајне 

музичке елементе у естетичком контексту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

(18обрада +1утврђивање) 

Романтизам Програмска и 

апсолутна музика 

Соло песма Клавирска 

минијатура Националне и 

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. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

Романтизам  и  романтичарска  

дела. 

 

 

 

 

 

 

Компетенција  

за  учење, 

одговорно  

учешће  у  

демократском  

друштву, 

естетичка  

компетенција

, 

комуникација

, рад  с  

подацима  и  

информација

ма, решавање  

проблема, 

сарадња, 

дигитална  

компетенција

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Користити 

методе/технике и 

облике рада које 

активирају ученикеда 

буду самосталнији у 

раду: анализа 

музичких примера, 

фотографија, ППТ, 

видео матаријала. 

Инсистирање на 

корелацији са другим 

предметима: историја, 

ликовна култура, 

географија. 

Коришћење ЛОГОС-
овог  е- уџбеника : 
видео и аудио записи, 
квизови, ППТ. 
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романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба; 

– идентифик

ује 

репрезента

тивне 

музичке 

примере 

најзначајни

јих 

представника 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба; 

-идентификује 

елементе     

музике    

ранијих 

епоха као 

инспирацију 

у 

музици 

савременог 

доба. 

 

 
 
-препозна врсту 

дувачких 

инструмента по 

изгледу и 

звуку; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.1.1. препозна основне елементе 

музичке писмености  

МК. 1.1.2. опише основне карактеристике 

- музичких инструмената и састава 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК. 2.1.1. музичких елемената и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

(3 обраде  и 1 утврђивање) 

 

Дувачки инструменти 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција  

за  учење, 

одговорно  

учешће  у  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: видео и 

звучниј записа, 

фотографија, ППТ, 

доступне ИКТ 

апликације. 

Користити претходна 
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– опише начин 

добијања тона 

код дувачких 

инструмената; 

– препозна 

инструмент 

или групу 

према врсти 

композиције у 

оквиру    

датог 

музичког  

стила. 

 
 

– 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; 

карактеристика музичких инструмената са 

музичком изражајношћу 

МК. 3.1.1. зна 
функцију елемената музичке писмености и 
извођачких састава у оквиру музичког дела  
МК. 3.1.3. критички и аргументовано 
образлаже свој суд   

 

 

 

 

 

 
 

МК. 1.2.1. именује музичке изражајне 

елементе 

МК. 1.2.2. именује извођачки састав  

МК. 1.2.4. именује српски музички 

фолклор 

МК. 2.2.1. опише и анализира 

карактеристике звучног примера кроз 

садејство опажених музичких елемената 

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног 

жанра 

Ученик уме да анализира слушни пример 

и открије везу опажених карактеристика 

са: МК. 3.2.1.структуралном и 

драматуршком димензијом звучног 

примера  

МК. 3.2.2. жанровским и историјско–

стилским контекстом звучног примера 

МК. 3.2.3. контекстом  настанка  и  

примене  различитих  облика  музичког  

фолклора 

Инструменти, лимени  и  дрвени  

дувачки  инструменти  , 

мелодија 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

( 3 обраде) 

 

Елементи музичке 

изражајности: темпо, 

динамика, тонске боје 

различитих гласова и 

инструмената. 

Слушање световне и 

духовне музике 

романтизма, импресионизма 

и савременог доба. 

Слушање вокалних, вокално- 

иструменталних и 

инструменталних 

композиција, домаћих и 

страних композитора. 

Слушање  дела  народне  

традиционалне  музике. 

 

демократском  

друштву,  

естетичка  

компетенција

, 

комуникација

, рад  с  

подацима  и  

информација

ма, решавање  

проблема, 

сарадња, 

дигитална  

компетенција 

 
 
Компетенција  

за  учење,  

одговорно  

учешће  у  

демократском  

друштву,есте

тичка  

компетенција

,комуникациј

а,рад с  

подацима  и  

информација

ма,решавање  

проблема,сар

адња, 

дигитална  

компетенција

знања ученика. 

Повезати са 

историјским 

контекстом. 

Коришћење ЛОГОС-

овог е- уџбеника. 
 
 
 
 
 
Основни методски 

приступ је од звука ка 

теорији. 

Јасно формулисати 

упутства како би 

ученици знали на шта да 

усмере пажњу 

приликом слушања. 

Постепено 

проширивати опажајни 

капацитет код ученика 

усмеравајући их на 

специфичности 

музичког дела пре 

слушања. 

Ученичка знања из 
различитих области 
повезати и ставити у 
функцију разумевања 
дела, подстичући 
креативност и 
критичко мишљење. 
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технологија 

записивања, 

штампања 

нота; извођачке 

и техничке 

могућности 

инструмената; 

 
 
 
 
 
 
изводи музичке 

примере 

користећи 

глас, покрет и 

инструменте,самос

тално и у групи; 

– користи музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких целина 

кроз 

певање, свирање и 

покрет; 

– комуницира у 

групи 

импровизујућ

и 

мање музичке 

целине гласом, 

инструментом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МК. 1.3.1. 

пева једноставне дечије, народне или 

популарне композиције 

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, 

народне или популарне композиције на бар 

једном инстументу 

 
МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички 
репертоар певањем и свирањем као  солиста  
и  у  школским  ансамблима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

(6 обрада) 

 

Певање песама по слуху и из 

нотног 

текста (солмизацијом) 

самостално и 

у групи. 

Певање песама у мешовитим 

тактовима (7/8, 5/8 ) по слуху. 

Певање песама у комбинацији 

са 

плесним покретом. 

Певање и свирање из нотног 

текста 

народних и уметничких 

композиција 

на инструментима Орфовог 

инструментарија и/или на 

другим 

инструментима. Извођење 

једноставнијих музичких 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција  

за  учење,  

одговорно  

учешће  у  

демократском  

друштву,есте

тичка  

компетенција

,комуникациј

а,рад с  

подацима  и  

информација

ма,решавање  

проблема,сар

адња, 

дигитална  

компетенција 

Користити 
ислустрације, ППТ и 
ИКТ када је могуће. 
Подстићати ученике 
на изношење свог 
мишљења уз 
аргументовано 
образлагање. 
 

Користити 

методе/технике и 

облике рада који 

подстичу ученике за 

самостални рад, рад у 

пару или групи. 

Кроз одговарајуће 

примере музичких 

вежби и композиција 

обрадити елементе 

музичке писмености. 

Обратити пажњу на 

правилно дисање, 

положај тела и дикцију. 

Узети у обзир гласовне 

могућности ученика.За 

инструментално 

музицирање користити 

ритмичке и мелодијске 

инструменте. Могу се 

користити нотни 

примери који су 

солмизацијом обрађени  

Примењивати принцип 

активног учешћа 
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или покретом; 

– учествује у 

креирању и 

реализацији 

школских 

приредби, 

догађаја и 

пројеката; 

– изрази доживљај 

музике језиком 

других 

уметности (плес, 

глума, 

писана или 

говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

 

– примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

комуникацији и 

заједничком 

музицирању; 

 

– се понаша у 

складу са 

правилима 

музичког 

бонтона у 

различитим  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

примера у вези са обрађеном 

темом. 

Извођење (певање или 

свирање) 

једноставних ритмичких и 

мелодијских 

репрезентативних примера 

(одломака/тема) у стилу 

музике 

романтизма, импресионизма и  

савременог  доба. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ : мелодија,  

ритам,  динамика, темпо,текст. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ученика на часу. 

Коришћење аудио 
или видео снимака 
или матрица када је 
могуће. Посета 
концерта, у складу са 
могућностима. 
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музичким  

приликама 

 
 

 

 

 
– критички 

просуђује 

утицај музике 

на здравље; 

-користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 
извођење и 

стваралаштво 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ученик уме да: 
МК. 1.4.1. направи музичке инструменте 

користећи предмете из окружења 

МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на 

основу понуђених модела  

МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и 

мелодијско–ритмичке деонице на 

направљеним музичким инструментима МК. 

1.4.4. учествује у одабиру музике за дати 

жанровски и историјски контекст. 

Ученик уме да: 

МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане 

за 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. 
 

 
 
 
 
 
 
МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО  

( 2 практични  рад ) 

Импровизација Креирање 

покрета уз                                 музику    коју 

ученици изводе. Креирање 

ритмичке   пратње. 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу романтизма, 

импресионизма и савремене 

музике. Израда дувачких 

инструмената од доступних 

материјала. 

КЉУЧНЕ  РЕЧИ: 

Импровизација, покрет, ритам, 

романтизам, импресионизам, 

дувачки  инструменти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компетенција  

за  учење,  

одговорно  

учешће  у  

демократском  

друштву,есте

тичка  

компетенција

,комуникациј

а,рад с  

подацима  и  

информација

ма,решавање  

проблема,сар

адња, 

дигитална  

компетенција 

 
 
 
 

Користити 

методе/технике и 

облике рада који 

подстичу ученике на 

музичко стваралаштво, 

самостално, групно и у 

пару. 

Користити 

корелацију са 

ликовном кутуром. 

Креативна употреба 
мултимедија: 
ППТ, ИКТ, аудио и 
видео снимци, 

мобилни  телефони. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

Процењују  се  вештине  

изражавања  и  

саопштавања; 

 

Разумевање  ,  примена  и  

Формативно  оцењивање: 

- свакодневно  бележење  

активности  и  

постигнућа  ученика  на  

часу  у  свеску  ученика  

Број јављања: 

За јављање + 

За  јављање  више  пута  

++ 

За  давање  комплетног  

Свакодневно  

бележење  

током  године 
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и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

вредновање  научених  

поступака  и  процедура   

Уметничко  

изражавање,препознавање  

битних  уметничких  дела, 

извођачких  састава,  

разликује  битне  музичке  

форме  и  уграђује  их  у  

временски  период  

настанка. Повезује  

градиво  са  историјским  

периодима. 

 

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 

 

 

Оцену врло добар (4) 

добија ученик који: 

и  евиденцији  

наставника 

 
 

- усмено  одговарање 

 

 

 
 
 
 

- редовност  доношења  

прибора 

 

 

 

 

 

- редовност  израде  

домаћих  задатака 

 

- прегледање  свески 

 

 

 

 

- певање  и  свирање  

песама  и  композиција 

 

 

 

 

 

потпуног  одговора  на  

тежа  питања 

 

 

 

Свеобухватност  

одговора 

Хронолошка  

прецизност 

Хоризонтално  и  

вертикално  повезивање  

градива 

Самосталност  у  

одговарању 

 

 

За недоношења 

прибора - у свеску 

Трипут  недоношење 

прибора  опомена у  

свесци  а  затим  и  1 у  

е- дневник 

 

 

За недоношења 

домаћег - у свеску 

 

Уредност  

Све  забележено  са  

часова 

 

 

 

 

 

 

По  потреби 

 

 

 

 

 

 

 

Свакодневно  

праћење  током  

године 

 

 

 

 

Свакодневно  

праћење  током  

године 

На  крају  

полугодишта  и  

наставне  

године 

 

 

Пресек  стања  

сваког  месеца 
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− 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 

 

 

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; 

 

- Препознавање  

слушаних  и  обрађених  

композиција 

 
 
 
 

- Музичко  стварање 

 

 

 

 

 

- Групни  рад 

(посматрање  

наставника,излагање  

група,процена  осталих  

ученика ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Рад  у  пару ( 

посматрање  наставника, 

излагање  парова, 

процена  осталих  

ученика ) 

Учесталост  активности  

на  часовима 

Ритмичка  и  

мелодијаска  

прецизност 

Ангажовање  

самостално  и  у  

пару/групи 

Активно  учествовање  

у  раду 

 

 

Прецизни  одговори 

Самосталност  у  

одговарању 

 

 

 

Ангажовање  и  труд 

Поштовање  задатог  

материјала  и  

инструкција 

Сарадња  у  пару  или  

групи 

 

 

 

Сарадња  у  групи ( сви  

чланови  су  

укључени,сви  имају  

задато  забележено  у  

свескама...) 

Степен  знања  свих  

 

 

 

Свакодневно  

бележење  

током  године 

 

 

 

 

Свакодневно  

бележење  

током  године 

 

 

 

 

По  потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По  потреби 
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- у  довољној  мери  

критички  расуђује 

 

 

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 

 

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 

чланова  групе 

Квалитативно  и  

квантитативно   

процењивање  

резултата  рада  група ( 

пано, табела....) 

 

 

Прва  три  пара  која  

прва  тачно  ураде  

задатак  добијају +5 

Сви  парови  који  ураде  

задатак  добијају  + 

Парови  који  не  раде  

задато  добијају - 
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се заснивају на 

подацима; 

− критички не рaсуђуje. 

 

 
     

11. Наставни предмет ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 8. РАЗРЕД 

 

  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. 

Општи задаци су: 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког васпитања сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког васпитања буду у пуној мери реализовани, 

- Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела, 

- Развој и усавршавање моторичких способности, 

- Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање, 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног 

подручја, 

- Формирање морално-вољних квалитета личности, 

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

 
 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ, 
ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Начини и 
поступци 
остваривања 
програма 

• упоређује и 
анализира 
сопствене 
резултате са 
тестирања уз 
помоћ 
наставника са 
вредностима за 
свој узраст; 

ФВ.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај 
физичког вежбања. 
ФВ.1.2.3. Ученик/ученица зна основне 
појмове везане за физичко вежбање. 
ФВ.1.3.1. Ученик/ученица испољава 
позитиван став према физичком вежбању у 
свакодневном животу. 

Батерија тестова  
 
Издржај у згибу  
Претклон у седу 
Из лежања у сед 
Трчање 4*10 метара 
Скок у даљ 
Шатл ран тест 
 
 
  

 компетенција 
за учење 
комуникација 

  рад са 
подацима и 
информацијам
а 

 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Мерење, 
анализирање, 
упоређивање 
 
Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
ученика и 
одељења 

• примени 
достигнути ниво 
усвојене технике 
кретања у игри, 
спорту и 
свакодневном 
животу; 
• примени атлетске 
дисциплине у складу 
са правилима; 
•развија своје 
моторичке 
способности 
применом вежбања 
из атлетике; 
•одржава равнотежу 
у различитим 
кретањима, изводи 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи 
варијантама технике трчања на кратке, 
средње 
и дуге стазе и мери резултат. 
ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, 
основе тренинга и пружа прву помоћ. 
ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
Скок увис 
ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да 
скаче увис варијантом технике маказице. 
Бацање кугле 
ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца 
куглу из места и мери дужину хица. 

Атлетика  
 
Ниски старт 
Високи старт 
Спринтерско трчање и истрајно 
трчање 
Штафетно трчање 
Јесењи крос 
Пролећни (оријентациони ) крос 
Бацање кугле 
Скок у вис 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

 
Подстицање 
ученика на 
усвајање нових 
моторичких 
вештина, уз 
уважавање 
особености 
ученика 
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ротације тела; 

• одржава 
равнотежу у 
различитим 
кретањима, 
изводи 
ротације тела; 
• примени 
вежбања из 
гимнастике за 
развој 
моторичких 
способности; 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи 
вежбе на тлу. 
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе 
организације рада на справи  
ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи 
прескоке разношку или згрчку уз помоћ 
ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди. 
ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи 
основне вежбе на двовисинском разбоју. 
ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне 
вежбе на круговима. 
Паралелни разбој 
ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне 
вежбе на паралелном разбоју 

 
Спортска гимнастика 
 
Премет странце у обе стране  
Став на шакама-колут напред 
Колут назад до става на шакама 
Прескок преко козлића згрчно и 
разножно 
Састав на разбоју 
Састав на греди  
Састав на круговима 
Састав на двовисинском разбоју 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Подстицање 
ученика на 
усвајање нових 
моторичких 
вештина, уз 
уважавање 
особености 
ученика 
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• изведе елементе 
одбојкашке технике;  
• примени основна 
правила одбојке; 
• користи елементе 
технике у игри; 
• примени основне 
тактичке елементе 
спротских игара; 
• учествује на 
унутародељенским 
такмичењима; 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном 
нивоу игра одбојку примењујући основне 
елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопствену 
личност уз поштовање других. 
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу 
игра одбојку примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, једноставније 
тактичке комбинације и уз висок степен 
сарадње са члановима екипе изражава 
сопствену личност уз поштовање других. 

 
Одбојка 
 
Тенис  сервис 
Игра уз примену правила 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Упознавање 
основних 
елемената и 
правила спортске 
игре и поступање 
у складу са њима, 
стварање услова 
за социјално 
прилагођавање 
ученика за 
колективни живот 
и рад 

 ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку 
примењујући основне елементе технике, 
неопходна правила и сарађује са члановима 
екипе изражавајући сопствену личност уз 
поштовање других. 
ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне 
појмове, неопходна правила, основне 
принципе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра кошарку 
примењујући виши ниво технике, већи број 
правила, једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степен сарадње са 
члановима 
екипе изражава сопствену личност уз 
поштовање других. 
ФВ.3.1.2. Зна тактику кошарке, систем 
такмичења, начин организовања утакмице и 
да 
суди. 

Кошарка  
 
Двокорак после вођења, 
слабијом руком 
Игра уз примену правила  

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Упознавање 
основних 
елемената и 
правила спортске 
игре и поступање 
у складу са њима, 
стварање услова 
за социјално 
прилагођавање 
ученика за 
колективни живот 
и рад 
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 ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном 
нивоу игра футсал  примењујући основне 
елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопствену 
личност уз поштовање других. 
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра футсал 
примењујући виши ниво технике, већи број 
правила, једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степен сарадње са 
члановима 
екипе изражава сопствену личност уз 
поштовање других. 

 
Футсал 
 
Игра уз примену правила  

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Упознавање 
основних 
елемената и 
правила спортске 
игре и поступање 
у складу са њима, 
стварање услова 
за социјално 
прилагођавање 
ученика за 
колективни живот 
и рад 

 ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном 
нивоу игра рукомет примењујући основне 
елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопствену 
личност уз поштовање других. 
ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет 
примењујући виши ниво технике, већи број 
правила, једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степен сарадње са 
члановима 
екипе изражава сопствену личност уз 
поштовање других. 

 
Рукомет  
 
Дупли пас – трокорак 
Игра уз примену правила 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

Упознавање 
основних 
елемената и 
правила спортске 
игре и поступање 
у складу са њима, 
стварање услова 
за социјално 
прилагођавање 
ученика за 
колективни живот 
и рад 

• изведе 
кретања у 
различитом 
ритму; 
• игра народно 

ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно 
креће у ритму и темпу музичке пратње у 
простору 
основним облицима кретања (ходање, 
трчање). 
ФВ.2.1.18. Ученик/ученица повезује 

 
Плесови и ритмика 
  
Народно коло „Моравац“ . 
Енглески   валцер. 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 

  
 
 
Корелација са 
сродним 
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коло; 
• изведе 
основне кораке 
плеса из 
народне 
традиције 
других култура;  
• изведе 
кретања, вежбе 
и саставе уз 
музичку 
пратњу; 

просторно и временски плесне елементе у 
целину, 
изводи и реализује најмање један одабрани 
дечији плес. 

информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

предметима у 
односу на 
наставну област. 

• коригује дневни 

ритам рада, 
исхране и одмора 
у складу са својим 
потребама;  
• примењује 
здравствено-
хигијенске мере у 
вежбању; 
• чува животну 
средину током 
вежбања; 
• препозна 
последице 
конзумирања 
дувана, алкохола и 
штетних 
енергетских 
напитака; 

ФВ.3.1.20. Ученик/ученица саставља, 
правилно изводи и показује сложене 
комплексе 
вежби обликовања без и са реквизитима. 
ФВ.3.1.21. Зна да саставља комплексе вежби 
обликовања и дозира оптерећење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Здравствено васпитање 
 
Здравствено-хигијенске мере 
пре и после вежбања. 
Значај правилне исхране. 
Енергетски напици и њихова 
штетност. 
Прва помоћ након површинских 
повреда, уганућа у прелома. 
Значај вежбања у природи. 
Чување околине при вежбању. 
Последице конзумирања 
дувана и алкохола и 
психоактивних супстанци 
Правилно конзумирање 
додатака исхрани. 

компетенција 
за учење 
комуникација 
  рад са 
подацима и 
информацијам
а 
 одговоран 
однос према 
здрављу 
одговоран 
однос према 
околини 

 
Презентације, 
дискусије, 
повезивање 
свакодневног 
вежбања и здраве 
исхране са 
здрављем, 
физичким и 
емотивним.  
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

процењују се: 

вештине које је 

ученик усвојио у 

односу на наставну 

област, 

 

напредак у усвајању 

вештина  

 

активност на 

часовима 

 

 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу у дневник 

рада наставника  

 

 

-Редовност доношења опреме 

за час 

 

 

 

Учесталост самосталног 

извођења вежби у 

припремној фази часа.  

 

Активност на часовима  

 

Користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

Пресек стања по 

тромесечјима , по 

потреби сваког 

месеца 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1172 

 

   

 

 

12. Н А С Т А В Н И  П Р Е Д М Е Т  - ФИЗИКА - разред: осми   

    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. 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ,      ТИП 

ЧАСА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

- повезује 

физичке 

Основни ниво: 

ФИ.1.2.1. уме да 

препозна врсту 

кретања према 

облику путање 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО  КРЕТАЊЕ 

(осцилације, таласи, звук) 

 

обра Ут бр. свега 

 

‒ Компетенција за 

учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

Коришћење различитих врста 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

одговоран однос 

према  вежбању, 

усвајање нових 

моторичких 

вештина.                            

Учешће на 

спортским 

такмичењима 

 

Вођење евиденције од стране 

наставника  

 

 

 
-ангажовање и квалитет 
учешћа у разним наставним 
и ваннаставним 
активностима 

Пресек стања по 
тромесечјима , по 
потреби сваког 
месеца 
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величине 

које описују 

осцилације и 

таласе 

- описује 

карактерист

ике звука, 

ултразвука и 

инфразвука 

и наводи 

примере 

примене 

ултразвука 

- 

демонстрира 

и објасни 

осциловање 

куглице 

клатна и 

тела 

обешеног о 

опругу, 

осциловање 

жица и 

ваздушних 

стубова 

- примењује 

превентивне 

мере 

заштите од 

буке 

решава 

квалитативн

ФИ.1.4.1. уме да 

чита мерну скалу и 

зна да одреди 

вредност најмањег 

подеока 

ФИ.1.4.6. зна да 

мери дужину, масу 

и време 

ФИ.1.7.1. поседује 

мануелне 

способности 

потребне за рад у 

лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се 

придржава 

основних правила 

понашања у 

лабораторији 

Средњи ниво: 

ФИ.2.1.1. уме да 

препозна еластичну 

силу 

ФИ.2.1.2. зна 

основне особине 

гравитационе и 

еластичне силе 

ФИ.2.1.4. разуме 

како односи сила 

утичу на врсту 

кретања 

ФИ.2.2.1. уме да 

препозна убрзано 

кретање 

да врђ

. 

часова 

за лаб. 

вежбе 

4 2 2   8 

 

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 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран однос 

према околини 

‒ Oдговоран однос 

према здрављу;  

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

едукативних платформи   

Иновативном употебом ИКТ 

Коришћење методе/технике и 

облике рада, које активирају 

ученике и у којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

 

Постављање ученика у различите 

ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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е, 

квантитатив

не и 

графичке 

задатке 

ФИ.2.2.2.  зна шта 

је механичко 

кретање и које га 

физичке величине 

описују 

ФИ.2.2.3. уме да 

препозна основне 

појмове који 

описују 

осцилаторно 

кретање 

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице 

SI и зна њихове 

ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да 

препозна 

дозвољене 

јединице мере 

изван SI 

ФИ.2.4.3. уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности 

физичких величина 

из једне јединице у 

другу 

ФИ.2.4.4.зна када 

мерења понављамо 

више пута 

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

резонанције променом висине 

ваздушног  стуба (дужа стаклена 

цев са водом)  

Лабораторијскe вежбе:  

1. Мерење периода осциловања 

клатна или 

периодаосциловања  тега на 

опрузи  

2. Одређивање убрзања Земљине 

теже помоћу 

математичког  клатна 
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математичке 

формулације 

односа и 

законитости у 

физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.3. уме да 

користи и 

интерпретира 

табеларни и 

графички приказ 

зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме 

табеларно и 

графички да 

прикаже резултате 

посматрања, 

испитивања или 

мерења у току 

експеримента 

ФИ.2.7.2.уме да 

врши једноставна 

уопштавања и 

систематизацију 

добијених 

резултата 

ФИ.2.7.3. уме да 

реализује 

експеримент по 

упутству 

Напредни ниво: 
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ФИ.3.2.2. уме да 

примени односе 

између физичких 

величина који 

описују 

осцилаторно 

кретање 

ФИ.3.2.3. зна како 

се мењају положај 

и брзина при 

осцилаторном 

кретању 

 

ФИ.3.2.4.зна 

основне физичке 

величине које 

описују таласно 

кретање 

ФИ.3.2.5. уме да 

препозна основне 

особине звука 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених 

физичких величина 

у одговарајуће 

јединице SI 

система 

ФИ.3.7.1. уме да 

донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да 
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препозна питање на 

које можемо да 

одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

- анализира 

примере 

одбијања и 

преламања 

светлости, 

тоталне 

рефлексије 

(огледала и 

сочива) 

- користи 

лупу и 

микроскоп 

- 

демонстрира 

и објасни 

појаву сенке 

- 

демонстрира 

и објасни 

функционис

ање ока и 

корекцију 

вида 

- примењује 

превентивне 

Основни ниво: 

ФИ.1.2.3. уме да 

израчуна средњу 

брзину, пређени 

пут или протекло 

време ако су му 

познате друге две 

величине 

ФИ.1.4.4. уме да 

препозна јединице 

за брзину 

ФИ.1.4.6. зна да 

мери дужину 

ФИ.1.7.1. поседује 

мануелне 

способности 

потребне за рад у 

лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се 

придржава 

основних правила 

понашања у 

лабораторији  

Средњи ниво: 

ФИ.2.2.2. зна шта је 

механичко кретање 

и које га физичке 

величине описују 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

(светлост) 

 

обр

ада 

утвр

ђ. 

бр. 

часо

ва за 

лаб. 

веж

бе 

свег

а 

7 6 2 15 

 

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: 

 

 

‒ Компетенција за 

учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран однос 

према околини 

‒ Oдговоран однос 

према здрављу 

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

 

 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

 

Користити методе/технике и облике 

рада, које активирају ученике и у 

којима су самосталнији у раду 

Коришћење различитих врста 

едукативних платформи   

Иновативном употебом ИКТ 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

 

Постављање ученика у различите 

ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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заштите од 

прекомерног 

излагања 

Сунчевом 

зрачењу  

- решава 

квалитативн

е, 

квантитатив

не и 

графичке 

задатке 

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице 

SI и зна њихове 

ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности 

физичких величина 

из једне јединице у 

другу 

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

математичке 

формулације 

односа и 

законитости у 

физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.7.2.уме да 

врши једноставна 

уопштавања и 

систематизацију 

добијених 

резултата 

ФИ.2.7.3. уме да 

реализује 

експеримент по 

упутству 

Напредни ниво: 

ФИ.3.2.4. зна 

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.  

Лабораторијске вежбе  

1. Провера закона одбијања 

светлости коришћењем 

равног  огледала.  

2. Одређивање жижне даљине 

сабирног сочива. 
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основне физичке 

величине које 

описују таласно 

кретање 

ФИ.3.2.5. уме да 

препозна основне 

особине светлости 

ФИ.3.2.6. зна како 

се прелама и одбија 

светлост 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених 

физичких величина 

у одговарајуће 

јединице SI 

система 

ФИ.3.7.1. уме да 

донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да 

препозна питање на 

које можемо да 

одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

- прикаже и 

опише 

електрично 

Основни ниво: 

ФИ.1.1.2. уме да 

препозна смер 

деловања 

електростатичке 

силе 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

(електрично поље) 

 

обрада утврђ. свега 

5 5 10 

 

 

 

‒ Компетенција за 

учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

 

 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

Коришћење различитих врста 
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поље 

- израчуна 

силу којом 

поље делује 

на 

наелектриса

ње 

- повеже 

електрични 

напон и 

јачину 

електричног 

поља 

- решава 

квалитативн

е, 

квантитатив

не и 

графичке 

задатке 

 

  

Средњи ниво:  

ФИ.2.1.1. уме да 

препозна еластичну 

силу 

ФИ.2.1.2. зна 

основне особине 

еластичне силе  

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице 

SI и зна њихове 

ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да 

препозна 

дозвољене 

јединице мере 

изван SI 

ФИ.2.4.3.уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности 

физичких величина 

из једне јединице у 

другу  

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

математичке 

формулације 

односа и 

законитости у 

физици, нпр. 

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. 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран однос 

према околини 

‒ Oдговоран однос 

према здрављу 

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

едукативних платформи   

Иновативном употебом ИКТ 

Коришћење методе/технике и 

облике рада, које активирају 

ученике и у којима су самосталнији 

у раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

 

Постављање ученика у различите 

ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ. 2.6.2. уме да 

препозна векторске 

физичке величине, 

нпр. силу 

Напредни ниво: 

не постоје 

стандарди 

дефинисани у 

оквиру наставне 

области 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

- објасни 

провођење 

струје кроз 

метале, 

течности и 

гасове 

- упореди 

отпорности 

металних 

проводника 

на основу 

њихових 

карактерист

ика 

- наводи и 

користи 

различите 

изворе 

Основни ниво: 

ФИ.1.3.1. уме да 

препозна да струја 

тече само кроз 

проводне 

материјале 

ФИ.1.4.1. уме да 

чита мерну скалу и 

зна да одреди 

вредност најмањег 

подеока 

ФИ.1.4.5. зна 

основна правила 

мерења 

 ФИ.1.7.1. поседује 

мануелне 

способности 

потребне за рад у 

лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се 

придржава 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

(електрична струја) 

 

обра

да 

утвр

ђ. 

бр. 

часова 

за лаб. 

вежбе 

свег

а 

8 7 3 18 

 

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 

 

 

‒ Компетенција за 

учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран однос 

према околини 

‒ Oдговоран однос 

према здрављу 

- Предузимљивост и 

 

 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

 

Користити методе/технике и облике 

рада, које активирају ученике и у 

којима су самосталнији у раду 

Коришћење различитих врста 

едукативних платформи   

Иновативном употебом ИКТ 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

 

Постављање ученика у различите 

ситуације 
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електричне 

струје (EMS) 

и зна да их 

разврстава 

ради 

рециклаже 

- познаје 

основне 

елементе 

електричног 

кола и уме 

да их повеже 

- изабере 

одговарајући 

опсег 

мерног 

инструмента 

и мери 

јачину 

електричне 

струје и 

напон 

- одређује 

вредност 

редно и 

паралелно 

везаних 

отпорника и 

резултате 

прикаже 

табеларно и 

графички 

- описује 

основних правила 

понашања у 

лабораторији  

Средњи ниво: 

ФИ.2.3.1. зна да 

разликује 

електричне 

проводнике и 

изолаторе 

ФИ.2.3.2. зна 

називе основних 

елемената 

електричног кола 

ФИ.2.3.3. уме да 

препозна да ли су 

извори напона 

везани редно или 

паралелно 

ФИ.2.3.4. уме да 

израчуна отпор, 

јачину струје или 

напон ако су му 

познате друге две 

величине 

ФИ.2.3.5. уме да 

препозна топлотне 

ефекте електричне 

струје 

ФИ.2.3.6. разуме 

појмове енергије и 

снаге електричне 

струје 

ФИ.2.4.1.уме да 

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.  

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.  

оријентација ка 

предузетништву 

евалуације и самоевалуације 
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ефекте који 

се 

испољавају 

при 

протицању 

електричне 

струје 

- препозна 

основна 

својства 

наизменичне 

струје 

- израчуна 

потрошњу 

електричне 

енергије у 

домаћинству 

се придрђава 

основних 

правила 

безбедности 

при 

коришћењу 

електричних 

уређаја у 

животу 

- решава 

квалитативн

е, 

квантитатив

не и 

графичке 

задатке 

користи важније 

изведене јединице 

SI и зна њихове 

ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да 

препозна 

дозвољене 

јединице мере 

изван SI 

ФИ.2.4.3. уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности 

физичких величина 

из једне јединице у 

другу 

ФИ.2.4.4.зна када 

мерења понављамо 

више пута 

ФИ.2.5.2. уме да 

препозна појаве 

код којих се 

електрична 

енергија троши на 

механички рад 

ФИ.2.5.3. уме да 

препозна појмове 

рада и снаге 

ФИ.2.6.1. разуме и 

примењује основне 

математичке 

формулације 

односа и 

3. Мерење електричне струје и 

напона у колу са серијски 

и  паралелно повезаним 

отпорницима и одређивање 

еквивалентне  отпорности. 
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законитости у 

физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.3. уме да 

користи и 

интерпретира 

табеларни и 

графички приказ 

зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме 

табеларно и 

графички да 

прикаже резултате 

посматрања, 

испитивања или 

мерења у току 

експеримента 

ФИ.2.7.2.уме да 

врши једноставна 

уопштавања и 

систематизацију 

добијених 

резултата 

ФИ.2.7.3. уме да 

реализује 

експеримент по 

упутству 

Напредни ниво: 

ФИ.3.3.1.  зна како 

се везују 

отпорници и 
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инструменти у 

електричном колу 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених 

физичких величина 

у одговарајуће 

јединице SI 

система 

ФИ.3.4.2.  уме да 

мери јачину струје 

и напон у 

електричном колу 

ФИ.3.4.3. зна шта је 

грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да 

донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2.уме да 

препозна питање на 

које можемо да 

одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

ФИ.3.7.3. разуме 

основне елементе 

научног метода 

(проблем, 

емпиријски 

подаци, хипотеза, 

експеримент за 

проверу); може да 
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креира једноставан 

експеримент за 

проверу хипотезе у 

сарадњи са 

наставником 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

- описује 

узајамно 

деловање 

два 

паралелна 

проводника 

са струјом 

- деловање 

магнетног 

поља на 

струјни 

проводник 

- принцип 

рада 

електромагн

ета и 

електромото

ра 

- објасни 

принцип 

рада 

компаса и 

природу 

Земљиног 

магнетног 

Основни ниво: 

ФИ.1.1.2. уме да 

препозна смер 

деловања магнетне  

силе 

ФИ.1.3.2. уме да 

препозна магнетне 

ефекте електричне 

струје 

Средњи ниво: 

ФИ.2.4.1. уме да 

користи важније 

изведене јединице 

SI и зна њихове 

ознаке 

ФИ.2.4.2.уме да 

препозна 

дозвољене 

јединице мере 

изван SI 

ФИ.2.4.3.уме да 

користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности 

физичких величина 

из једне јединице у 

другу 

ФИ.2.6.1. разуме и 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

(магнетно поље) 

 

обрада утврђ. свега 

4 2 6 

 

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 игла 

и школски компас. Ерстедов 

оглед. Електромагнет. Узајамно 

деловање два паралелна 

проводника кроз  које протиче 

струја. 

 

 

‒ Компетенција за 

учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

Oдговорно учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран однос 

према околини 

‒ Oдговоран однос 

према здрављу 

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

 

Користити методе/технике и облике 

рада, које активирају ученике и у 

којима су самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

Коришћење различитих врста 

едукативних платформи   

Иновативном употебом ИКТ 

 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

 

Постављање ученика у различите 

ситуације 

евалуације и самоевалуације 
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поља 

- користи 

компас и 

апликације 

за паметне 

телефоне за 

оријентацију 

у природи 

решава 

квалитативн

е, 

квантитатив

не и 

графичке 

задатке 

 

 

 

примењује основне 

математичке 

формулације 

односа и 

законитости у 

физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2.уме да 

препозна векторске 

физичке величине 

Напредни ниво: 

ФИ.3.4.1. уме да 

претвара јединице 

изведених 

физичких величина 

у одговарајуће 

јединице SI 

система 

 

 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

- објасни 

структуру 

атомског 

језгра и 

нуклеарне 

силе 

- опише 

радиоактивн

ост, врсте 

 

 

Стандарди нису 

дефинисани у 

оквиру ове 

наставне области. 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ 

И  НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

(атом, атомско језгро, 

радиоактивност) 

 

обрада утврђ. свега 

5 3 8 

Структура атома (језгро, 

електронски омотач). Нуклеарне 

силе. Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење (алфа, 

бета  и гама зраци) и њихово 

 

 

‒ Компетенција за 

учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

 

 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

 

Користити методе/технике и облике 

рада, које активирају ученике и у 

којима су самосталнији у раду 

 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 
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зрачења, 

радиоактивн

е изотопе, 

препознаје 

њихово 

дејство, 

примену и 

мере 

заштите 

- разликује 

фисију и 

фузију и 

наводи 

могућности 

њихове 

примене 

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) 

‒ Естетска 

компетенција 

‒ Oдговорно учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран однос 

према околини 

‒ Oдговоран однос 

према здрављу 

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

 

Постављање ученика у различите 

ситуације 

евалуације и самоевалуације 

 

 

 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

- препозна 

значај 

физике и 

схвати њен 

значај за 

развој 

других 

природних 

наука  

 

 

Стандарди нису 

дефинисани у 

оквиру ове 

наставне области. 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

(ултра звук, X- зраци, скенери, 

ласери, суперпроводници) 

обрада утврђ. свега 

1 2 3 

 

Значај физике за развој других 

природних наука.  

Допринос физике развоју 

савремене медицине (ултразвук, 

ЕКГ,  скенер, магнетна 

резонанција, Гама нож…). 

Физика и савремене технологије 

(интернет, паметни 

телефони,  даљинско управљање, 

нанофизика....). 

Компетенција за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и 

информацијама 

‒ Дигитална 

компетенција 

‒ Естетска 

компетенција 

Oдговорно учешће у 

демократском 

друштву 

‒ Oдговоран однос 

према околини 

‒ Oдговоран однос 

према здрављу 

 

 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона 

Користити методе/технике и облике 

рада, које активирају ученике и у 

којима су самосталнији у раду 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима 

 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

Коришћење различитих врста 

едукативних платформи   

Иновативном употебом ИКТ 
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- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Постављање ученика у различите 

ситуације 

евалуације и самоевалуације 

  

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак Инструмент оцењивања Време 

Степен 

остварености 

циљева, 

исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

Процењују се: 

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

рад са подацима и 

информацијама,   

дигиталне 

вештине, решавање 

проблема, 

предузимљивост; 

вештине, 

руковање 

прибором, 

алатом, мерним 

инструментима, 

мерилима, 

технологијама и 

извођење 

- Формативно оцењивање:  

Свакодневно бележење 

активности и постигнућа 

ученика на часу  

 

- Усмено одговарање 

 

-Редовност доношења 

домаћег 

 

 -Прегледање свезака 

 

- Писане провере 

Ученици дају самопроцену 

оцене 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група, процена 

осталих ученика) 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

- Непрекидно проверавање  

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута + 

За давање комплетног, 

потпуног 

одговора на тежа питања + 

Ко не зна одговор –  

запис датума 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

Самосталност у одговарању, 

креативност,  

дивергентно мишљење 

Разумевање сложених  

појмова 

Решавање проблема 

За недоношења домаћег – 

запис 

датума у евиденцију 

За редовно доношење домаћег 

задатка + 

Не пише, нема прибор на 

часу-  

запис датума у евиденцију 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

 

На крају школске 

године 

и на крају 

полугодишта 
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разних задатака. 

 

усвојених садржаја и 

примена знања, стечених на 

основу свих облика наставе: 

демонстрационих 

огледа,  предавања, 

решавања квантитативних и 

квалитативних 

задатака,  лабораторијских 

вежби, пројеката... 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Степен залагања свих чланова 

групе 

 

Процена резултата рада 

(пано,реферата, 

презентација,...) 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

 Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

Активно 

учествовање у 

настави, сарадњу 

са другима 

Вођење евиденције од стране 

наставника о: 

 

-броју јављања на часовима 

-броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

-учешћу на такмичењима 

- пружању помоћи другим 

ученицима у току рада 

-израда паноа, 

презентација... 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

-ангажовање и квалитет 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

Дoпунскa нaстaвa и дoдaтни рaд 

         За рад са ученицима који имају потешкоћа у саваладавању градива биће организовани часови допунске наставе. На тај 

начин ће наставник моћи боље да процени потребе ученика и побољша његова постигнућа. 

        Циљ дoпунскe нaстaвe je дa учeник, уз дoдaтну пoмoћ нaстaвникa, стeкнe минимум oснoвних знaњa и вештина из 

сaдржaja кoje прeдвиђa прoгрaм наставе и учења у осмом рaзрeду. 

Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa: 

Наставна област Број часова 
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ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО  КРЕТАЊЕ 5 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 7 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 6 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

 
7 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 4 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И  НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

 
4 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 

 Дати број часова допунске наставе је оријентациони и зависи од потреба ученика и може варирати.  

       За рад са даровитим ученицима биће органозовани посебни часови ( додатна настава), али и на редовној настави се води 

рачуна о њиховим потребама и могућностима.  

      Циљ додатне наставе физике  јесте проширивање и продубљивање знања  и вештина ученика који се у већој мери 

интересују за физику и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и 

вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

- такмичење ученика основних школа у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва  

физичара Србије  (Школско, Општинско, Градско, Државно и СРПСКА ФИЗИЧКА ОЛИМПИЈАДА ЗА ОСНОВЦЕ И 

ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ). 

- смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја (регионално и републичко). 

Оријентациони брoj чaсoвa додатног рада пo тeмaмa: 

Наставна област Број часова 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО  КРЕТАЊЕ 3 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 6 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 12 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

 
10 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 1 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И  НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 
1 
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ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 

Физичка секција: Млади физичари 

 

    Циљ слободних активности јесте подстицање и проширивање интересовања за физику и развој њихових склоности и 

способности у функцији професионалног опредељивања. 

Задаци: 

-омогућити ученицима да према својим склоностима, способностима и интересовањима бирају врсту и облике слободних 

активности  у којима ће учествовати и радити и тако развију самосталност, поверење у сопствене квалитете и свест о 

важности самообразовања, 

- омогућити ученицима да током самосталног рада развију иницијативност, самосталност и стваралаштво,  

 - створити ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине које нису заступљене у редовној настави, 

- развијати код ученика свест о повезаности теорије и праксе, 

- развијати код ученика интересовање за развој физике као науке, новитете у примени физике као науке у савременом начину 

живота. 

   Овај облик наставе биће организован тако да ученици самостално израђују пројектне задатке чија упуства имају у збирци 

задатака. Ученици могу користити уџбеник, збирку задатака са лабораторијским вежбама, другу литературу и интернет, ИКТ 

(компјутере, софтвере, сајтове и паметне телефоне) и разноврсне друге материјале. Осим наведених ученици могу 

предложити и друге пројектне задатке. 

- Оријентациони брoj чaсoвa: 

 

Р.Б. Пројектни  задаци/ теме/радионице/саджај 

1. Њутнови закони механике – Исак Њутн – мултимедијална презентација 

2. Њутнов закон гравитације– постер радови 

3. Графичко представљање зависности v,s и a од времена 

4. Механичка енергија. Закон одржања енергије 

5. Осцилаторно кретање. Математичко клатно 

6. Време – постер радови, мултимедијална презентација 

7. Примена  ултразвука у медицини– мултимедијална презентација 

8. Проблем буке и заштита од буке 

9. Светлост – историја развоја 
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10. Појава фатаморгане и поларне светлости 

11. Ноћ истраживача у Београду 

12. Фестивал науке у Београду 

13. Таласи у механици. Интерференција и дифракција таласа 

14. Равна и сферна огледала. Једначина огледала 

15. Преламање светлости кроз призму и плочу 

16. Дуга – израда паноа, мултимедијална презентација 

17. Преламање светлости кроз сочиво -  израда паноа 

18. Оптички инструменти – израда паноа 

19. Око– израда паноа,  мултимедијална презентација 

20. Кретање тела под дејством силе трења 

21. Електрично поље – постер радови 

22. Слагање и разлагање сила 

23. Једносмерна електрична струја 

24. Магнетно поље - мултимедијална презентација  

25. Просте машине -израда паноа 

26. Омов закон 

27. Музеј Николе Тесле 

28. Џулов закон,  Џемс Џул – постер радови 

29. Струјна кола -  мултимедијална презентација  

30. Наизменична струја – мултимедијална презентација  

31. Допринос Н. Тесле и М. Пупина науци 

32. Структура атома – постер радови, мултимедијална презентација  

33. Марија и Пјер Кири. Природна и вештачка радиоактивност 

34. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења– мултимедијална 

презентација 

 

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
укупан фонд часова  10 (на крају другог полугодишта) 

 
Број 

часова 

Наставна 

тема 

Редни 

број 

часа 

Наставна јединица Mетоде Напомена 
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1. Мерење 1. 

Средња вредност мерења. Мерила 

и мерни инструменти.  Графичко и 

табеларно приказивање резултата  

 

-обнављање  

 -вежбање 

  

-упућивање у решавање 

тестова и начина решавања 

различитих типова задатака 

- решавање тестова из 

збирке, комбиновани 

задаци 

1. Кретање 2. 

Врсте кретања, брзина, средња 

брзина и убрзање 

 

-обнављање 

-вежбање 

 

-решавање тестова из 

збирке, комбиновани 

задаци 

3. 

 

Сила. 

Равнотежа 

3. 
Појам и врсте силе, јединице мере. 

Слагање сила 

-обнављање 

-вежбање 

 

-пробни тестови са 

познатим и непознатин 

задацима, комбиновани 

задаци 

4. 

Равнотежа тела. Полуга. Момент 

силе 

 

-обнављање 

-увежбавање 

-пробни тестови са 

познатим и непознатин 

задацима, комбиновани 

задаци 

5. Маса, густина и притисак 
-обнављање 

-увежбавање 

-тестови са познатим и 

непознатин задацима, 

комбиновани задаци 

1. 

Енергија. 

Температура и 

топлота 

6. 

Енергија, закон одржања енергије, 

рад, снага и коефицијет корисног 

дејства. 

Температура и топлота 

-обнављање 

-увежбавање 

-пробни тестови са 

познатим и непознатин 

задацима, комбиновани 

задаци 

1.  

Осцилаторно и 

таласно 

кретање 

7. 

Осцилаторно кретање (тег на 

опрузи, куглица, клатно), појмови 

и величине којима се описује 

(амплитуда, период, фреквенција). 

Таласно кретање 

-обнављање 

-увежбавање 

-тестови са познатим и 

непознатин задацима, 

комбиновани задаци 

2. 

Електрично 

поље. 

Електрична 

струја 

8. 

Количина наелектрисања и 

електрично поље. Електрична сила 

, потенцијал и напон 

 

-обнављање 

-увежбавање 

-тестови са познатим и 

непознатин задацима, 

комбиновани задаци 

9. 

Јачина електричне струје, напон  и 

електрични отпор. Рад, снага и 

деловање електричне струје 

-обнављање 

-увежбавање 

-пробни тестови са 

познатим и непознатин 

задацима, комбиновани 

задаци 

1. 
Магнетно 

поље 
10. 

Магнетно поље сталних магнета и 

електричне струје. Дејство 

магнетног поља на струјни 

-обнављање 

-увежбавање 

-тестови са познатим и 

непознатин задацима, 

комбиновани задаци 
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проводник (Амперов закон) 

Ванаставне активности: 

- Посета  догађају ,,Ноћ истраживача” посвећен популаризацији науке и учења кроз забаву. 

- Посета музеју,, Никола Тесла”. 

- Посета Фестивалу  науке. 

- Посета Музеју науке и технике.Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику и друге 

природне науке, могу се организовати кроз разне секције и едукативне радионице. 

13. Наставни предмет: Хемија 

 

Циљ наставе хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештина 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. 

 

 

 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распређених по месецима, а у складу са школским 

календаром, планираним фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Програм предмета Хемија у осмом разреду основне школе чини осам области. 

  

 

 

ИСХОДИ 

 

 

СТАНДАРДИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, 

ТИП ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да:  

- зна о 

заступљености 

метала у природи у 

елементарном виду 

и у једињењима;  

- повезује својства 

метала са њиховим 

положајем у ПСЕ;  

- разликује својства 

хемијски изразитих 

метала од технички 

важних метала и 

која својства 

метала одређују 

њихову практичну 

примену;  

- зна да метали 

реагују са 

кисеоником и 

граде оксиде; ----

зна да оксиди 

метала, који 

реагују са водом, 

са њом граде 

хидроксиде (базе);  

- објасни да се 

хидроксиди могу 

доказати помоћу 

индикатора;  

- зна да у реакцији 

1.2.1 основна физичка и 
хемијска својства 
неметала и метала 
(агрегатно стање, 
проводљивост топлоте и 
електрицитета и 
реакцију са кисеоником) 

 
1.2.2 везу између 
својстава неметала и 
метала и њихове 
практичне примене 
 

1.2.3 да препозна 

метале (Na, Mg, Al, Fe, 
Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на 

основу њихових 
физичких и хемијских 
својстава 

1.2.4 да на 
основу 
формуле 

именује 
основне 

класе 
неорганских 

једињења , 

примере 
оксида, 

киселина, 
база и соли у 

свакодневном 

 

 

 

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

МЕТАЛА, И 

ХИДРОКСИДИ 

(Метал, особине 

метала, корозија, базни 

оксиди) 

14 укупно (6 обрада+8 

остало) 

Заступљеност метала у 

природи. Општа 

физичка и хемијска 

својства метала. 

Алкални и земноалкални 

метали. Гвожђе, бакар, 

алуминијум. Олово и 

цинк. 

Корозија метала и 

легуре.  

Оксиди метала и 

хидроксиди својства и 

примена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На часовима  хемије 

ученици ће развијати 

следеће компетенције: 

 

-компетенцију за 

целоживотно учење 

-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 

орјентација ка 

предузетништву 

 

-зна о 
заступљености 
метала и њихових 
једињења у 

природи;−  зна 
физичка својства 

метала;−  разуме 

хемијска својства 

метала;−  
повезује својства 
метала са 
положајем у 
периодном 
систему 

елемената;−  зна 
значење појмова 

хидроксид;−  уме 

да примењује 
правила писања 
формула 

хидроксида.−  
разуме начине 
добијања 

хидроксида;−  

испитује физичка 

својства метала;−  
зна да примењује 
начине 
доказивања 
хидроксида 

индикаторима;−  
разликује на 
основу формула 
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неких метала са 

киселинама настаје 

водоник.  

- разликује својства 

оксида неметала и 

метала и повезује 

киселине и 

хидроксиде са 

одговарајућим 

анхидридима;  

- разуме како под 

утицајем поларних 

молекула воде 

дисосују киселине 

и неки хидроксиди 

и да се доказивање 

кисело-базних 

својстава помоћу 

индикатора 

заснива на 

постојању 

одређених јона у 

раствору (Н+ или 

ОН- );  

- зна шта су соли;  

- зна да се соли 

могу добити 

неутрализацијом, 

изменом, 

директном 

синтезом из 

елемената, у 

реакцији између 

животу као и 

практичну 
примену ових 
једињења 

1.2.6 основна физичка и 
хемијска својства 
оксида, киселина, база и 
соли 
1.2.7. утврди основна 

физичка својства оксида 

(агрегатно стање, боја, 

мирис) 

 1.2.8. докаже кисело-базна 

својства супстанци помоћу 

индикатора 

1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
прибором 
 

 1.6.1. безбедно рукује 

основном опремом за 

експериментални рад и 

супстанцама 

1.6.2. изведе 
експеримент према 

датом упутству 

 

2.2.1. на основу назива 

оксида, киселина, база и 

соли састави формулу ових 

супстанци  

 

2.2.3. експерименталним 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ НЕМЕТАЛА 

И КИСЕЛИНЕ 

(Неметал, особине 

неметала, кисели 

оксиди) 

11 укупно (6 обрада+5 

остало) 

Неметали у живој и 

неживој природи. 

Општа физичка и 

хемијска својства 

неметала. 

Азот и фосфор. 

Угљеник. Сумпор. 

Халогени елементи. 

Оксиди неметала и 

киселине – својства и 

примена.  

 

 

 

 

СОЛИ, ДОБИЈАЊЕ, 

СВОЈСТВА И 

ПРИМЕНА 

6 укупно (3 обрада+3 

остало) 

(Соли, електролитичка 

дисоцијација, валенца 

киселинског остатка) 

Добијање соли. Соли – 

писање формула и 

оксиде, киселине 

и хидроксиде;−  
зна својства 
метала која 
одређују њихову 
практичну 

примену;−  зна 

својства и 
примене 
важнијих 

легура;−  зна да 
наведе 
заступљеност 
метала и 
неметала, 
неорганских и 

органских− 
једињења у живој 
и неживој 
природи;  уме да 
испита и опише 
физичка својства 
метала и 
неметала, и 

повеже их с− 
њиховом 
практичном 
применом;  уме 
правилно да 
рукује 
лабораторијским 
посуђем, 
прибором и 
супстанцама, и 
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киселих оксида и 

хидроксида и 

базних оксида и 

киселина;  

- уочава везу 

између оксида, 

киселина, 

хидроксида и соли;  

- на основу 

формуле соли 

одређује киселину 

и хидроксид од 

којих је настала та 

со;  

- разуме како под 

утицајем поларних 

молекула воде 

дисосују соли 

растворне у води;  

- зна практичну 

примену основних 

класа неорганских 

једињења;  

- зна о 

заступљености 

неметала у 

природи у 

елементарном 

облику и у 

једињењима;  

- зна основна 

физичка и хемијска 

својства важнијих 

путем испита 

растворљивост и хемијску 

реакцију оксида са водом 

 

2.2.4. испита 
најважнија хемијска 

својства киселина 

(реакција са 

карбонатима и 
металима) 

3.2.1. да су физичка и 

хемијска својства метала и 

неметала одређена 

структуром њихових 

атома/молекула 

 

3.2.2. хемијска својства 

оксида (реакције са водом, 

киселинама, 

хидроксидима)  

3.2.3. да општа својства 

киселина зависе од њихове 

структуре (реакција са 

хидроксидима, металима, 

карбонатима, 

бикарбонатима и базним 

оксидима) 

3.2.4. да општа 
својства база зависе 
од њихове структуре 

(реакције са 
киселинама и са 

киселим оксидима) 

давање назива. 

Физичка и хемијска 

својства и примена соли. 

Електролитичка 

дисоцијација соли. 

 

 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

(Четворовалентност 

атома угљеника) 

2 укупно (1 обрада+ 1 

остало) 

Својства атома 

угљеника и органских 

једињења. 

Функционалне групе и 

класе органских 

једињења. 

 

 

УГЉОВОДОНИЦИ 

10 укупно (5 обрада+5 

остало) 

(Угљоводоник, 

засићено и незасићено 

једињење, сагоревање, 

супституција и 

адиција) 

Нафта и земни гас. 

Подела угљоводоника. 

показује 
одговоран однос 
према здрављу и 
животној 
средини;  зна и 
уме да изведе 
експеримент 
према датом 
упутству, 

табеларно и− 

графички 
прикаже податке, 
формулише 
објашњења и 
изведе закључке. 

 

 

 

-зна о заступљености 

неметала и њихових 

једињења у природи;−  

зна физичка својства 

неметала;−  разуме 

хемијска својства 

неметала;−  зна и уме 

да повезује својства 

неметала са 

положајем у 

Периодном− систему 

елемената;  зна и уме 

да примењује правила 

писања формула 

оксида;−  зна да 
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представника 

неметала 

 - повезује својства 

неметала са 

њиховим 

положајем у ПСЕ;  

- зна која својства 

неметала одређују 

њихову практичну 

примену;  

- зна да неметали 

реагују са 

кисеоником и 

граде оксиде;  

- зна да оксиди 

неметала, који 

реагују са водом, 

са њом граде 

киселине;  

- зна да се 

киселине могу 

доказати помоћу 

индикатора; 

 - зна да директном 

синтезом неких 

неметала и 

водоника настају 

гасовити 

производи чијим 

растварањем у 

води настају 

одговарајуће 

киселине;  

3.2.5. да физичка и 
хемијска својства соли 
зависе од њихове 
структуре 
 

3.2.6. изведе реакцију 

неутрализације 

 

1.3.1. формуле, називе и 

функционалне групе 

најважнијих 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара 

1.3.2. основна физичка 
и хемијска својства 
угљоводоника, 

алкохола, карбонилних 
једињења, 

карбоксилних 
киселина и естара 

1.3.3. практични значај 

угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 

једињења, 
карбоксилних 
киселина и естара у 

свакодневном животу 

 

2.3.1 пише једначине 

хемијских реакција 

сагоревања угљоводоника 

Засићени угљоводоници 

–номенклатура. 

Незасићени 

угљоводоници, алкени и 

алкини – номенклатура. 

Физичка својства 

угљоводоника. 

Изомерија 

угљоводоника. 

Хемијска својства 

угљоводоника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

(алкохол, карбоксилна 

киселина, естар) 

11 укупно (6 обрада+5 

остало) 

Алкохоли – 

номенклатура. 

Алкохоли – добијање и 

примена. 

Алкохоли – физичка и 

хемијска својства. 

представља хемијским 

једначинама реакције 

оксидације;−  зна 

примене важнијих 

неметала и њихових 

једињења у 

свакодневном− 

животу;  зна значење 

појмова оксид и 

оксидација;−  зна 

значење појма 

киселина;−  разуме 

начине добијања 

киселина;−  разликује 

на основу формула 

оксиде и киселине;−  

зна и уме да 

примењује начине 

доказивања киселина 

индикаторима. 

 

 

 

-зна значење појма 

соли;−  зна и уме да 

саставља формуле 

соли на основу 

назива;−  зна и уме да 

саставља називе соли 

на основу формуле;−  

разуме начине 

добијања соли;−  

уочава генетску 
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- зна да су 

угљеникови атоми 

четворовалентни у 

органским 

једињењима;  

- разуме да се 

угљеникови атоми 

у органским 

једињењима могу 

повезивати у 

отворене и 

затворене низове и 

да веза између њих 

може бити 

једнострука, 

двострука и 

трострука;  

- разуме да се 

угљеникови атоми 

у органским 

једињењима могу 

повезивати са 

другим атомима и, 

у зависности од 

њихове валенце, та 

веза може бити 

једнострука, 

двострука или 

трострука  

- зна да су земни 

гас, деривати 

нафте, пластични 

материјали, 

и алкохола 

 

3.3.1. хемијске 
реакције 

угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 

једињења, 

карбоксилних 

киселина и естара 

 

3.3.2. видове 
практичне примене 

угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 

једињења, 
карбоксилних 

киселина и естара на 
основу својстава која 
имају 

 

 3.3.3. пише једначине 
хемијских реакција 

угљоводоника, 

алкохола, карбонилних 

једињења, 
карбоксилних 

киселина и естара 

 

1.4.1. да наведе физичка 

својства (агрегатно стање и 

растворљивост) масти и 

уља, угљених хидрата, 

протеина 

Карбоксилне киселине – 

номенклатура, добијање, 

примена. Карбоксилне 

киселине – хемијска 

својства. 

Естри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

(Маст и уље, 

моносахарид, 

дисахарид, 

полисахарид, 

аминокиселина, 

протеин, витамин) 

8 укупно(5 обрада+3 

остало) 

Биолошки важна 

органска једињења. 

Масти и уља. 

Угљени хидрати општа 

повезаност оксида, 

киселина, хидроксида 

и соли;−  зна физичка 

својства соли;−  

разуме хемијска 

својства соли.−  

разликује на основу 

формула оксиде, 

киселине, хидроксиде 

и соли;−  зна примене 

важнијих соли;−  зна 

шта су електролити;−  

објашњава појам 

електролитичке 

дисоцијације;−  

разуме реакције 

електролитичке 

дисоцијације 

киселина, хидроксида 

и− соли и представља 

их хемијским 

једначинама;  уме да 

тумачи pH-скалу;−  

зна pH вредност 

воде;−  зна киселост 

неких супстанци из 

свакодневног живота 

(сапуна, кафе...) 

 

 

 

-зна да су једињења 

угљеника, изузев 
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парафин за свеће и 

многе друге 

супстанце у 

свакодневној 

употреби смеше 

угљоводоника или 

једињења која су 

хемијским 

променама 

добијена из њих; - 

разуме разлику 

између засићених, 

незасићених и 

ароматичних 

угљоводоника;  

- разликује алкане, 

алкене и алкине на 

основу молекулске 

и структурне 

формуле и на 

основу назива;  

- зна основна 

физичка и хемијска 

својства алкана, 

алкена и алкина и 

ароматичних 

угљоводоника;  

- разуме да су 

реакције 

супституције и 

адиције реакције 

којима се од 

угљоводоника могу 

 

1.4.2. примере и 
заступљеност масти и 

уља, угљених хидрата 
и протеина у 

намирницама 

2.4.1. најважније улогe 
масти и уља, угљених 
хидрата и протеина у 

живим организмима 

 

 3.4.1. основу структуре 

молекула који чине масти и 

уља, угљене хидрате и 

протеине  

 

3.4.2. основна хемијска 
својства масти и уља 

(сапонификацију и 
хидролизу), угљених 
хидрата и протеина 

 

1.5.1. значај безбедног 
поступања са 
супстанцама, начине 

њиховог правилног 
складиштења, а са 

циљем очувања 
здравља и животне 
средине 

 

својства и подела.. 

Моносахариди. 

Угљени хидрати – 

дисахариди и 

полисахариди. 

Аминокиселине и 

протеини. 

Витмини. 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

2 укупно (2 обрада+0 

остало) 

Загађивачи, рецикажа) 

Загађивачи, загађујуће 

супстанце и последице 

загађивања. Рецилажа и 

зелена хемија. 

 

 

 

 

оксида, угљене 

киселине и њених− 

соли (карбоната и 

хидрогенкарбоната) 

органска једињења;  

разуме да су 

различити начини 

повезивања 

угљеникових 

једињења узрок− 

многобројности 

органских једињења;  

зна општа својства 

органских једињења 

 

 

 

 

-зна састав, поделу и 

физичка својства 

угљоводоника;−  зна и 

уме да саставља 

формуле и називе 

једноставнијих 

угљоводоника;−  зна 

састав, поделу и 

физичка својства 

угљоводоника;−  

разликује алкане, 

алкене и алкине на 

основу молекулске и 

структурне− формуле 

и на основу назива;  
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добити једињења 

која садрже и 

атоме других 

неметала; 

 - разуме 

структурну 

изомерију;  

- зна да су главни 

природни извори 

угљеникових 

једињења нафта, 

земни гас и разне 

врсте угљева;  

- зна важније 

деривате нафте;  

- зна 

функционалну 

групу алкохола и 

како се алкохоли 

именују;  

- разуме како 

хидроксилна група 

одређује физичка и 

хемијска својства 

алкохола;  

- зна о добијању 

етанола;  

- зна основна 

физичка и хемијска 

својства етанола и 

глицерола;  

- зна о практичној 

примени алкохола;  

зна да саставља 

формуле и називе 

једноставнијих 

угљоводоника;−  зна 

да угљоводоници 

подлежу реакцији 

сагоревања у којој се 

ослобађа− топлота;  

разуме основне 

хемијске реакције 

алкана (супституција), 

алкена и алкина− 

(адиција);  зна да су 

главни природни 

извори угљоводоника 

нафта и земни гас;−  

зна примене важнијих 

деривата нафте и 

земног гаса;−  зна 

примене важнијих 

полимера 

 

 

 

 

 

 

-уочава хидроксилну 

групу алкохола као 

функционалну групу 

која− карактерише 

алкохоле као класу 

органских једињења;  
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- зна 

функционалну 

групу карбонилних 

једињења и како се 

именују;  

- зна да карбонилна 

једињења могу 

настати 

оксидацијом 

алкохола и да се 

алдехиди могу 

оксидовати до 

карбоксилних 

киселина са истим 

бројем 

угљеникових 

атома;  

- зна о практичној 

примени 

карбонилних 

једињења; - зна 

функционалну 

групу 

карбоксилних 

киселина и како се 

карбоксилне 

киселине именују;  

- разуме како 

карбоксилна група 

одређује физичка и 

хемијска својства 

карбоксилних 

киселина;  

зна да примењује 

правила номенклатуре 

алкохола;−  разликује 

алкохоле на основу 

различитих подела;−  

повезује добијање 

етанола са 

претходним 

знањима;−  разуме да 

су физичка и хемијска 

својства алкохола 

одређена присуством− 

хидроксилне групе;  

уочава, испитује, 

анализира и закључује 

о својствима алкохола 

на основу− огледа.  

повезује претходна 

знања са применом 

алкохола и разуме 

примену− етанола као 

замену за фосилна 

горива;  уочава 

функционалну групу 

карактеристичну за 

карбоксилне 

киселине;−  зна да 

примењује правила 

номенклатуре 

карбоксилних 

киселина;−  уме да 

повезује знања о 

органским киселинама 
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- зна о практичној 

примени 

карбоксилних 

киселина; - зна које 

се карбоксилне 

киселине називају 

масне киселине;  

- зна да у реакцији 

алкохола и 

карбоксилних 

киселина настају 

естри, њихова 

физичка својства и 

како се настали 

естри именују;  

- зна шта су масти 

и уља и њихова 

физичка својства;  

- препозна 

формуле 

триацилглицерола 

као главних 

састојака масти и 

уља;  

- разуме основна 

хемијска својстава 

масти и уља 

(реакције 

хидрогенизације и 

сапонификације);  

- зна да се 

детерџенти по 

хемијском саставу 

(сирћетна, лимунска,− 

млечна киселина) са 

знањима из других 

предмета или из 

свакодневног живота;  

уме да повезује 

присуство 

карбоксилне групе са 

физичким и 

хемијским− 

својствима 

карбоксилних 

киселина;  зна и уме 

да уочава, објашњава, 

анализира и закључује 

о својствима− 

карбоксилних 

киселина на основу 

огледа испитивања 

својстава сирћетне 

киселине.  уме да 

повезује знања о 

општим својствима 

карбоксилних 

киселина са− 

својствима виших 

масних киселина;  

разуме да су више 

масне киселине 

састојци примарних 

биомолекуламасти и 

уља;−  зна појам 

естара;−  разуме 
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и својствима 

разликују од 

сапуна, али да је 

принцип уклањања 

прљавштине исти;  

- зна шта су 

угљени хидрати и 

њихова физичка 

својства; - 

разликује 

моносахариде 

(глукоза и 

фруктоза), 

дисахариде 

(сахароза и 

лактоза) и 

полисахариде 

(скроб и целулоза);  

- зна разлику у 

структури глукозе 

и фруктозе;  

- зна разлику 

између сахарозе и 

инвертног шећера;  

- зна сличности и 

разлике у 

структури скроба и 

целулозе;  

- зна о практичној 

примени угљених 

хидрата  

- зна да је памук 

целулоза; 

правила номенклатуре 

естара;−  разуме 

реакције 

естерификације.−  

уочава својства естара 

на основу огледа;−  

разуме утицај 

својстава естара 

присутних у 

природним 

производима на− 

њихове одлике. 

 

 

 

-зна хемијски састав 

масти и уља;−  зна 

физичка својства 

масти и уља;−  разуме 

основна хемијска 

својстава масти и 

уља;−  зна о значају и 

улози масти и уља у 

живим бићима;−  зна 

шта су угљени 

хидрати и о њиховом 

значају и улози у 

живим бићима;−  зна 

да представља 

структурним 

формулама глукозу и 

фруктозу;−  разуме 

физичка својства 
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 - зна улогу 

угљених хидрата у 

живим бићима;  

- зна да су 

аминокиселине 

карбоксилне 

киселине које 

поред карбоксилне 

групе садрже и 

амино групу; 

 - зна да су 

протеини 

макромолекули 

изграђени од 

остатака молекула 

аминокиселина;  

- зна улогу 

протеина у живим 

бићима;  

- зна да наведе 

животне 

намирнице богате 

мастима и уљима, 

угљеним 

хидратима, 

аминокиселинама и 

протеинима;  

- зна о 

загађивачима 

(неорганским и 

органским 

супстанцама) 

ваздуха, воде и 

угљених хидрата;−  

разликује према 

сложености 

моносахариде, 

дисахариде и 

полисахариде;−  зна о 

практичној примени 

угљених хидрата;−  

зна структуру 

аминокиселина.−  зна 

формуле и називе 

важнијих 

аминокиселина;−  зна 

да су протеини 

природни полимери 

протеинских 

аминокиселина;−  зна 

значај есенцијалне 

аминокиселине;−  зна 

о значају и улози 

протеина у живим 

бићима;−  наводи 

животне намирнице 

богате мастима и 

уљима, угљеним 

хидратима− и 

протеинима;  зна да 

разликује витамине 

према растворљивости 

у води;−  зна о значају 

и улози витамина у 

људском организму;−  

испитује и уочава 
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земљишта и 

мерама заштите;  

- опише и критички 

процени последице 

људских 

активности које 

доводе до 

загађивања воде, 

земљишта и 

ваздуха;  

- објасни значај 

планирања и 

решавања 

проблема заштите 

животне средине; 

својства масти и уља, 

угљених хидрата и 

протеина на− основу 

огледа;  уме да докаже 

скроб у намирницама 

 

 

 

-зна о загађивачима 

(неорганским и 

органским 

супстанцама) ваздуха, 

воде− и земљишта и 

мерама заштите;  зна 

да рукује супстанцама 

и комерцијалним 

производима у складу 

с− ознакама 

опасности,упозорења 

и обавештења на 

амбалажи;  зна да 

придржава се правила 

о начину чувања 

производа и− 

одлагању отпада;  зна 

да наведе загађујуће 

супстанце ваздуха, 

воде и земљишта и 

опише− њихов утицај 

на животну средину;  

зна да критички 

процени последице 

људских активности 
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које доводе до− 

загађивања воде, 

земљишта и ваздуха;  

зна да објасни значај 

планирања и 

решавања проблема 

заштите животне 

средине. 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода 

Процењују се:  

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

Оцену одличан (5) добија ученик 

који: 

− у потпуности показује 

способност трансформацијезнања 

- Бележење активности 

ученика на часу у свеску 

евиденције наставника и 

Свакодневно 
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и прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 

и процедура; рад са 

подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова; уметничко 

изражавање; 

вештине, руковање 

лабораторијским 

прибором, посуђем 

и технологијама и 

извођење радних 

задатака. 

и примене у новим ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 
− самостално изводи 

закључке који се заснивају 
наподацима; 
− решава проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и 
употпуности критички 
рaсуђуje; 

 

Оцену врло добар (4) добија 

ученик који: 

− у великој мери показује 

способност примене знања 

илoгички пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 
− самостално изводи 
закључке који се 
заснивају наподацима; 
− решава поједине проблеме 

на нивоу стваралачког 
мишљења и у знатној мери 
критички рaсуђуje 
 

Оцену добар (3) добија ученик 

који: 

− у довољној мери показује 

способност употребеинформација 

у новим ситуацијама; 
− у знатној мери лoгички 
пoвeзуje чињeницe и 
пojмoвe;− већим делом 
самостално изводи закључке 

у активностима у ес-

дневнику (смајли). 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника и ес-дневник.  

 

 

 

 

 

 

 

-Редовност доношења  

домаћих задатака; 

свеска евиденције и 

ес-дневник 

 

 

 

 

 

 

- Писане провере, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свакодневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свакодневно 

 

 

 

 

 

 

 

Једном у 

току 

тромесечја, у 

време 
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који се 
заснивају на подацима и 
делимично самостално 
решавапоједине проблеме; 

− у довољној мери критички 
рaсуђуje; 
 

Оцену довољан (2) добија ученик 

који:  

− знања која је остварио су на 

нивоу репродукције, 

узминималну примену; 
− у мањој мери лoгички 
пoвeзуje чињeницe и пojмoвe 
иискључиво уз подршку 
наставника изводи закључке 
којисе заснивају на подацима; 

− понекад је самосталан у 
решавању проблема и 
унедовољној мери критички 
рaсуђуje; 

Недовољан (1) добија ученик 

који: 

− знања која је остварио нису ни 

на нивоу препознавања ине 

показује способност 

репродукције и примене;− не 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима;− 

критички не рaсуђуje; 

свеска евиденције и 

ес-дневник. 

 

 

 

 

 

- Групни рад  

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска  

евиденције и ес-дневник. 

 

 

 

 

-Рад у пару  

(посматрање наставника, 

излагање парова), свеска 

евиденције и ес-дневник. 

заказаних 

термина 

По потреби 

По потреби 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, и 

− показује изузетну самосталност 

уз изузетно висок степен 

активности и ангажовања.(5)  

− показује велику самосталност и 

Вођење евиденције од 

стране наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у  

 

 

 

Свакодневно 
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настави 

 

 

 

 

исказано 

интересовање и 

мотивација за 

учење.  

висок степен  

активности и ангажовања.(4) 

− показује делимични степен 

активности и ангажовања.(3) 

− показује мањи степен 

активности и ангажовања.(2) 

− не показује интересовање за 

учешће у активностима нити 

ангажовање (1) 

 

групном раду, раду у пару  

-Учешћу на такмичењима, 

посете 

-Несебично пружање 

помоћи другим ученицима.. 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Предмет Хемија 

Разред 7 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

32.  Метали, оксиди и хидроксиди метала 6 

33.  Неметали, оксиди неметала и киселине 6 

34.  Соли, добијање, својства и примена 5 

35.  Органска једињења и њихова општа својства 1 

36.  Угљоводоници 6 

37.  Органска једињења са кисеоником 6 

38.  Биолошки важна органска једињења 4 

39.  Хемија животне средине 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу           36 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

 

Предмет Хемија 

  

Разред 7 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

31.  Метали, оксиди и хидроксиди метала 1 

32.  Неметали, оксиди неметала и киселине 2 

33.  Соли, добијање, својства и примена 4 

34.  Органска једињења и њихова општа својства 5 

35.  Угљоводоници 6 

36.  Органска једињења са кисеоником 4 

37.  Биолошки важна органска једињења 6 

38.  Хемија животне средине 7 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

  

 

 

14. Наставни предмет: Немачки језик 8. разред основне школе (4. година учења) други страни језик, укупан број часова= 68 ( 

часови обраде новог градива: 27, остали типова часова: 41) 

 

Циљ: овладавање ученика комуникативним вештинама и развијање комуникативних способности и метода учења 

страног језика, развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу.  
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ИСХОДИ 
 

    СТАНДАРДИ 
НАСТАВНА ТЕМА, 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ, ТИП 

ЧАСА 
И САДРЖАЈИ 

 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 
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1.На крају наставне 

теме/области 

ученик ће бити у 

стању да: 

• опише (своје) 

одељење на 

основу 

података из 

формулара  

• разуме 

непознат текст 

• реши задатак у 

вези са 

прочитаним 

текстом 

• разуме 

одслушан 

текст  

• формулише 

индиректна 

питања 

• одговори на 

имејл тако што 

поставља 

питања 

тражећи 

информације 

које га 

занимају 

• разуме 

интервју са 

Au-pair 

девојком  

1.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10. ; 

ДСТ.1.1.23.; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.1.2.2; 

ДСТ.1.2.3.; 

ДСТ.2.1.6.; 

ДСТ.2.1.10. ; 

ДСТ.2.1.16.; 

ДСТ.2.1.22. ; 

ДСТ.2.1.29.; 

ДСТ.2.2.3.; 

ДСТ.2.3.1.; 

ДСТ.3.1.2.;  

ДСТ.3.1.3.; 

ДСТ.3.1.18. 

 

2.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.21.; 

ДСТ.1.1.23. ; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.1.2.4. ; 

ДСТ.2.1.3.; 

ДСТ.2.1.6.; 

ДСТ.2.1.16. ; 

ДСТ.2.1.29.; 

ДСТ.2.1.30.; 

ДСТ.2.2.3.; 

ДСТ.3.1.6. ; 

ДСТ.3.1.17. ; 

ДСТ.3.1.18.; 

Lektion 1: Interkulturelle 

Erfahrungen 

Основни појмови:  

Der Schüleraustausch, das Au-

pair-Mädchen, der Sommercamp, 

mitmachen, übernachten, 

teilnehmen 

  

Тип часа: обрада (4),  

утврђивање (5) 

 

Садржај: размена ученика, 

планирање размене, изражавање 

допадања, описивање посла 

бебиситерке у иностранству, 

описивање активности у летњим 

камповима, изношење 

аргумената 

 

Lektion 2: Medien & 

Kommunikation 

Основни појмови:  

Das Gerät, der Geburtsort, die 

Zeitung, speichern, das Netz, 

gründen, die Nachricht, berichten 

  

Тип часа: обрада (4), 

утврђивање (4) 

 

Садржај: разговор о техничким 

уређајима и давањ 

 

е информација о њима, 

1.Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

комуникација,сарад

ња, естетичка 

компетенција, 

одговоран однос 

према другима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Компетенција за 

целоживотно 

учење, дигитална 

компетенција, 

сарадња, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

 

3.Компетенција за 

Све активности 
усмерене су ка 
оспособљавању 
ученика да 
комуницирају и 
користе циљни језик 
у свакодневном 
животу. Настава се 
одвија у добро 
осмишљеним 
контекстима у 
пријатној и 
опуштеној атмосфери 
уз адекватан избор 
ИКТ и других 
наставних средстава.  
 
Настава се заснива на 
социјалној 
интеракцији. Рад се 
спроводи кроз групно 
и индивидуално 
решавање проблема и 
задатака при чему 
ученици користе и 
трагају за 
информацијама из 
различитих извора у 
условима са јасно 
одређеним 
контекстом, 
поступком и циљем.   
 
Граматички садржаји 
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• разуме шта 

ради Au-pair 

девојка и да 

разуме оглас у 

коме се тражи 

Au-pair девојка 

• разуме 

употребу 

упитне речи и 

детерминатива 

на конкретним 

примерима 

• састави 

реченице у 

вези са датим 

текстом  

помоћу 

везника obwohl 

 

 

2. На крају наставне 

теме/области 

ученик ће бити у 

стању да: 

• реши задатак у 

вези са 

прочитаним 

текстом 

• на основу 

описа закључи 

о ком је  

техничком 

уређају реч 

ДСТ.3.1.21.; 

ДСТ.3.2.2.; 

ДСТ.3.2.3. 

 

3.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.21.; 

ДСТ.1.1.23. ; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.1.2.4. ; 

ДСТ.2.1.3. 

ДСТ.2.1.6.; 

ДСТ.2.1.16. ; 

ДСТ.2.1.29.; 

ДСТ.2.1.30.; 

ДСТ.2.2.3.; 

ДСТ.3.1.6. ; 

ДСТ.3.1.17. ; 

ДСТ.3.1.18.; 

ДСТ.3.1.21.; 

ДСТ.3.2.2.; 

ДСТ.3.2.3. 

 

4.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.15. ; 

ДСТ.1.1.18. ; 

ДСТ.1.3.1. ; 

ДСТ.2.1.5. ; 

ДСТ.2.1.16.; 

ДСТ.2.1.21.; 

ДСТ.2.1.23.; 

изражавање жеље, разговор о 

социјалним мрежама и њиховој 

употреби, разговор о читању 

новина и начинима 

информисања 

 

 

Lektion 3: Menschen rund um 

uns 

Основни појмови:  

Der Lebensstil, die Mode, der 

Typ, die Meinung  

  

Тип часа: обрада (4), 

утврђивање (6) 

 

Садржај: опис људи и њиховог 

начина живота, делови одеће, 

опис спољашњег изгледа, 

разговор о другим особама и 

изражавање мишљења о њима 

 

Lektion 4: Unsere Welt 

Основни појмови:  

Der Tierschutz, der Naturschutz, 

alternative Energiequellen  

  

Тип часа: обрада (4),  

утврђивање (4) 

 

Садржај: животињске врсте, 

заштита животиња, разговор о 

еколошким проблемима и 

целоживотно 

учење, одговоран 

однос према 

другима, одговоран 

однос према 

здрављу, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, естетичка 

компетенција, 

сарадња 

 

 

4. Компетенција за 

целоживотно 

учење, одговоран 

однос према 

околини, одговоран 

однос према 

другима, одговоран 

однос према 

животињама, 

сарадња, дигитална 

компетенција 

 

5.Компетенција за 

целоживотно 

учење, одговоран 

однос према 

здрављу, одговоран 

однос према учењу, 

дигитална 

компетенција 

се остварују кроз 
разноврсне 
контекстуализоване 
примере у складу са 
нивоом и без 
детаљних 
граматичких 
објашњења. 
Познавање граматике 
се оцењује и вреднује 
на основу употребе у 
одговарајућем 
комуникативном 
контексту.  
 
Наставник 
континуирано прати 
и вреднује како 
постигнућа ученика, 
процес наставе и 
учења тако и 
властити рад који 
коригује и 
прилагођава у току 
наставног процеса.    
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• изрази жељу  

користећи 

фразу Ich 

hätte/möchte/w

äre gern  

• изрази шта 

има, а шта би 

желео да има 

• изрази каква је 

реалност, а 

каква је жеље 

• опише особу 

на основу 

информација 

понуђених у 

тезама 

• разуме 

интервјуе у 

вези са 

навикама у 

информисању  

• разуме текст у 

императиву 

• на конкретним 

примерима да 

примени 

императив 

• На крају 

наставне 

теме/области 

ученик ће бити 

у стању да: 

• разуме 

ДСТ.2.2.2.; 

ДСТ.2.2.3.; 

ДСТ.3.1.1.; 

ДСТ.3.1.14.; 

ДСТ.3.1.21. 

 

5.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.19; 

ДСТ.1.1.23. ; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.1.3.4.; 

ДСТ.2.1.4.; 

ДСТ.2.1.13.; 

ДСТ.2.1.17.; 

ДСТ.2.2.3.; 

ДСТ.2.3.7. ; 

ДСТ.3.1.3. ; 

ДСТ.3.1.22.; 

ДСТ.3.2.4. ; 

 

6.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.21.; 

ДСТ.1.1.23.; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.2.1.3.; 

ДСТ.2.1.16.; 

ДСТ.2.1.17; 

ДСТ.2.1.29.; 

ДСТ.2.1.30.; 

ДСТ.2.2.2.; 

начинима заштите околине, 

алтернативни извори енергије 

 

Lektion 5: Zukunftspläne 

Основни појмови:  

Der Beruf, die Zukunft, die Pläne 

  

Тип часа: обрада (3), 

утврђивање (6) 

 

Садржај: занимања, описивање 

послова, изражавање жеље о 

будућем занимању, 

представљање статистике, 

могуће активности после 

завршетка школовања 

 

Lektion 6: Damals in Österreich 

Основни појмови:  

Das Wunderkind, der Kaiser, diie 

Kaiserin, das Reiseziel, sich 

entwickeln 

  

Тип часа: обрада (3), 

утврђивање (5) 

 

Садржај: биографије, разговор о 

музици, опис историјских 

догађаја и личности, разговор о 

сувенирима, опис градова и 

њихових знаменитости 

 

Lektion 7: Typisch Schweiz 

 

6. Компетенција за 

целоживотно 

учење, естетичка 

компетенција, 

одговорно учешће у 

демогратском 

друштву, дигитална 

компетенција 

 

7. Компетенција за 

целоживотно 

учење, сарадња, 

дигитална 

компетенција, 

естетичка 

компетенција, 

одговорно учешће у 

демографском 

друштву 

 

8.Компетенција за 

целоживотно 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, одговоран 

однос према 

другима, дигитална 

компетенција 
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непознат текст 

• преприча текст 

својим речима  

• опише стилове 

живота 

различитих 

особа 

• опише 

различите 

особе помоћу 

придева за 

изражавање 

особина 

• постави 

питање каква 

је нека особа и 

да на то 

питање 

одговори 

• разуме 

одслушани 

текст и  реши 

задатак у вези 

са тим што је 

чуо 

• усвоји нове 

појмове за 

означавање 

одеће 

• опише шта 

неко има на 

себи од одеће 

• опише каква је 

ДСТ.2.2.3; 

ДСТ.2.3.7.; 

ДСТ.3.1.18. ; 

ДСТ.3.2.3.; 

 

7.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8.; 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.15.; 

ДСТ.1.1.16.; 

ДСТ.1.1.19. 

ДСТ.1.1.21.; 

ДСТ.1.2.2.; 

ДСТ.1.2.3.; 

ДСТ.2.1.1. ; 

ДСТ.2.1.2.; 

ДСТ.2.1.3.; 

ДСТ.2.1.10. ;  

ДСТ.2.1.17. ; 

ДСТ.2.1.31; 

ДСТ.2.2.1.; 

ДСТ.2.2.2.; 

ДСТ.3.1.1. ; 

ДСТ.3.1.8 

 

8.  

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.17. ; 

ДСТ.1.1.18. ; 

ДСТ.1.1.20.; 

ДСТ.1.2.3.;  

ДСТ.2.1.1.; 

ДСТ.2.1.4.; 

Основни појмови:  

Schwyzerdütsch, das 

Unternehmen, die Schweiz, 

produzieren, das Hochdeutsch, der 

Unterschied  

  

Тип часа: обрада (3), 

утврђивање (8) 

Садржај: информације о 

догађајима, живот деце у 

иностранству, начин живота, 

допадање и недопадање, 

разговор о разликама у оквиру 

једног језика 

 

Lektion 8: Zweimal Deutschland 

Основни појмови:  

Die Mauer, der Mauerbau, die 

Wende, der Mauerfall, die 

Wiedervereinigung, geteilt  

  

Тип часа: обрада (2),  

утврђивање (3) 

 

Садржај: Други светски рат, 

крај Другог светског рата, 

подела Немачке, Савезна 

Република Немачка, 

Демократска Република 

Немачка, изградња Берлинског 

зида, пад Берлинског зида, 

уједињење Немачке 
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одећа коју 

неко носи 

• употреби неке 

од фраза са 

глаголима и 

предлозима 

• опише разне 

животне 

стилове  

• изрази 

предности и 

мане 

различитих 

животних 

стилова 

• препозна 

присвојни 

генитив и да га 

употреби у 

реченици 

• На крају 

наставне 

теме/области 

ученик ће бити 

у стању да: 

• разуме 

непознат текст 

• реши задатак у 

вези са 

прочитаним 

текстом 

• одговори на 

питања у вези 

ДСТ.2.1.5.; 

ДСТ.2.1.12.; 

ДСТ.2.1.16. ; 

ДСТ.2.1.17.;  

ДСТ.2.1.24.; 

ДСТ.2.1.27.; 

ДСТ.2.2.3. ; 

ДСТ.2.3.1.;  

ДСТ.3.1.3.; 

ДСТ.3.1.9. ; 

ДСТ.3.1.18. ; 

ДСТ.3.1.23. ; 

ДСТ.3.2.1.; 

ДСТ.3.22.; 

ДСТ.3.3.2. 
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са текстом 

• проширује 

вокабулар у 

вези са 

угроженим 

животињским 

врстама 

• попуни 

формулар 

• опише 

фотографију    

• развија 

критички став 

према улози 

човека у 

загађењу 

природе 

• разуме 

употребу 

инфинитива  

са zu 

• користи 

термине  у 

вези са 

алтернативним 

изворима 

енергије 

• разуме  текст 

на тему 

соларне 

енергије 

• пребаци 

реченице из 
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директног у 

индиректни 

говор 

користећи 

зависно 

сложене 

реченице са 

везником dass 

• претпостави 

како ће 

изгледати 

његов живот за 

15 година 

 

• На крају 

наставне 

теме/области 

ученик ће бити 

у стању да: 

• именује 

занимање на 

немачком 

језику 

• води кратке 

дијалоге о 

томе ко се 

бави којим 

занимањем 

• повеже 

занимање са 

послом који се 

у оквиру тог 

занимања 
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обавља, као и 

са местом где 

се посао 

обавља 

• опише своје 

жељено 

занимање и да 

води кратак 

разговор у 

вези са тим 

 

• На крају 

наставне 

теме/области 

ученик ће бити 

у стању да: 

• води кратак 

разговор о 

томе чиме ће 

се неко бавити 

кад одрасте и 

због чега 

• прокоментари

ше табеларно 

приказану 

статистику 

• у кратком 

дијалогу 

образложи 

због чега 

нешто жели да 

предузме 

користећи 
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везник deshalb 

• поставља 

питања у вези 

са Моцартовом 

биографијом и 

на њих и да 

одговори 

• разговара на 

тему омиљене 

врсте музике 

• разуме 

биографски 

текст 

• сазна нешто 

ново о животу 

на аустријском 

двору у XIX 

веку 

• разврста 

правилне и 

неправилне 

глаголе у 

претериту 

 

• На крају 

наставне 

теме/области 

ученик ће бити 

у стању да: 

• на основу 

картица са 

подацима 

исприча шта се 
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које године 

дешавало 

• функционално 

користи 

заменице man, 

jemand и etwas 

• разуме текст о 

томе шта све 

раде деца у 

обданишту у 

Швајцарској 

• каже шта му се 

у вези са 

одређеним 

школским 

темама допада, 

а шта не 

• разуме 

информативни 

текст о 

Виљему Тел 

• разуме текст о 

швајцарском 

дијалекту 

немачког 

језика 

• повеже речи из 

швајцарског 

дијалекта са 

речима из 

стандардног 

немачког 

језика 
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8. На крају наставне 

теме/области 

ученик ће бити у 

стању да: 

- разуме непознате 

текстове у вези са 

разједињењем 

Немачке, 

изградњом 

Берлинског зида и 

животом људи 

након уједињења 

Немачке 
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Стандарди за други страни језик  
 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  
 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноставније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, 

уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контекстуализовани. ДСТ.1.1.2. Разуме 

значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких, јасно 

контекстуализованих усмених исказа. ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате 

ситуације, а исказана су спорим темпом и разговетно. ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно 

контекстуализована питања која се односе на непосредне личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење. 

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико саговорници 

говоре довољно разговетно и споро.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС). ДСТ.1.1.8. Разуме 

најједноставнија упутства, уколико укључују и визуелне елементе. ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у 

најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином 

графичког обликовања. 

  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) краткe и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао). ДСТ.1.1.11. 

Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средства приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу саговорника. ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем 
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окружењу (породица, кућни љубимци, место становања, школа, хоби). ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима 

тражи од саговорника одређени предмет. ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, 

именује и описује људе и ствари из свог непосредног окружења или везане за лична искуства. ДСТ.1.1.15. Поставља 

најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, предметима у нечијем поседу) и 

одговара на слична питања саговорника. ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и 

поставља иста/таква питања саговорнику.  

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. 

ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног интереса (нпр. списак за куповину). 

ДСТ.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима. ДСТ.1.1.20. Пише кратке и 

једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже). ДСТ.1.1.21. Повезује неколико 

кратких исказа у везани текст о блиским темама.  

 

МЕДИЈАЦИЈА  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне 

природе (плаката, транспарената, јеловника...). ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај 

кратког усменог исказа на страном језику. ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај 

кратког писаног текста на страном језику.  

 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број 

правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава. ДСТ.1.2.4. 

Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.  

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних култура. ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање. 

ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику 

неколико локација циљних култура за које показује интересовање.  
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

 

   
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме. ДСТ.2.1.2. 

Разуме једноставније поруке личне природе. ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима. ДСТ.2.1.4. 

Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику. ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене 

интеракције о личним и породичним стварима, непосредном друштвеном окружењу, природној средини. ДСТ.2.1.6. Разуме 

спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања. ДСТ.2.1.7. Разуме 

основни смисао кратких телевизијских емисија (или других аудио-визуелних записа) о познатим темама, с предвидљивим 

информацијама, уколико се говори споро и разговетно. ДСТ.2.1.8. Разуме појединачне речи, једноставне фразе и предвидљиве 

конструкције у модерној музици. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.) ДСТ.2.1.10. Разуме 

најједноставније савете и упутства који се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба апарата, правило 

игре), праћена визуелним елементима. ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим 

информативним текстовима (новинске вести, брошуре, проспекти, кратке репортаже, кратки прилози на друштвеним мрежама) 

с блиском тематиком и предвидљивим порукама. ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет 

текстова, прилагођених узрасту и интересовањима. ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских 

текстова прилагођених узрасту и интересовањима. ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике. 

ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење.  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.16. Успева да накратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. ДСТ.2.1.17. У оквиру размене 

информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико реченица у смислену целину. 

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу. 27 ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима 

описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности. ДСТ.2.1.20. Поставља 

једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и 

одговара на слична питања саговорника. ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање. ДСТ.2.1.22. 
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Размењује основне информације о плановима и обавезама. ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења.  

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или 

преноси детаљнија обавештења и податке личне природе. ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве 

(на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне 

кохезивне елементе.  

 

МЕДИЈАЦИЈА  

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште информативне природе. ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа. ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од 

трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену).  

 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број 

основних правописних правила. ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба.  

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, 

конвенције и сл.). 28 ДСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/ неприкладно у контексту 

циљних култура. ДСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. ДСТ.2.3.5. Познаје основне 

одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. ДСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у 

појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи страни језик. ДСТ.2.3.7. Препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање.  
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. који се тичу његових потреба и интересовања. ДСТ.3.1.2. Разуме основни 

смисао и главне информације из разговора двоје или више (са) говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације праћене 

визуелним елементима. ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или других 

аудио-визуелних записа) о блиским темама, као и тему и основну поруку кратких телевизијских репортажа и документарних 

филмова помажући се визуелним информацијама. ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова модерне музике.  

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. ДСТ.3.1.7. Разуме 

једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима. ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и 

појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима различитих врста и разноврсне тематике, 

примерене узрасту. ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, 

прилагођених узрасту и интересовањима. ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и 

других форми из области књижевности за младе. ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима 

модерне музике. ДСТ.3.1.12. Разуме смисао једноставнијих рекламних порука. 

  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, претходне и планиране 

активности и догађаје. ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања саговорника. ДСТ.3.1.15. 

Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан 

начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и 

невербалним средствима). ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве. ДСТ.3.1.18. На једноставан 

начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или одслушан), делимично користећи и језичка 

средства која се у њему појављују.  

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и једноставним 
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језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних 

реченица о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима приватног и школског живота. ДСТ.3.1.21. На једноставан 

начин описује догађаје и обављене активности. ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно 

адекватне теме. ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) текст, у извесној 

мери користећи и језичка средства која се у њему појављују. 

  

МЕДИЈАЦИЈА  

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и интересовањима. ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне 

информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима. 

ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским 

комуникативним ситуацијама и познатим темама. ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, 

савете и сл. добијене од трећег лица.  

 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију. ДСТ.3.2.2. Записује 

речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна 

правописна правила. 30 ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и 

најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне 

лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.  

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота 

и прихвата постојање разлика. ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа 

живљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и 

поздрављања). ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних 

култура. ДСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом 

посматрању и разумевању. ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. ДСТ.3.3.6. Познаје положај 

циљног језика у глобалном контексту и код нас. ДСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где 

се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. ДСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из 

историје циљних култура и опште историје. ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из 

друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше 



Школски програм рада ОШ „Павле Савић“ 

 

1231 

 

историје и обрнуто. 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА, ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Шта пратимо Поступак  Инструмент оцењивања Време 

 

 

Степен 

остварености 

циљева, исхода и 

прописаних , 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета 

 

 

 

Процењују се 

вештине изражавања 

и саопштавања као и 

познавање лексике 

Разумевање и 

примена прочитаног 

и одслушаног 

материјала 

Рад на различитим 

врстама текстова  

Вештине руковања 

дигиталним алатима 

и извођење радних 

задатака 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење   

активности и постигнућа 

ученика на часу у свеску 

- Усмено одговарање 

- Редовност доношења 

домаћег 

- Ученици воде евиденцију 

- Прегледање свезака 

- Писане провере 

- Групни рад (посматрање 

наставника, излагање група, 

процена осталих ученика) 

- Рад у пару (посматрање 

наставника, излагање парова, 

процена осталих ученика)  

-Учесталост јављања на 

часовима по месецима 

-Свеобухватност одговора 

-Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

-Самосталност у 

одговарању 

-За недоношење домаћег – 

запис датума у евиденцију 

-За редовну израду домаћег 

задатка + 

Сарадња у групи (сви 

чланови су укључени, сви 

имају забележену лекцију у 

свескама...) 

Степен залагања свих 

чланова групе 

Процена резултата рада 

групе (пано, презентација...) 

Свакодневно 

бележење током 

школске године 

 

Пресек стања по 

тромесечјима 

 

На крају школске 

године, и на 

тромесечјима 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

Одговоран однос 

према раду, 

постављеним 

задацима, исказано 

интересовање и 

моривацију за учење 

и напредовање, 

Наставник бележи  
-број јављања на часовима 
-број успешности у раду у 
групи и раду у пару  
-учешћу на конкурсима 
-пружању помоћи другим 
ученицима на часовима 
-израда паноа 

- Све лекције су уредно и 

тачно записане у свеску 

- Ангажовање и квалитет 

учешћа у различитим 

наставним и ваннаставним 

активностима  

Пресек стања по 

тромесечјима 
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активно учествовање 

у настави и сарадњу 

са другима 

  

15.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - VIII разред 

 
Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем 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. 

 Укупан фонд часова: 36 Недељни фонд 1 час  

ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА  

Р.б. теме Наставна тема                                                                        Број часова по теми    

 1. ЉУДСКА ПРАВА (заједница различитих култура)                     10                             

 2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО (родна(не)равноправност             12   

 3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ                                     8 

 4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ                                                           4 

 

 

                      Укупно часова    34  

 

 

 
Редн. 

Бр. 

Исходи теме Садржаји 

програма 

Међупредметне 

компетенције 

Начини остваривања 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  разликује жеље од 

потреба 

- препознаје своје 

потребе као и потребе 

других 

- штити своја права на 

начин који не 

угрожава друге 

- учествује у 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА- 

- Потребе и жење 

- Потребе  и права 

- Права и правила 

у учионици 

- Правила рада у 

учионици, 

доношење 

групних правила. 

 

Компетенције за 

учење 

 -Има позитиван 

однос према учењу 

 

Комуникација 

-Уважава 

саговорника 

 

Наставник се труди да све 

теме и садржаје ученицима 

приближи и објасни, због 

спиралног ширења наставних 

јединица у каснијим 

разредима. Због тога је 

ваажно да ученици у овом 

разреду добро разумеју 

појаве. Активности које 
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1. 

доношењу правила 

рада групе 

- аргументује потребу 

посебне заштите права 

детета 

- наводи примере и 

показатеље 

остварености и 

кршења људских 

права 

- поштује права и 

потребе ученика у 

инклузији 

ПРАВА 

ДЕТЕТА 

Права детета у 

документима о 

заштити права 

 

- Посебност права 

детета и људска 

права 

- Конвенција о 

правима детета. 

- Врсте права 

- Показатељи 

остварености и 

кршења дечијих 

права 

- Конвенција о 

правима детета у 

документима који 

се односе на 

школу 

 

Сарадња 

•доприноси 

решавању разлика у 

мишљењу и 

ставовима поштујући 

друге као 

равноправне чланове 

тима или групе. 

Компетенција за 

учење  

•Мотивисан је и 

оспособљен да 

самостално планира, 

организује, спроводи 

и вреднује учење; 

разликује битно од 

небитног, изражава и 

образлаже идеје. 

 

  

. Комуникација 

Изражава своја 

мишљења и осећања 

на аргументован 

начим 

подстичу активно слушање и 

конструктивно реаговање 

ученика. Важно је истаћи везу 

међу свим овим обаластима 

зато што се све оне 

интегришу. 

 

 

 

Редн. 

Бр. 

Исходи теме Садржаји 

програма 

Међупредметне 

компетенције 

Начини 

остваривања 

програма 

 

 

- Поштује 

правила 

 

 

- Моје заједнице 

- Школа као 

 

Одговоран 

Наставник се 

труди да све 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одељенске 

заједнице 

- Поступа у 

сладу са 

моралним 

вредностима 

грађанског 

друштва 

- Наводи 

начине 

демократског 

одлучивања 

Препозна 

одговорност 

одраслих у заштити 

права деце- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТ 

СКО 

ДРУШТВО- 

ШКОЛА 

КАО 

ЗАЈЕДНИЦА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заједница 

- Одлучивање у 

учионици и 

школи 

- Гласање и 

консензус као 

демократски 

начини 

одлучивања 

- Одговорност  

одраслих 

- Кршење и 

заштита права – 

шта и коме могу 

да се обратим у 

ситуацијама 

насиља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однос према 

околини 

•Сагледава које 

активности 

(обрасци 

понашања), на 

личном нивоу, 

нивоу 

заједнице и 

глобалном 

нивоу, могу 

унапредити 

стање и 

квалитет 

животне 

средине и 

природе. 

Решавање 

проблема 

•Решава 

проблем према 

планираној 

стратегији 

примењујући 

знања и 

вештине 

стечене учењем 

различитих 

предмета и 

ваншколским 

искуством. 

Компетенција 

за учење 

теме и садржаје 

ученицима 

приближи и 

објасни, због 

спиралног 

ширења 

наставних 

јединица у 

каснијим 

разредима. Због 

тога је ваажно 

да ученици у 

овом разреду 

добро разумеју 

појаве. 

Активности 

које подстичу 

активно 

слушање и 

конструктивно 

реаговање 

ученика. Важно 

је истаћи везу 

међу свим овим 

обаластима 

зато што се  
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- препозна и 

анализира сличности 

и разлике између 

ученика у групи 

- прихвата ученике и 

уважава њихову 

различитост 

- наводи примере из 

свакодневног живота 

предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ- 

СУКОБИ И 

НАСИЉЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше сличности 

и разлике 

- Стереотипи и 

предрасуде 

- 

Дискриминација 

- Толеранција 

- Сукоби и 

начини 

решавања сукоба 

- Предности 

конструктивног 

•Способан је да 

самостално и у 

сарадњи са 

другима 

истражује, 

открива и 

повезује нова 

знања; користи 

могућности 

ваншколског 

учења; негује и 

развија лична 

интересовања. 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

•Понаша се 

одговорно, 

хумано  

 

 

 

 

 

Одговоран 

однос према 

околини 

•Сагледава које 

активности 

(обрасци 

понашања), на 

личном нивоу, 
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нетолеранције 

- препозна и објасни 

врсте насиља 

Прави разлике 

између безбедног и 

небезбедног 

понашања на 

друштвеним 

мрежама 

-Заштити од 

дигиталног насиља 

-Анализира сукоб из 

различитих углова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- препознаје примере 

грађанског активизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решавања сукоба 

- врсте насиља 

- Реаговање на 

насиље  

- Начини 

заштите од 

насиља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Учешће 

ученика у школи 

-Избор проблема 

- Тражење 

нивоу 

заједнице и 

глобалном 

нивоу, могу 

унапредити 

стање и 

квалитет 

животне 

средине и 

природе. 

Сарадња 

•активно и 

конструктивно 

учествује у 

раду групе или 

пара. 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

•Понаша се 

одговорно, 

хумано и 

толерантно у 

друштву. 

Естетичка 

компетенција 
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4. 

и исказује позитиван 

став према томе 

- идентификује 

проблеме у својој 

школи 

- прикупља податке о 

проблему користећи 

различите изворе и 

технике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

 

 

решења 

проблема 

- Израда плана 

аквије 

- Анализа 

могућих ефеката 

акције 

- Планирање и 

извођење акције 

- Завршна 

анализа акције и 

вредновање 

ефеката 

- Приказ и 

анализа групних 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међупредметно повезивање 

 По садржајима грађанског васпитања, међупредметно повезивање се може остварити са садржајима наставних 

предмета:Српски језик, Историја, Географија, Ликовна култура, Музичка култура.  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: - усмено испитивање; - писмено испитивање; - посматрање 

понашања ученика; - редовно доношење домаћег .задатка; - прегледање свеске; - вођење евиденције од стране наставника о 

јављању на часовима 
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16. РЕДОВНА НАСТАВА изборног предмета 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

Годишњи фонд часова:   34                                              Недељни фонд часова: 1 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I. УВОД  

 
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 претходним 

разредима. Употпунити основе о 

својој и другим верама и стећи 

опште образовање и опште 

духовне вредности- 

 

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик: моћи да 

сагледа схвати и примени 

нове садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 8. разреда основне 

школе; да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходним разредима. 

Да буде мотивисан да 

похађа часове Православног 

катихизиса. И да покаже 

заокружено основно знање 

о својој вери применљиво у 

свакодневном будућем 

животу.  

План и програм 

Циљ 

Исход- Резултат 

Очекивања 

Корелација 

 

II. ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА 

БОЖИЈА  
Упознати ученике са основним 

појмовима ,,боголик" и 

иконичан", бити сличан Богу, 

икона Божја. 

Исход се уочава у томе да 

ученик може да објасни 

како је он сам сличан, и по 

чему, Богу. Да уочи колико 

је битан та сличност и тај 

однос. 

Боголикост 

Бог 

Иконичност 

Човек  
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Развити код ученика свест о Богу 

као личности која се открива у 

нама и ми у Њој.  

III. ПОДВИЖНИЧКО –

ЕВХАРИСТИЈСКИ 

ЕТОС  

Упознавање са Месијанским 

добом, животом и деловањем 

Христоса и апостола. Тајном 

евхаристије, подвижништва, 

монаштва, етоса. Да уочи значај 

догађаја у Јерусалиму за развој 

обичаја, правила, природе 

подвижничке и евхаристијске 

заједнице. 

  

Исход се уочава у томе да 

ученик  уочи да је Бог 

открива кроз 

Христоса, да је смисао у 

Христосу и у етосу који 

настаје у јерусалиму од 

Христоса и апостола. Да све 

почиње од Великог 

четвртка, тајне вечере и 

етоса ту потврђеног. 

Етос 

Христос 

Апостоли 

Јерусалим 

IV. ЛИТУРГИЈА  Пружити ученицима употпуњено 

знање о Литургији, Евхаристији. 

кроз етимологију грчких речи. У 

смислу тих појмова се налази 

суштина спасења света. 

Подстицати ученике на лично 

учешће у литургији , да развије и 

живи лепоту заједнице кроз 

заједничка причешћивања.         

Да уочи литургију као најбитнији 

догађај Цркве као заједнице. 

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање породичних односа 

и породичног света и односа који 

владају у Цркви за време 

литургије. Ученицима пружити 

основ за разумевање да се кроз 

међусобне односе и службе на 

Литургији остварује смисао, 

Да усвоји, развије и живи 

лепоту заједнице кроз 

литургију, заједничку 

трпезу љубави од које се 

вечно живи. ,, Ја сам хлеб 

вечног живота". То је 

смисао.  

Да схвати смисао литургије 

и причешћа као сједињење 

са Господом. 

Да схвати литургија 

заједница љубави, а Црква 

Божја породица, да осећа 

значење појма заједнице као 

и свој  допринос  према 

заједници и спасењу. 

Литургија 

Исус Христос  
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новог, будућег, преображеног 

света. 

V. ЦАРСТВО БОЖИЈЕ  Упознати ученике са Божјим 

смислом и планом стварања 

света. А то је вечни живот у 

заједници љубави, у Царству 

Божјем. Задобијање Царства 

Божјег је наш циљ и задатак у 

овом земаљском ограниченом 

животу.  

Исход се уочава у томе да 

ли ће ученик моћи да 

објасни  како и на који 

начин може остварити, 

задобити, ,,зарадити" вечни 

живот у Царству Божјем.  

Да схвати улогу Христа као 

спаситеља, да само кроз 

Њега и нашу властиту 

припрему за Његов други 

долазак постоји 

сотериолошки пут до 

Есхатона и царства Божјег. 

Царство Божје 

Други Христов долазак 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I. УВОД  

 
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.  

 

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 

Верска настава 

претходних разреда 
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катихизиса, група 

располаже.  

II. ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА 

БОЖИЈА  
Способност ученика да уочи 

сличност, разлике и каузални 

однос Бога и човека. 

 

 

Специфичност теме  је 

способност повезивања и 

развијања когнитивних 

способности и уочавања 

суштине односа Бог-човек. 

Бог се откривао и назначио 

себе, указао на боголикост 

и иконичност човека као 

најсавршенијег створеног 

бића. 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

III. ПОДВИЖНИЧКО –

ЕВХАРИСТИЈСКИ 

ЕТОС  

Имајући у виду захтеве 

новозаветне еклисиологије и 

етоса, као и могућности 

транспоновања њеног садржаја и 

смисла у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким и 

етичким чиниоцима приликом 

извођења наставе и тумачења 

подвижничко-евхаристијског 

етоса,  због комплексности  теме 

и неопходна је прилагођеност 

теме узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика.  

Компетенције су адекватне 

ако је наставник способан 

да пружи квалитативну 

наставу; настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Христоса 

препозна као кључ етоса, 

као темељ евхаристије и 

подвижништва.  

Историја  

Ликовна култура 

Музичка култура 

IV. ЛИТУРГИЈА  Способност наставника да доведе 

до  ученичког схватања о значају 

Овде је битно објаснити 

компетенције Христоса у 

Историја 

Српски језик и 
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ: 

 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса и Историје, група располаже, када су у питању нове теме.  

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 сазнајно, а мање на формативно и информативно.  

заједнице на Литургији, о Светој 

тајни причешћа као сједињењу са 

Христом. Литургија као 

заједница и као служба која 

преображава свет. 

светотајинском животу 

Цркве.  Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Литургију 

схвати као заједницу у којој  

остварује пуноћу и 

богатство своје личности 

кроз заједницу са Христом. 

књижевност 

Ликовна култура 

Музичка култура 

 

V. ЦАРСТВО БОЖИЈЕ  Компетенције наставника су да 

разбија стереотип, предрасуде, 

једнодимензионалност 

сагледавања и тумачења 

бессмисла овоземаљског живота 

и смрти као коначности.  Све 

постоји са неким смислом, и 

ништа није створено да би заувек 

нестало. 

Развијање способности и 

компетенције за формирање 

шире слике и перцепције 

смисла стварања, за 

развијање духовне и 

насушне потребе бића да 

верује, да тежи смислу, 

вечности, да се нада и гледа 

у будућност. Да осети 

властити смисао и сврху 

постојања.  

 

 

 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

Биологија 
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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. Потребно је усвајање вредносних судова на основу 

чињеница, а не личних паушалних мишљења. Битно је критичко процењивање сопствених предрасуда и стереотипа. 

 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.  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

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 радионица и у дискусији;  

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика. 

  

 

 

 

 

 


